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NAUJOJI VAIDILUTĖ
MOTERŲ KULTŪRINIO GYVENIMO ŽURNALAS

Nr. 12 (153) 1938 metų gruodžio mėn. XVIII

Dr. A. Maceina
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Marijos paslaptis
ANTINOMINIS MARIJOS POBŪDIS

Nė vieno žmogaus gyvenimas nėra tiek perpintas paradoksais ir 
priešinginybėmis, kaip Marijos. . Atrodo, kad visa poliarinė būties 
struktūra čia susitelkė intensyviausiame laipsnyje ir kad gyvenimo 
priešginybės čia pasiekė aukščiausios įtampos. Tai yra simbolis, 
simbolis to tobuliausio gyvenimo, kuris vyko šitoje palaimintoje bū
tybėje, patyrusioje didžiausio džiaugsmo ir didžiausios kančjos, lais
voje: nuo bet kurios nuodėmės ir vis dėlto dalyvavusioje mūsų atpir
kime per kančią. Marijos gyvenimas ir visa jos prigimtis yra, N. 
Cusaniečio žodžiais tariant, complexio oppositorum —- priešginybių 
junginys. Juo gyvenimas yra tobulesnis, juo Šitos priešginybės yra 
labiau jaučiamos ir juo jų įtampa yra didesnė.

Marija yra apreikšta nuo amžių. Tuoj po pirmykščio pirmųjų 
žmonių puolimo, Dievas pasakė gundytojui: Padarysiu nesantaiką tarp 
tavęs ir moteriškės, tarp tavo sėklos ir jos sėklos, ir ji sutrins tau . 
galvą. Bažnyčios Tėvai ir dauguma teologų taiko šitą tekstą Marijai. 
Dievas pačioje žmonijos gyvenimo aušroje yra nurodęs Moterį, kaip 
stella matutina, kuri figūruoja ir paskutiniuose Šventraščio pusla
piuose, kaip apokaliptinė Moteris, apsupta saule ir mėnuliu. Tarp 
šitų dviejų apreiškimo polių — tarp Genezės ir Apokalipsės — Šv, 
Raštas daug kartų yra kalbėjęs apie Mariją. Išminties Knygos žo
džiai apie dieviškosios Sofijos gimimą Bažnyčios taip pat yra taikomi 
Marijai. Bendrųjų Sv. Mergelės mišių epistolėje sakoma: „Aš su
tverta nuo pat pradžios ir pirm amžių ir nepaliausiu buvusi būsimais 
amžiais“. Bet nėra prasmingesnio ir gražesnio Marijos apreiškimo
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nuo amžių, kaip Nekalto josios Pradėjimo šventės epistolėje: Domi- 
, nūs possedit me ab initio viarum suarum. „Viešpats mane turėjo 

savo kelių pradžioje, pirma, negu yra ką nors padaręs nuo pat pra
džios. Aš įstatyta nuo amžių ir nuo senovės laikų, pirm negu buvo 
padaryta žemė. Dar nebuvo gelmių, o aš jau buvau pradėta; dar ne
buvo ištriškę vandenų šaltiniai, dar kalnai nebuvo iškilę su baisia 
savo, sunkybe, aš buvau pagimdyta pirm kauburių. Jis dar nebuvo 
padaręs žemės ir upių ir žemės skritulio pamatų. Kuomet jis rengė 
dangų, aš ten buvau, kuomet tikru įstatymu vedė ribas aplink gelmes, 
kuomet stiprino aukštybėse oro sritis ir svėrė vandenų šaltinius, kuo
met darė aplink jūrą jos ribą ir davė vandenims įstatymą neperžengti 
savo ribų, kuomet dėjo žemės pamatus, aš buvau draug su juo, visa 
tvarkydama, ir gėrėjaus kasdien, žaisdama visą laiką jo akivaiz
doje ...“ —- Daugybė Giesmių Giesmės posakių taip pat yra taikoma 
Marijai. Dieviškasis Apreiškimas kalba apie Mariją nuo pat pirmojo 
savo puslapio ligi paskutiniojo, nuo Genezės ligi Apokalipsės.

Ir vis dėlto Marija mums yra mažiausiai pažįstama iš visų Apreiš
kimo dalykų. Net apie šv. Joną Krikštytoją, kuris, lyg šešėlis, pra
slenka mūsų atpirkimo apyaušryje, mes turime daug daugiau istorinių 
žinių, negu apie Mariją. Marija yra istorinė asmenybė. Bet šitas 
josios istoriškumas yra iškeltas aukščiau laiko. Jis neapsireiškia iš
viršiniais įvykiais ar faktais ir todėl istoriniam pažinimui darosi be
veik neprieinamas. Istorinis pažinimas gali liesti tik tokius dalykus, 
kurie išeina aikštėn regimomis bei apčiuopiamomis formomis, kurie 
susikristalizuoja regimais pavidalais. Išvidinis žmogaus dvasios pa
saulis, jo širdies paslaptys, jo gelmių įvykiai, nors jie ir turi savo 
istoriją, bet istoriniam pažinimui, kaip jis yra dabar suprantamas, jie 
yra neprieinami, nes jie gyvena tam tikra prasme amžinybėje, nors ir 
įvyksta laiko sferoje. Taip yra ir su Marijos gyvenimu. Apie Ma
riją Šventraštis daug kalba. Bet jis kalba apie ją kaip tik tokiose 
knygose, kurios yra mažiausiai istorinės, vadinasi, kurios vaizduoja 
žmogaus dvasios gyvenimą viduje, bet labai maža pasakoja apie iš
viršinius šitos dvasios darbus. Genezė, Išminties knyga, Giesmių 
Giesmė, Apokalipsė — štai tosios Šv. Rašto knygos, kuriose yra gau
siausia posakių apie Mariją. Evangelijos apie Mariją kalba taip skur
džiai, kad Marijos paslaptis čia nė kiek nepaaiškėja. Tuo tarpu anos 
minėtos marialoginės šventraščio knygos mini Mariją labiau savotiš
kai. Visur, kur tik Marija yra liečiama, ji yra daugiau garbinama, ne
gu aprašoma, daugiau susimbolinama, negu realiai vaizduojama. Štai 
charakteringas Išminties knygos posmas, kurį Bažnyčia skaito Mari
jos dangun ėmimo šventės epistolėje: „Aš išaugau, kaip kedras ant 
Libano ir kaip kiparisas ant Siono kalno. Aš išaugau, kaip palmė
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Kadese ir kaip rožių kelmas Jerike, kaip dailūs alyvų medis laukuose, 
ir išaugau, kaip klevas prie vandens pakelėje. Kaip kįnamonas ir kva
pus balzimas daviau kvapo, kaip rinktinė myra daviau skanaus kva
po“-. Be-mistinės prasmės, be simbolizmo čia nėra jokių konkrečių 
nurodymų, kuriais galėtų pasiremti istorinis žmogaus pažinimas ir 
istorijos mokslas. Atrodo, kad Šventraščiui Marija yra visos skais
čios žmonijos simbolis, visos skaisčios prigimties susitelkimas, kurio 
šviesoje istorinė išviršinė Marijos asmenybė netenka savo reikšmės. 
Išviršinis Marijos veikimas paskęsta išvidinio gyvenimo prasmingume.

Ir štai, Čia mums atsiskleidžia pirmoji Marijos gyvenimo antino
mija: Marija yra apreikšta nuo amžių ir sykiu Marija yra paslėpta nuo 
istorijos akių. Marijos gyvenimas nėra prieinamas istorinei kritikai. 
Mes turime savo išganymo tvarkoje bent vienų sritį, kurios negali pa
liesti profaniškos rankos. . Istorikams Marijos gyvenimo tyrinėjimas 
nėra prieinamas. Kas žino, ką šitoji „istorinė kritika“ su visu moks
linguoju savo aparatu yra padariusi su Kristaus asmeniu, tas gali tik 
džiaugtis šiuo prasmingu Apvaizdos žygiu. Marija yra moteris. Ji 
saugo gyvenimo paslaptį savo viduje ir yra neprieinama gyvenimo 
paviršiaus tyrinėtojams. Bet užtat ji yra prieinama kiekvienai išvi
dinei dvasiai, nes ji yra Mater pulchrae dilectionis. Gyvenimo gelmes 
galima pasiekti tik meile, bet ne kritiško istorinio aparato priemonė
mis. Marija čia yra prasmingiausias simbolis.

Kita gal dar prasmingesnė Marijos gyvenimo antinomija yra: 
Dievo paskyrimas arba predestinacija ir laisvas Marijos sutikimas. 
Malonės ir laisvės priešginybė čia yra pasiekusi aukščiausių įtampų. 
Šventoji Dvasia nuo amžių rengė Marijų būti Amžinojo Žodžio Mo
tina. Apie tai buvo pranašų kalbėta, apie tai svajojo slapta žmonijos 
intuicija ir tai net apsireiškė pagoniškojoje mitologijoje. Dievas spe
cialiu savo malonės aktu apsaugojo Marijų nuo pirmykštės nuodėmės. 
Dievas buvo paskyręs Marijų savo Apvaizdos plane.

Bet kada atėjo laikų pilnybė šitam planui realizuoti, atsiskleidė 
antra šitos antinomijos pusė: Marijos laisvė. Angelas buvo pasiųstas ne 
tiek pranešti Marijai Dievo nutarimo, kiek gauti Marijos sutikimų. 
Visas parengiamasis Šventosios Dvasios darbas, visi pranašų nuro
dymai,; visos žmonijos viltys, pats Logo įsikūnijimas ir mūsų atpir
kimas dabar buvo pastatytas ant Marijos „fiat“. Šitas „fiat“ buvo 
toks reikšmingas, kad K. Adamas sako, jog „be (Marijos) sutikimo 
nebūtų buvę jokio išganymo (140 p.). Kaip Ievos pritarimas žalčio 
žodžiui prirengė pražuvimų, taip su Marijos pritarimu angelo pasiun
tinybei buvo susietas pasaulio išganymas“1). Dievo Apvaizdos lemi-

a) Das Wesen des Katholizismus, 140—141 p. Düsseldorf 1928.
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mui reikėjo laisvo žmogaus dvasios sutikimo. Dievas specialiai Ma
riją skyrė antgamtinei Motinystei ir sykiu specialiai gavo šitam pa
skyrimui sutikimą. Predestinacijos ir laisvės misterijos čia pasiekė 
aukščiausios įtampos ir išsisprendė per Marijos „fiat“. Fiat lux ir fiat 
mihi secundum verbum tuum yra du kosminės reikšmės simboliai.

Su antgamtinės Motinystės paminėjimu mes žengiame į trečią, 
dar gilesnę Marijos gyvenimo antinomiją: Marija, kaip Virgo perpe- 
tua, ir Marija, kaip Mater gloriosa. Jau Senojo Įstatymo pranašai buvo 
kalbėję, kad mergaitė pradės ir pagimdys sūnų. Izraelis nesuprato 
šitos pranašystės. Izraelio moterys kiekviena stengėsi ištekėti, kad 
gal galės Dievo malonės būti skiriama būti busimojo Išganytojo mo
tina. Ir tai buvo žydų moters tragedija. Ji nesuprato, kad Mergaitė 
pradės ir pagimdys, ne moteris. Jos stengdamosios nelikti mergaitė
mis, kaip tik ėjo prieš pranašystės prasmę ir prieš josios stebuklin
gumą. Jos visos stengėsi nustoti pranašystės skelbiamos pagrindinės 
sąlygos: būti mergaite. Ir tik toji, kuri buvo Sponsa Spiritus Sancti, 
kuri nebijojo neištekėjimo gėdos, tik toji išpildė pranašystės sąlygą, 
nes liko mergaitė. Marijos mergystė yra Bažnyčios ginama nuo pat 
pirmųjų amžių. Kaip dogma, šitoji tiesa buvo paskelbta Laterano 
susirinkime. Antgamtinis Marijos gimdymas yra laikomas garbingo 
josios kūno pilnatvės reikalavimu, kaip Nekalto josios Pradėjimo 
pasėka. Marija yra Virgo ante partum, in partu ir post partum. Tai 
yra pačios prigimties apologija, kuri pačia giliausia savo esme ilgėjosi 
tokio Skaistaus pradėjimo ir gimdymo. Marijos mergystėje prigimtis 
pakilo ligi idealinio savo pirmavaizdžio. Marijos nekaltas gimdymas 
išpildė slaptas prigimties viltis ir atnaujino rojaus gimdymo pobūdį. 
Jeigu sakoma, kad toks mergaičių gimdymas yra žinomas ir mitolo
gijoje, tai kaip tik patvirtina giliausią žmonijos nujautimą ir troškimą 
paregėti gimdymą iškeltą iš prigimto chaoso srities. Dėsnis, kad 
,.generatio unius ėst corruptio alterius“ buvo žiaurus dėsnis ir jo per
galėjimo žmonija laukė iš mergaitės gimdymo. Šitas laukimas susi
kristalizavo mitologinėse legendose ir realiai apsireiškė Marijos gim
dyme. Marijos atveju šitas žiaurus dėsnis buvo sulaužytas. Marijos 
atveju generatio unius buvo sanctificatio alterius.

Bet Marija buvo ne tik Mergaitė. Marija buvo ir Motina. Mer
gaitės garbė joje susijungė su motinos laime. Ir čia mes patiriame gi
liausią Marijos prigimties priešginybę. Jeigu Marijos nurodymas nuo 
amžių ir josios paslėpimas nuo istorijos akiųy jeigu josios predestina
cija ir laisvo sutikimo ieškojimas dar gali turėti panašių pavyzdžių, 
tai trečiosios antinomijos išsprendimas yra vienintelis visame kosmo 
gyvenime. Kiekviena motina turi turėti minimum ir mergystės. Kiek
viena mergaitė turi turėti minimum ir motinystės. Bet kad šitie du po- 
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kelį Jėzų (dalis) Fil. Lippi HHHHHHHMMHHBHHHHHWI^^^^"
• ■ X

liai visa savo pilnatve apsireikštų vienoje moteriškoje būtybėje — 
tai mes randame tik Marijoje. Tik Marija buvo mergaitė ir motina. 
Tik Marija gimdė ir liko nekalta, nes joje buvo atnaujintas rojaus 
santykis tarp dvasios ir prigimties. Mergaitės-Motinos priešginybėje 
glūdi visa Marijos paslaptis.

Štai trejetas charakteringiausių Marijos gyvenimo antinomijų. Jų 
galima rasti ir daugiau. Bet jos nekeičia Marijos vaizdo. Marija 
yra įjungta į pačias žmogaus gyvenimo gelmes ir savyje suima visas 
šito gyvenimo antinomijas.

c

• »

MARIJOS ANTINOMIJŲ PRASMĖ

Kokia yra šitų priešginybių prasmė? Ką jos visos reiškia giliau
sioje savo esmėje? Kodėl jos apsireiškė Marijos asmenyje? — Štai 
klausimai, kuriems atsakymas taip pat gali būti antinominis.

Visų minėtų Marijos priešginybių šaknys gludi kitoje dar giles
nėje priešginybėje, būtent: Marija yra kūrinys Dievo dvasios ir žmo- 
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gaus dvasios. Ji yra Dievo duktė ir žmogaus duktė. Josios kelią 
rengė ir Šventoji Dvasia ir kūrybinė žmonijos dvasia. Josios būty
bėje arčiausiai susitiko Dievas ir žmogus, abu šitai būtybei atnešė 
geriausią savo dalį. Todėl Marija iškilo ne tik aukščiau už kiekvieną 
žmogų, bet ir aukščiau už kiekvieną angelą. Vis dėlto Marija neper
žengė idealinio žmogiškumo ir netapo dievybe. Marija yra sudie
vinta. Bet Marija yra žmogus. Štai kame glūdi giliausia ir pati pa
skutinė antinomija.

Įsikūnijimo paslaptis yra kūrybos paslaptis. Duns Scotas genia
liai suvokė, kad giliausias Įsikūnijimo motyvas negali būti žmogaus 
atpirkimas. Atpirkimo reikalingumas buvo pažadintas nuodėmės, va
dinasi, atsitiktinio dalyko, kurio galėjo ir nebūti. Tuo tarpu Įsikūni
jimas buvo numatytas Dievo Apvaizdos plane, kaip atbaigiamasis 
Dievo meilės aktas. Įsikūnijimas būtų įvykęs visti ek, ar pirmieji žmo
nės būtų nusidėję ar nenusidėję.

Įsikūnijimas turi išvidinių ryšių su pasaulio kūrimu. Kai buvo 
sutvertas žmogus, jis realiai sujungė savo būtybėje visas žemesniąsias 
būtybes. Žmogus tapo pasaulio centru ir pasaulio vienybės palaiky
toju. Dieviškosios Logo idėjos vis platesniu mastu realizavosi regi
moje tikrovėje ir vis labiau jungė pakrikusius gaivalus. Augmuo 
sujungė savyje chaotišką negyvąją medžiagą. Gyvulys sujungė sa
vyje ir augmenį ir medžiagą. Žmogus sujungė savyje visus pasaulio 
pradus. Dieviškoji žmogaus idėja apėmė visą prigimtąją tikrovę. '

Bet šitoji idėja, išėjusi iš amžinojo Logo, buvo realizuota šalip 
Jojo (ad extra). Logas buvo sujungtas su kuriamu pasauliu tik idė
jomis. Žmoguje pasaulis įgijo regimos vienybės centrą, bet pats žmo
gus dar nebuvo sujungtas su Dievu, su kuriančiuoju Logu, ir todėl 
pasaulio tvėrimas dar nebuvo baigtas. Dieviškoji kūryba, kuri prasi
dėjo chaoso tvarkymu, turėjo baigtis realiu visos kreatūros sujungimu 
su Dievybe. Tikram pasaulio atbaigimui reikėjo, kad į kreatūrą nusi
leistų ne tik Logo idėjos, bet ir pats Logas ir tuo būdu įvykdytų realią 
vienybę tarp visų pradų ir Dievo. Įsikūnijimas todėl stovi, kaip at
baigiamasis Dieviškosios Kūrybos aktas. ,

Savaime aišku, kad Logo nusileidimas buvo galimas tik į žmogų. 
Tik su žmogumi susivienydamas, Dievas galėjo sujungti su savimi visą 
pasaulį, nes žmoguje šitas pasaulis jau buvo sujungtas. Bet šitam 
Logo nužengimui į žmogaus prigimtį turėjo būti prirengtos Sąlygos. 
Pasaulio kūrimas vyko tokiu būdu, kad žemesnės būtys parengdavo 
sąlygas aukštesnių būčių atsiradimui. Materialinių gaivalų išsivysty
mas ir sutvarkymas parengė sąlygas gyvybei. Gyvybės išsivystymas 
ir susiorganizavimas parengė sąlygas dvasiai. Pirmasis tarpsnis buvo 
kosmogoninis. Jo metu gimė kosmos. Antrasis tarpsnis buvo anfro- 
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pogoninis- Jo metu gimė žmogus. Trečiasis tarpsnis turėjo būti 
teogoninis. Jo metu turėjo gimti Dievas. Bet kaip medžiaga daly
vavo gyvybės gimime, kaip gyvybė dalyvavo dvasios gimime, taip 
dvasia turėjo dalyvauti Dievo gimime. Žmogus turėjo parengti vietą 
ir sąlygas Logui nusileisti į žmogiškąją prigimtį ir su ja susijungti. 
Įsikūnijimas turėjo būti teandrinis arba dievažmogiŠkasisaktas. Ap
reiškimo minima laikų pilnybė (plenitudo temporum), kuriai sukakus 
Kristus pasirodė pasaulyje, buvo ne kas kita, kaip šitų sąlygų priren- 
gimas iš žmogaus pusės.

Bet Įsikūnijimas turėjo įvykti ne Logui susijungiant su tuo ar 
kitu asmeniu, tik su žmogiškąja prigimtimi, kaip tokia. Logas turėjo 
tapti ne Jonu ar Petru, bet žmogumi. Štai kodėl jis turėjo gimti, nes 
tik moters įsčių j e jis galėjo susijungti su žmogiškąja prigimtimi, kaip 
tokia, o ne su atskiru, jau esančiu asmeniu. Logo gimimas iš moters 
buvo būtina sąlyga Dievui nusileisti į žmogaus prigimtį. Visos mi
tologinės inkarnacijos tuo ir skiriasi nuo Logo įsikūnijimo, kad jose 
dievai susijungdavę su tuo ar kitu asmeniu, kad jie negimdavę, bet 
įeidavę jau į esantį žmogų. Tuo tarpu Logas priėmė žmogaus pri
gimtį, kaip tokią. Jis nebuvo šis ar anas žmogus, bet žmogus apskri-

■ / • ’

tai. Jis turėjo žmogiškąją prigimtį, bet neturėjo žmogiškojo asmens. 
Štai kodėl gimimas iš moters buvo vienintelis Įsikūnijimo kelias. Die
vas į pasaulį ir į žmogų galėjo ateiti tik per moterį. Moteris čia buvo 
tarpininkė tarp Dievo ir žmogaus.

Kas tad turėjo būti ta moteris, iš kurios Logas turėjo gimti? Isto
riškai ji buvo Marija. Bet šitas atsakymas mums dar nieko nepaaiš
kina. Mums ne tiek svarbu žinoti istorinį šios moters vardą, kiek 
sužinoti, kas ši moteris buvo savo prigimtyje. Kas yra Marija Įsikū
nijimo ir viso kosminio vyksmo atžvilgiu? Įsikūnijimas, kaip minė
jome, yra teandrinis arba dievažmogiŠkasis veiksmas, kuriame savo 
dalį turi ir Dievas ir žmogus. Marija stovi arčiausiai prie Įsikūnijimo. 
Ką tad. Marijai davė žmogus ir ką Dievas, kad ją prirengtų būti Logo 
Motina? Koks bendradarbiavimas vyko Marijos prigimtyje tarp Die
vo ir žmogaus?

Žmogaus. atžvilgiu Marija reiškia teogoninio tarpsnio aukščiausią 
viršūnę. Teogoniniš tarpsnis prasidėjo žmogaus sukūrimu ir turėjo 
baigtis Logo Įsikūnijimu. Šio tarpsnio metu žmogus turėjo paruošti 
Dievui vietą savo prigimtyje. Žmogaus prigimtis turėjo rasti tobulą 
išraišką, kuri būtų verta tarpininkauti tarp Logo ir žmonijos. Šitoji 
išraiška kaip tik ir buvo Marija. Kosminės evoliucijos siekimas buvo 
Dievažmogis. Bet sykiu šitas siekimas buvo ir Marija. Marijos siekė 
visi: ir pasaulis, kad būtų atbaigtas, ir žmogus, kad galėtų pasirodyti 
pasiruošęs, ir Dievas, kad galėtų nusileisti pasaulin. Šiuo atžvilgiu 
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Marija reiškia kosminių vilčių išsipildymą. Marijos pasirodymas 
buvo teogoninio tarpsnio pabaiga iš žmogaus pusės.

Vadinasi, žmogaus pasiruošimas priimti Dievą Marijos prigim
tyje pasiekė aukščiausią laipsnį; Žmonija sutelkė Marijos būtybėje 
skaisčiausią savo dvasią, geriausius -savo pradus, kilniausius nusitei
kimus, žodžiu, visa, kas buvo nuodėmės nepaliesta arba kas buvo iš 
josios atkovota. Logo Įsikūnijimas turėjo įvykti skaisčioje, nekaltoje, 
tobuloje Moteryje, nes tik iš-tokios moters Logas galėjo priimti žmo
giškąją prigimtį. Jeigu žmonija nebūtų parengusi tokios moters, Logo 
Įsikūnijimas nebūtų galėjęs įvykti, nes būtų neturėjęs materialinių 
sąlygų šiam dieviškajam meilės aktui. Dėsnis, kad „malonė supo
nuoja prigimtį“ tinka ir šiuo atveju. Įsikūnijimas yra didžiausia ma
lonė, todėl jam ir prigimtis turėjo būti kuo labiausiai prirengta.

Šitame paruošime žmogus visų pirma dalyvavo. Jis ilgėjosi to
kios tobulos Moters-Mergaitės. Jis šitą ilgesį išreiškė savo mituose 
ir misterijose. Laisvindamasis iš prigimties vergijos, jis rengė šią ne
kaltą ir skaisčią būtybę. Dievo atėjimas į pasaulį negalėjo būti žmo
gaus privertimas. Žmogus turėjo laisvai sutikti priimti Dievą į savo 
prigimtį. Žmogiškoji prigimtis turėjo pati atsiverti. Dievo meilės žy
giui. Todėl visas teogoninio žmonijos tarpsnio gyvenimas kaip tik 
ir buvo ištisos milžiniškos pastangos sukurti tokią pakankamai skais
čią ir tobulą būtybę, kurioje galėtų apsigyventi Dievas, iš kurios jis 
gautų žmogiškąją prigimtį ir per kurią jis ateitų pasaulin. Marijos 
gimimas buvo šių pastangų realizavimasis. Marija yra duktė ne tik 
savo tėvų, bet duktė visos žmonijos, visos žmogiškosios prigimties, 
nes josios atsiradime dalyvavo kiekvienas žmogus slapčiausiomis savo 
prigimties galiomis ir slapčiausiomis savo aspiracijomis. Marijos gi
mimas yra žmogaus atsakymas į Dievo kvietimą parengti jam vie'tą 
pasaulyje.

Bet Marijos kūrime dalyvavo ir Dievas. Dievo Motinos prigim
tis turėjo būti absoliučiai skaisti. Ir vis dėlto šitoji moteris turėjo 
būti gimusi iš žmogaus, ne specialiai sutverta, nes kitaip Logas būtų 
negalėjęs susijungti su istorine žmonija, su visomis buvusiomis ir bū
siančiomis žmonių giminės kartomis. Specialus Marijos kūrimas būtų 
nutraukęs nenutrūkstamą žmonijos eigą nuo pirmųjų žmonių. Mari
jos prigimtis turėjo būti žmogiškoji prigimtis, žmogiškoji ne tik me
tafizine prasme, bet ir istorine. Marija turėjo būti gimusi iš istorinės 

_ . • ■ • ' < < • v**

žmonijos. Tuo tarpu šitoji istorinė žmonija jau buvo nupuolusi* Žmo
giškoji prigimtis jau buvo paliesta nuodėmės. Ji jau buvo sutepta, 
neskaisti ir negryna. Teogoninio tarpsnio istorija kaip tik ir buvo 
ne kas kita, kaip šitos prigimties gryninimas ir skaistinimas. Žmo
nija stengėsi atsipalaiduoti nuo visų tų dalykų, kurie buvo susieti su 
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Šv. Šeimyna Fra Bartolomeo

nuodėme. Žmonija stengėsi panaikinti nuodėmės pasėkas. Bet žmo
nijos pastangos, savaime aišku, negalėjo būti realizuotos visu pil
numu. Nuodėmė yra paslinkimas į nebūtį, „inclinatio ad nihilum'4, 
kaip ją yra pavadinęs šv. Augustinas, ir iš šitos nebūties pakilti ne
užtenka tik vieno žmogaus veikimo. Čia yra būtinas Dievo įsikiši
mas, Dievo kaip Kūrėjo. Todėl ir žmogiškosios prigimties skaistini-

t ‘ .V-

mas tiktai vienos žmonijos pastangomis negalėjo būti tobulas, žmo
nija pati viena negalėjo išsivaduoti iš nuodėmės ir tuo pačiu negalėjo 
pati viena sukurti tinkamos vietos savo prigimtyje. Šiam žmonijos 
siekimui turėjo pagelbėti Dievas specialiu savo malonės aktu.

Šitas specialus Dievo aktas, kuriuo Jis atbaigė žmogaus pastan
gas ir jas pašventė, buvo ne kas kita, kaip Nekaltas Marijos Pradėji
mas. Nekaltas Marijos Pradėjimas yra josios apsaugojimas nuo pir
mykštės nuodėmės. Šitas dalykas krikščionybėje buvo jaučiamas jau 
nuo pat pirmųjų amžių. Bet dogmatinis šios tiesos formulavimas ligi 
Duns Scoto laikų buvo sutikęs vieną kliūtį, kurios teologai negalėjo 
įveikti. Krikščionybėje yra dogma, kad atpirkimo yra reikalingi visi
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žmonės, neišskiriant nė Marijos. Žmonija rengė Marijos prigimtį. 
Bet ji negalėjo padaryti, kad Marija nebūtų reikalinga atpirkimo. Vi
suotinis atpirkimo reikalingumas yra viena iš pagrindinių krikščiony
bės tiesų. Bet jeigu Marija buvo laisva nuo gimtosios nuodėmės, 
kam jai buvo reikalingas atpirkimas? Atpirkimo visuotinumas, atrodė, 
negalįs būti suderinamas su Marijos Nekaltu Pradėjimu. Todėl dau
guma teologų šią nuomonę ir neigė. Tarp Marijos Nekalto Pradė
jimo priešininkų buvo ir šv. Tomas. Bet teologai ilgus amžius nesu
prato, kad pats Marijos apsaugojimas nuo pirmosios nuodėmės jau yra 
josios atpirkimas. Nėra nė mažiausio reikalo, kad Marija būtų bū
tinai turėjusi būti paliesta pirmykštės nuodėmės, o tik paskui nuo' 
josios atpirkta. Galėjo Dievas ją nuo šios nuodėmės apsaugoti ir 
tuo pačiu ją atpirkti šita apsauga, šitą mintį pirmas atspėjo Duns 
Scotas, ne be reikalo vadinamas doctor marianus. Jis suskirstė atpir
kimą į išlaisvinantį (redemptio liberativa) ir apsaugojantį (redemptio 
praęservativa). Pirmosios rūšies atpirkimas išlaisvina žmogų nuo 
gimtosios nuodėmės. Antrosios rūšies atpirkimas jį nuo josios ap
saugo. Marija buvo reikalinga atpirkimo, kaip ir visi žmonės. Bet 
šitas atpirkimas josios atveju buvo apsaugojamasis atpirkimas, ne iš
laisvinamasis, kaip kitiems žmonėms. Vis dėlto tai buvo atpirkimas 
tikra prasme, nes be šio specialaus Dievo malonės akto Marija būtų 
buvusi pradėta gimtojoje nuodėmėje, kaip ir visi kiti. Šitoji Scoto 
koncepcija nugalėjo minėtą teologišką kliūtį, ir dogmatinis Nekalto 
Marijos Pradėjimo formulavimas pasidarė galimas. Scoto koncep
cija po šešių šimtų metų buvo triumfališkai pripažinta Nekalto (Mari
jos Pradėjimo dogmos paskelbimu.

Nekaltas Marijos Pradėjimas jau nebėra žmogaus, bet Dievo ak
tas, palietęs Marijos būtybę ir įvykdęs paskutinį sąlygų paruošimą, 
po kurio galėjo eiti Įsikūnijimas. Ilgų amžių vyksme žmonija atidavė 
Marijai geriausius savo išsivystymo pradus. Marijos idėjoje žmonija 
sutelkė visą savo tobulumą. Bet žmonija negalėjo apsaugoti, kad kai 
šitoji idėja realizuosis praktikoje, kad ji neįsijungtų į fatališką Adomo » 
palikimą. Žmonija negalėjo padaryti, kadMarijos būtybė būtų ne
paliesta gimtosios nuodėmės. Gimtoji nuodėmė buvo vienintelė kliū
tis Dievui susijungti su žmogumi. Žmonija buvo bejegė šitą kliūtį 
pašalinti. Tai padarė pats Dievas, apsaugodamas Mariją nuo pir
mykščio nusikaltimo. Nekaltas Marijos Pradėjimas buvo paskutinis 
aktas.

Marija todėl yra Dievo ir žmogaus bendradarbiavimo rezultatas. 
Marija yra kūrinys Dievo dvasios ir žmogaus dvasios. Žmonija į 
Mariją sudėjo geriausią savo prigimties dalį. Dievas ją apsupo savo 
malone ir savo galybe. Marijos kūrime Dievas ir žmogus pirmą sykį 
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susitiko objektyvinėje sferoje ir pradėjo realų susivienijimo darbą, 
kurį visu tobulumu realizavo Kristus ir kuris dabar vyksta visoje at
pirktojoje žmonijoje. Dabar gali būti mums aišku, kodėl Marija yra 
aukščiausias teogoninio tarpsnio narys. Ne Sokratas stovi tarp žmo
gaus ir Dievažmogio, bet Marija. Marijoje kosmas buvo parengtas 
Dievui, ir per Mariją Dievas galėjo ateiti ir atėjo į kosmą.

Eidami dar toliau ir dar labiau išvystydami Marijos metafiziką, 
galėsime suprasti, kodėl Marija yra tapusi visų mūsų Motina. Visuo
tinis Marijos motiniškumas nėra kokia nors hiperbolė, taip pat nėra 
nė gryna moralinė aliuzija. Tai yra gili kosminė paslaptis. Jau bu
vome minėję, kad žmogus pasaulio kūrimo eigoje tapo pasaulio vie- 
nytoju, jo vienybės palaikytoju, kitaip sakant, žmogaus siela, kuri yra 
visų būties pradų turėtoja, tapo pasaulio siela. Žmogaus siela palaiko 
pasaulį vienybėje. Šitas palaikymas ir šitas įvairių pradų jungimas 
auga pagal sielos tobulumą. Juo siela yra tobulesnė, juo žmogus turi 
daugiau savyje jėgos jungti kosmo pradus. Bet Marija yra tobuliausia 
žmonijos siela. Ji yra pats žmogiškasis tobulumas. Todėl ji kaip tik 
ir stovi kosmo centre, kaip jo metafizinė jungtis, jo vienybės ir jo 
tvarkos palaikytoja. Marija yra tam tikra prasme pasaulio siela. Pa
saulio sielos koncepcija gali būti pateisinta, bet tik tada, kai ji nėra 
atskiriama nuo žmogaus sielos. Konkrečiai šitoji pasaulio siela su
tampa su Marijos siela. Charakteringa, kad pasaulio siela poetiškose 
arba filosofiškose intuicijose visados buvo vaizduojama moters pa
vidalu. Ypač ryškiai pasaulio sielą moters pavidalu yra pergyvenęs 
Solovjovas. Štai kaip jis aprašo savo regėjimą Sacharoje ties Kairu 
1876 metais:

„Tysojau aš ilgai, nejaukiai snudendams, 
Tik šiai jaučiu dvelkia: Užmik mano vargšei 
Ir tuoj užmigau,: betgi jautriai atbudus, ,
Kvėpavo it rožėmis žemė ir dangus.

Apsigaubus purpuru dangaus blizgesy, 
Mėlynio ugnelės pilnom akimis, 
Žvelgei tu į mane, kaip ryto šviesa 
Dienos pasaulinės, kūrybos dienos. 

Kas yra, kas buvo, kas bus dar per amžius, 
Čia viską apglobė žvilgys nejudąs ... 
Ir jūrės, ir upės, ir tolimos girios, 
Ir kalnų snieguotos viršūnės — žemai! , 

Aš viską regėjau, ir viskas tas buvo 
Tik vienas moters ten gražumo paveikslas ... 
Berybė ribose jo susitalpino — 
Prieš mane, manyje esi tu tik viena.

O spindulingoji, manęs neapvylei: 
Aš tyruose visą tave paregėjau . . . 
Sieloj mano rožės tos niekad nenublunka, 
Nors mane gyvenimas kažin kur nublokštų.
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Tuštybių pasaulio menkutis belaisvis, 
Storų medžiagos kevalų suvaržytas. 
Aš taip paregėjau netrūnantį rūbą 
Ir spindesį skaidrų dievybės jutau“1.

■ * ' ' ’ ■ * * ’ ■ • , *■ y

Būdama pasaulio siela, Marija tampa visų mūsų Motina ir Gim
dytoja, nes kiekvieno žmogaus atsiradimas nėra be išvidinio ryšio 
su pasaulio siela. Žmogaus gimimas yra ne asmens, bet žmogiškosios 
prigimties dalykas šitos prigimties susitelkimas pasaulio sieloje 
apsprendžia žmogaus gimimų. Mes gemame ne tik iš mūsų tėvų, bet 
ir iš visos žmonijos, įsijungdami į josios likimą ir dalyvaudami josios 
išsivystyme. Marija, būdama tobuliausia šios žmogiškosios prigimties 
nešėja, josios reiškėją ir palaikytoja, tuo pačiu mus gimdo ne tik 
morališkai, bet ir ontologiškai. Ji yra Motina ne tik Dievo, bet ir 
Žmogaus, Mes garbiname Mariją ne tiek, kaip atskirą asmenį, kiek 
kaip šitos metafizinės visuotinės vienybės išraišką. Marijos kulte 
yra žymus metafizinis josios pobūdis, nors šitas kultas yra poetiš
kiausias iš visų. Bet poezija yra ne kas kita, kaip pirmykštė tiesio
ginė metafizika.

Marijos problema glūdi ontologinėje gyvenimo srityje ir yra kos
minė problema. Marijos paslaptis yra ta, kad ji yra sukurta visų 
būties rūsių, visų būties laipsnių organišku bendradarbiavimu. Ji yra 
išsipildymas pasaulio vilčių, ji yra pasaulio evoliucijos tikslas prieš 
Kristų ir pasaulio evoliucijos vedėja po Kristaus. Savimi jungdama 
kosmą ir būdama sykiu Dievo Motina, ji tampa realia tarpininke tarp 
Dievo ir žmonijos. Mūsų laikais šitas centrinis Marijos pobūdis vis 
labiau pradeda išeiti aikštėn. Šiuo atžvilgiu charakteringos yra Mi
lano teologų pastangos prašyti popiežių paskelbti dogmatiškai, kad 
Marija yra visų malonių tarpininkė: mediatrix omnium gratiarum. 
Tame prašyme pasakyta: „Mes sakome, kad (Marija) yra visų ma
lonių tarpininkė ne netiesiogine prasme, būtent, kad ji pagimdė visų 
malonių šaltinį Kristų Viešpatį, bet taip pat ta prasme, kad, dalinant 
mūsų Išganytojo pelnytas malones, jokia malonė neateina į žemę be - . •v
Marijos tarpininkavimo“ (5 p). Šita mintis Marijos metafizikos 
šviesoje įgyja ypatingos prasmės. Iš tikro, dieviškasis veikimas, lie
čiąs žmogaus pašventimą, dabartinėje tvarkoje eina per Mariją, kaip 
per žmogiškosios prigimties v tobuliausią reiškėją, kaip per pasaulio 
sielą ir žmoniškumo idealą. Marijos gimimo, josios gyvenimo ir jo
sios veikimo paslaptis yra malonės ir laisvės, Dievo ir žmogaus bend
radarbiavimo paslaptis.

1 Cit. Logos, 193 p. Kaunas 1926.

620

14



Lytys ir jų paskirtis
MŪSŲ METODAS

Neturėdami* intuityvaus, betarpiškai suvokiančio pažinimo, lyčių 
esmę tegalime pažinti iš jų veikimo ir ypatybių : veiksena seka būsenų. 
Šiam tikslui būtini yra du dalykai. Pirmiausia svarbu yra tiksliai 
konstatuoti ir aiškiai nusakyti esmines lyčių — vyro ir moters — 
biologines ir psichologines skirtybes ir jų pobūdį. Teisingas esminių 
biologinių ir psichologinių savybių pažinimas lyčių problemoje yra 
būtina mažoji prielaida. Tačiau šito dar neužtenka. Be mažosios ne
mažiau yra reikalinga ir didžioji prielaida. Ji turi būti tokia, kuri pa
tarnautų atsakyti jau į pirmiau pastatytų klausimų: ar siela yra lytiška? 
Toji didžioji prielaida nėra kas kita, kaip pagrindiniai psichologijos 
dėsniai, liečiu sielos ir kūno tarpusavio sąveikų. Tačiau teisingas ir 
išsamus sielos ir kūno sųveikos dėsnio pažinimas yra neįmanomas 
be gilesnio žvilgsnio į pačius žmogaus sielos armenis, į jos nesikei
čiančių tikrovę, į jos metafizinį veidų. Tenai mes surasime santykį 
tarp sielos ir kūno, tarp žmogaus substancijos ir jos išorinių apraiškų. 
Visa tai mums padės nustatyti, iš kur: iš sielos ar iš kūno plaukia 
konstatuotosios lyčių skirtybės. O tai ir bus lyčių problemos išspren
dimas, t. y., atsakymas į mums rūpimų klausimų, ar siela yra lytinių 
skirtybių, versmė ir, tuo pačiu, ar jinai, jos esmė yra lytiška.

Taigi šį kartų kalbėsime tik apie didžiųjų lyčių problemos prie
laidų, t. y., apie metafizines sielos tikrovės pagrindus ir iš jų išplau
kiančius sielos ir kūno sųveikos dėsnius. Jų svarstymas prieš lyčių 
skirtybių nagrinėjimų juo yra naudingesnis, kad jis iš anksto parodo, 
ko reikia ieškoti lytyse: kokios, būtent, skirtybės ir kaip giliai gali 
praskleisti lyčių esmę’.

Visapusiškai pažinusi didžiųjų lyčių problemos prielaidų, akyles- 
nė akis jau matys joje įvystytų lyčių problemos atsakymų. Tačiau 
galutinį ir atbaigtų atsakymų teduosime kitų kartų, kai būsime su-
»   I11*" 111  —*
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* Tęsinys iš Nr. 11.
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sipažinę ir su mažąja lyčių problemos prielaida, t. y., su biologinėmis 
ir psichologinėmis lyčių skirtybėmis. Atsakius į klausimą, kokia yra 
lyčių esmė ir jų prasme, lengva bus atsakyti ir į antrąjį: koks yra 
lyčių tikslas ir jų paskirtis.

• ■ • v * ' ' * • .

SIELOS IR KŪNO SUSIJUNGIMO PRASMĖ

Žmogus savyje jungia medžiaginį ir dvasinį pasaulį. Mirtis su
skaldo žmogaus būtybę, atiduodama kas žemės žemei, kas ano pa
saulio anajam.

Kam sujungė Dievas sielą su kūnu vienon būtin? Argi tik tam, 
kad vėl juos išskirtų?

Šitą opią problemą, šitą gimimo ir mirties paslaptį sprendė dau
gelis. Čia pasitenkinsime tik dviem būdingais atsakymais.

Platonas, budistai ir daug kitų moko, kad už nuodėmę, už ka
daise padarytą nusikaltimą siela tapo uždaryta kūne. Kūnas yra 
sielos kalėjimas, iš kurio tik mirtis išvaduoja. Šita sena nuomonė nau
jomis formomis yra išplitusi ir šiandie daugiau, negu mes paprastai 
manome.

Šv. Tomas mąsto kitaip. Pirmiausia jis nurodo į tai, kad, kaip 
kiekviena ribota būtybė, siela yra sukurta išmintingojo visatos Kū
rėjo. Bet išmintingas Kūrėjas nieko nedaro be tikslo. Ir siela turi 
savo tikslą, kurio siekia savo galiomis. Kaip ir kiekviena dvasinė sub
stancija, siela turi dvi galias: protą, kuriuo pažįsta savo tikslą, ir , ■ * 
valią, kuria jo siekia. Nėra abejojimo, kad sielos tikslas yra konkretus, 
egzistuojąs. Tačiau tik toji dvasinė būtybė, kuri aiškiai ir konkrečiai 
pažįsta savo tikslą, kaip individualų ir egzistuojantį, gali jo siekti 
konkrečiomis, laisvai pasirinktomis priemonėmis. Neturėdama aiš
kaus ir konkretaus tikrovės pažinimo, dvasinė būtybė savo tikslo tu
rėtų siekti aklo instinkto stumiama, kas netinka jos dvasinei pri
gimčiai.

Dvasinių būtybių pažinimas priklauso nuo dviejų dalykų: nuo 
jų proto įžvalgumo (penetracijos) ir nuo sąvokų (formae) skaičiaus. 
Juo tobulesnis yra pažinimas, juo proto įžvalgumas yra didesnis ir 
sąvokų skaičius mažesnis.

Dievas turi didžiausią proto įžvalgumą, kuriuo visus daiktus be 
galo ryškiai ir konkrečiai pažįsta tik vienoje savo esmės sąvokoje. 
Toje sąvokoje Dievas įžvelgia ne tik visus ir atskirus daiktus, bet ir 
tuos visus santykius, kuriais kiekvienas daiktas yra susijęs su kitu, -9

. . • . • - • * * . ■ »
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Naujoji Vaidilutė nuoširdžiai dėkoja rašytojai S. Ciurlionienei- 
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tel-Sutkuvienei, rašytojoms >— J. Augustaitytei-Vaičiunienei, Br. Bui- 
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Tu.lauskaitei, V. Valsiūnienei už nuotaikingą ir turiningą III-jo lietuvių 
moterų literatūros-dainos vakaro programos išpildymą gruodžio 8 d.

kas nėra galima, pažįstant tikrovę daugelyje sąvokų. Angelų proto 
įžvalgumas yra atitinkamai mažesnis, ir jie tikrovę pažįsta jau nevie
noje sąvokoje ir ne taip išsamiai.

Nėra abejojimo, kad siela savo prigimtimi yra pati žemiausioji 
dvasinė substancija. To reikalavo visatos įvairumas. Tačiau jeigu 
žmogaus sielai Dievas būtų davęs tokią pat pažinimo struktūrą, kaip 
ir angelams, dėl savo labai menko proto įžvalgumo, atitinkančio jos 
prigimties tobulumo laipsnį, jį nebūtų galėjusi turėti aiškaus egzistuo
jančių daiktų pažinimo. Jos silpnas protas nebūtų pajėgęs įžvelgti 
konkretybių ne tik visai tikrovei bendroje būties sąvokoje, bet nė vi
sose kitose pagalbinėse sąvokose, kurios visos yra daugiau ar mažiau 
universalios ir atitrauktos nuo egzistavimo. ‘ Turėdama tokį bendrą 
ir neaiškų (in confuso) tikrovės pažinimą, siela nebūtų galėjusi pa
žinti ir, tuo pačiu, siekti savo aiškaus ir konkretaus tikslo konkrečio
mis priemonėmis.

Šitą natūralų sielos pažinimo netobulumą Dievas papildė jusliniu 
pažinimui kuris savo esmėje yra betarpiškas konkretybės, atskiro 
egzistuojančio daikto pažinimas. Bet juslinis pažinimas yra reikalin
gas organo, o tobulas organų subjektas tėra gyvulys. Kadangi pro
tas yra imanentinė sielos galia, jo pažinimo papildymui yra reikalin
gas imanentinis juslių pažinimas, t. y., toks, kuris vyktų toje pa
čioje substancijoje. Dėl šitų priežasčių siela neišvengiamai jungiasi 
su medžiaga į vieną substanciją vienoje žmogaus prigimtyje, kuri tei
singai yra aptariama, kaip protingas gyvulys. Sielos mąstymas tada 
tėra vaizdingas ir ryškus, kada turi pakankamai tikrovės vaidinių. 
Visuomet, kada notime ryškiai pažinti kokią universalią tiesą ar dėsnį,

4 ■ * ■
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mes esame reikalingi konkrečių pavyzdžių. Juslėms, o ypač vaizduo
tei, pakrikus, musų mąstymas sukliu va1).

Taigi siela natūraliai yra reikalinga kūno. Ji jungiasi su kūnu 
savo laimei, savo netobulumo pasipildymui. Sielos atsiskyrimas nuo 
kūno nėra natūralus. Mirties kratosi visa žmogaus prigimtis: ir kū
nas, kuriam siela duoda didžiausią tobulumą, kokį medžiaga tik gali 
turėti; ir siela, kuri natūraliai reikalinga kūno pasipildymo, kad jos 
pažinimas būtų ryškus ir konkretus. Kūnas yra esminė žmogaus da
lis, be kurios žmogaus siela negalėtų būti astnuo, savaimingai ir lais
vai siekiąs savo tikslo.

, SIELOS IR KŪNO SANTYKIS

Kadangi juslinis pažinimas intelektiniam pažinimui gali patar
nauti tik tada, kai jis yra imanentinis, t. y., vyksta toje pačioje sub
stancijoje, siela ir kūnas jungiasi į vieną žmogaus substanciją. Ta
čiau būtų klaida manyti, kad siela duoda gyvybę ir subzistavimą kū
nui savo vegetatyvinėmis ir sensityvinėmis galiomis. Anaiptol. Sie
los galiomis kūnasjtik veikia, bet ne jomis jis egzistuoja. Egzista
vimas yra ankstesnis už veikimą. Kūnui subzistavimą ir gyvybę siela 
duoda ne savo galiomis, bet savim pačia, savo substancija. Bet tai, 
kas duoda kūnui buvimą, to buvimo rūsį ir veikimą, vadinasi, to 
kūno forma. Taigi siela yra kūno forma, kurios dėka kūnas yra tuo, 
kuo yra ir kuo gali būti. Kūnas yra materialinė, siela formalinė žmo
gaus priežastis.

Visų žmogaus veikimo galių versmė yra siela. Tačiau siela ne
kuria savo galių, kaip jų veikiančioji priežastis, nes ji, kaip ribota 
būtybė, negali veikti betarpiškai savo esme, o tik savo galiomis. Sie
los galios plaukia (emanant) iš jos esmės, kaip 2d kad seka iš tri
kampio esmės. Kitaip sakant, sielos galios yra sukuriamos drauge su 
pačia jos substancija ir su būtinumu kyla iš jos esmės, kaip jos 
savybės.

Būdama dvasinė substancija, siela turi tas pačias galias, kaip ir 
visos kitos dvasinės substancijos, t. y., protą ir valią. Tačiau būdama 
kūno forma, siela turi ir visas vegetatyvines bei sensityvines galias. 
Kadangi šios pastarosios savo veikimui yra reikalingos organų, vege
tatyvinės ir sensityvines sielos galios tegali pasireikšti kūne. Dėl jų 
siela kaip tik ir jungiasi su kūnu. Kai siela egzistuoja atskirai nuo

* ’ . ' *

1 Pal. Summa Theol. 1, q. 89, a. 1, c.
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kūno, vegetatyvinės ir sensityvinės jos galios paliauja veikusios (bet 
nepaliauja buvusios!). Jos tada tik virtualiai gludi sielos esmėje, kaip, 
pav., vanduo glūdi vandenilyje; ir deguonyje, kaip medis sėkloje.

Kadangi siela pati viena savo neaiškiu pažinimu negali pasiekti 
savo tikslo, ji niekuomet nėra tveriama atskirai be kūno, nes toks jos 
sutvėrimas būtų betikslis, o Dievas nieko veltui nedaro. Tinkamo 
sielai kūno atsiradimas yra proga Dievui sutverti sielų ir, tuo pačiu, 
žmogų.

Iš to, kad siela yra kūno forma; seka, kad sielos ir kūno santykis 
yra kaip aktyvaus ir pasyvaus, kaip akio ir potencijos. Kitaip sakant, 
kuo kūnas yra tik potencijoje, iš sielos jis gauna, kad yra aktu. Ka
dangi potencija turi atitikti aktų, todėl siela kūnui tegali duoti tai, 
kų šis gali turėti, t. y., siela tegali būti forma tokio kūno, kuris speci
fiškai yra disponuotas jų priimti. Todėl netiksliai suprastų žmogų 
tas, kuris įsivaizduotų, kad siela sau kuria kūnų. Anaiptol. Siela 
nieko neduoda kūnui, ko jame nėra potencijoje. Siela tik aktuali
zuoja, t. y., išraidina ir duoda buvimų kūno galimybėms. Šia svarbia 
tiesa remiasi visa paveldėjimo tikrovė. Gimdymas yra kūno paruo
šimas sielai, t. y., jo specifiškas organizavimas, atitinkąs žmogaus rū
šies formų. Gimdydami kūnų, tėvai perduoda į jį visas ne tik speci
finių, bet ir paveldėjamų ypatybių dispozicijas. Siela naujų potencijų, 
naujų ypatybių (galimybių) nekurs, o tik aktualizuos tas, kurios jau 
glūdi sudėtos jai paruoštame kūne. Jeigu siela aktualizuotų naujų 
ypatybių, kurioms dispozicijų kūne nebuvo, ji turėtų jas sukurti iš 
nieko. Tačiau iš nieko kų nors tegali sukurti vienas Dievas. Senė
jimo, negalavimų ir mirties liūdnoji tikrovė šių tiesų patvirtina. Juk 
niekas neabejoja, kad, žmogui sęstant, jo siela nesęsta. Nė mirčiai 
priežasties neduoda siela. Visa tai pareina iš kūno, kuris palenktas 
yra gamtos irimo dėsniams. Visos anormalybės, senėjimas ir mirtis 
yra kūno desorganizacijos, jo galimybių išsisėmimo išdava. Kai kūno 
organizacija jau neatitiųka specifiškų žmogaus kūno organizacijų, jis 
jau daugiau neatitinka sielų, kaip potencija savo aktų, ir įvyksta mir
tis. Jeigu siela sau kurtų kūnų visai nepriklausomai nuo kūno gali
mybių — potencijų, žmogus niekuomet nesentų, kaip nesęsta jo siela, 
ir nemirtų, nes jo siela yra amžina.

Siela, būdama žmogaus forma, yra žmogaus buvimo ir gyvybės 
pradas — principas. Iš jos kyla visos rūšinės ypatybės, kurios skiria 
žmogų nuo kitų rūšių gyvių, bet ne nuo kitų tos pačios rūšies indi
vidų. Todėl siela iš savęs tegalėtų būti viena. Jeigu butų daug sielų, 
tada jos skirtųsi viena nuo kitos rūšiniu skirtumu, kaip ir angelai. 
Angelų kiekvienoje rūšyje tėra po vienų ir, jiems esant nemariems, 
angelų rūšys pilnai yra išsaugojamos viename individe. Žmogaus
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rūšį sudaro siela ir kūnas. Žmogui esant mariam, jo rūšis negali 
išlikti viename individe, ir todėl žmonių toje pačioje rūšyje yra daug2). 
Tokiu būdu reikalinga yra ir tos pačios rūšies žmogaūs sielų multi- 
plikacija.

Kaip matėme, sielos sutvėrimas be kūno neturi prasmės. Siela 
yra sukuriama, kai atsiranda ją atitinkąs kūnas. Jos sukūrimas įvyksta 
pačiame kūne. Tverdamas sielą, Dievas sutveria ją tik kaip sielą, t. 
y., kaip formą, individualizuotą tik rūšiniu-atžvilgiu. Jungdamosi su 
kūnu, de facto siela tampa individuali šito, o ne kito individualaus 
kūno forma, aktualizuojanti šitą individualią medžiagą, įsigalinti ir 
apvaldanti šitą individualiai disponuotą potenciją. Po susijungimo su 
kūnu (o tai įvyksta tvėrimo momentą) siela jau yra individualizuota 
tiek savo substancijoje, tiek savo vegetatyvinėse ir sensityvinėse ga
liose. Būdamos taip individualizuotoje sielos substancijoje, atitinką-' 
mai individualizuojasi ir dvasinės proto bei valios galios. Taigi, nors 
Dievas visiems žmonėms visiškai tokią pat sielą tveria, tačiau po susi
jungimo su kūnu žmonių sielos de facto jau skiriasi viena nuo kitos 
pagal šito, o ne kito kūno individualią medžiagą ir individualią rūšinę 
tos medžiagos dispoziciją, kurią aktualizuodama, siela įgyja naujų 
individualių prietapų. Pagal tų individualiųjų prietapų tobulumą ati
tinkamai skiriasi ir susijungusių su kūnu sielų substancijų tobulumas.

Taigir nors Dievas sielas tveria visiems žmonėms vienodas, po 
susijungimo su kūnu, kaip kūnai, taip ir sielos de facto yra individua
lios ir skiriasi nuo kito žmogaus sielos savo individualybe pagal indi
vidualią kiekvieno kūno medžiagą ir jos dispozicijas. Tiktai, kaip 
matėme, šitas sielų skirtumas nekyla iš pačios sielos, nes iš sielos 
tekyla rūšiniai skirtumai^ bet iš faktinos sielos potencijos — kūno 
individualiųjų savybių. Šią tiesą pabrėžia ir šv. Tomas, nurodyda
mas, kad individualumo pradai priklauso individo esmei kaip kom- 
pozįtui, o nė kaip formai3).

Si tiesa griežtai paneigia visokią metempsichozės formą. Žmo
gaus siela, kaip būdama kūne, taip ir po mirties jau yra individuali 
ir todėl jokiu būdu negali pereiti (informuoti) ne tik kito gyvio, 
bet ir kito žmogaus kitokį kūną (žmogaus siela, ką tik Dievo sutverta, 
gali informuoti kiekvieną specifiškai organizuotą kūną kaip tik todėl, 
kad prieš susijungdama su kūnu ji dar tebėra neindividuali forma). 
Apreikštoji tiesa moko, kad mes kiekvienas kelsimės su tais pačiais 
savo kūnais. Si tiesa, kaip vėliau teks pamatyti, turi lemiančios reikš
mės ir lyčių problemai. 
— ..........—•— r

2 Pal. 1, q. 47, a. 2, c.
3 Pal. III De anima, lect.
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' KŪNAS IR SIELA, KAIP ŽMOGAUS PSICHIKOS KŪRĖJAI
f • • .

Jau matėme, kad sielos ir kūno vienybė yra pati tampriausioji, 
i Klaidinga yra įsivaizduoti žmogų, sudėtą iš dviejų savaimingų subs

tancijų — kūno ir sielos, kurios tik „bendradarbiauja“, padėdamos 
viena kitai. Ne. Sielos ir kūno vienybė yra ir buvime ir veikime. 
Ji yra kur kas intymesnė už raitelio ir arklio, vairininko ir laivo, mu
ziko ir jo instrumento vienybę. ~Siela ir kūnas jungiasi į vieną subs
tanciją, į vieną prigimtį, t. y., į vieną buvimo ir veikimo pradą. Ne
žiūrint to, kad mumyse tiek yra įvairiausių fizinių, cheminių, vitalinių, 

U ■ ■ s

psichinių ir dvasinių vyksmų, mumyse viešpatauja nuostabi darna. 
Norėdami teisingai suprasti žmogų, jo psichinio gyvenimo elementus 
turime imti jų visumoje, jų priežastinėje sąsijoje — žmoguje. Žmo
gaus psichika nėra vienos jo sielos padaras, o ir kūno, ir aplinkumos. 
Kadangi mums vėliau teks analizuoti lyčių psichiką, todėl jau dabar 

; bus naudinga susipažinti su žmogaus psichikos esminiais faktoriais ir 
s jų sąryšiu.

Pirmasis žmogaus psichikos veiksnys yra jo siela. Paimta atski
rai, be kūno, siela yra dvasinė būtybė, kurios veikimas reiškiasi protu 
ir valia. Nors formaliai yra tik dvasinė būtybė, virtualiai siela yra ir 
vegetatyvinė bei sensįtyvinė, t. y., drauge su kūnu ji gali būti vege
tatyvinių ir sensityvinių gyvybės funkcijų priežastimi. Jeigu siela 
būtų formaliai (esminiai) vegetatyvinė ar sensityvinė, jokiu būdu ne
galėtų būti intelektyvinė, nes šios trys gyvybės skiriasi specifiškai, 
kurių aukštesnioji vidualiai gali talpinti savyje žemesniąsias.

Būdama kūno forma, siela yra kūno buvimo ir veikimo priežastis. 
Žmogus yra daugiau negu siela. Jame formaliai reiškiasi visos trys 
gyvybės rūšys ir jų funkcijos. Aišku, kad žmogaus psichika nėra 
jo sielos psichika. Žmogaus psichikos komponentai yra visų trijų 
gyvybės rūšių elementai, kiek, žinoma, jie yra jo sąmonės ar pasą
monės ribose. Tiek dvasinių, tiek sensityvinių ir vegetatyvinių žmo
gaus funkcijų buvimo (t. y., formalinė) priežastis yra jo siela. Ma
terialinė (priimančioji) vegetatyvinių ir sensityvinių sielos funkcijų 
priežastis yra kūnas, bet ne kiekvienas kūnas, o tik tas kūnas ir 
tiek, kuris ir kiek yra susijungęs su siela, t. y., gyvas. Kitais žodžiais 
tariant, vegetatyvinės ir sensityvinės funkcijos vyksta gyvame kūne, 
arba kompozite iš sielos ir kūno. Atskirtoje nuo kūno sieloje vegeta
tyvinės ir sensityvinės funkcijos yra virtualiai ir tik potencijoje. For
maliai ir aktu jos yra tik kompozite. Tačiau dvasinių sielos funkcijų 
materialinė priežastis yra siela. Dvasinės funkcijos nepriklauso nuo 
kūno ir vyksta be jo pagalbos.

Grynai dvasinių sielos galių — proto ir valios — įtaka į žmo-
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gaus psichiką yra tikrasis ir nepriklausomas sielos pasireiškimas. Visų 
kitų galių įnašas į mūsų psichizmą yra kompozito pasireiškimas są
monėje ar Šalia sąmonės. Šitą grynai sielos dvasinių galių įtaką į 
žmogaus psichiką nusako Bernheimo ideodinaminis dėsnis: kiekviena 
sąmonėn patekusi ir valios priimta mintis stengiasi tapti aktu, arba, 
pasak fiziologų, kiekviena smagenų ląstelė, veikiama minties ar ju
timo, veikia į motorinių nervų fibras, o per jas į atitinkamus organus, 
kurie turi realizuoti šitos minties turinį. Ta proto ir valios jėga yra 
didelė. Iš silpno žmogaus ji gali padaryti nepaliaužiamą milžiną. 
Mintis: „Gelbėkimės, bomba!“ akies mirksnyje gali išsklaidyti susi
rinkusią minią. Nevienam, išgirdus skaudžią žinią, plyšta širdis. Dau
gelis modernių gydytojų mėgina pritaikinti šitą dvasinių sielos galių 
jėgą ir kūno ligoms gydyti. Skaitydami šventųjų gyvenimus, mes 
stebimės, kaip kartais aistringą ir staigią jų prigimtį pakeitė nuolatinė 
Dievo akivaizdos mintis.

Tačiau protas ir valia, būdamos neorganinės galios, paprastai ne
gali tiesiog veikti į organus ir į patį kūną. Jų veikimas pasireiškia 
netiesioginiai, t. y., per vaidinius. Priimta valios mintis pažadina ati
tinkamą vaidinį, o šis pažadina jausminį apetitą, kuris, savo ruožtu, 
gali pažadinti visas kitas sensityvines, o. ligi tam tikro laipsnio ir 
vegetatyvines žmogaus galias. Todėl,-kalbėdami apie dvasinių sielos 
galių įtaką į žemesniąsias žmogaus galias, mes visuomet privalome 
turėti prieš akis jų veikimą per vaidinius. Vaidiniai yra tai, ko dėliai 
siela jungiasi su kūnu. Per juos aukštesnės sielos galios veikia į že
mesniąsias. Vaidinių sudarymui tarnauja visos išorinės juslės ir jų 
jutimai, kurių palaikymo darbą dirba visa vegetatyvinė žmogaus pri
gimtis. Vaidiniai tarnauja proto pažinimo išryškinimui. Juo ryškesni 
ir tikslesni yra vaidiniai, juo ryškesnis ir tikslesnis yra proto paži
nimas. Vaidinių pobūdis apsprendžia dvasinių sielos galių turinio po- 
būdį ir linkmę.

Į vaidinių susidarymą turi įtakos daug aplinkybių. Tarp jų žy
miausią vietą užima juslės, nuo kurių pareina jutimų kokybė. Ka
dangi tiek vaizduotė, tiek juslės yra organinės galios, jų veikimas ir 
veikimo pobūdis (pav., reakcija, ryškumas) pareina nuo organo dispo
zicijos. O organų dispozicijos lemiantis veiksnys yra vegetatyvinės 
sielos funkcijos. Juk kitokia vegetatyvinė dispozicija yra nuvargusio, 
neišsimiegojusio, ligonio, vaiko, senio, vyro, moters. Kitoks jų yra 
ir reakcijos, juslių bei vaidinių pobūdis.
, Vaidiniai yra valdomi asociacijos dėsnių. Tačiau lemiančios aso
ciacijai įtakos turi apercepcija. Ö apercepcijai, arba „interesui“ daug 
įtakos turi protas ir ypatingai simpatijos bei antipatijos jausmas (co- 
gitativa).
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Užtenka kiek kitaip modifikuoti sensityvinio ir net vegetatyvinio 
žmogaus gyvenimo sąlygas ar dispoziciją, ir visas jo psichinis veidas 
gauna visai naują atspalvį. Ši tiesa yra psichinės diferenciacijos pa
grindas. Juk kiek žmonių, tiek naujų psichinio gyvenimo atspalvių. 
Tad visai nenuostabu, kad rimčiausi dabarties psichologai ir fizio
logai labai daug reikšmės skiria vegetatyvinės žmogaus prigimties ir 
jos dispozicijų įtakai į sensityvinę ir, per ją, _ net į dvasinę žmogaus 
prigimtį4. Pagal naujausią fiziologų pažiūrą, daugiausia vegetatyvinį 
žmogaus gyvenimą reguliuoja vidinė sekrecija. Ypač tai pabrėžia 
Couė, Biot, Carrel, Muckermann ir kiti. Vidinės sekrecijos aptikimas 
padarė nemažesnį perversmą medicinoje, kaip kadaise bacilų susekimas.

Vegetatyvinės prigimties dispozicija daro įtakos į juslinį ir jaus
minį pažinimą. Savo instinktais ji žymiai reguliuoja apercepcijos link
mę ir pobūdį, nuo kurios pareina vaidinių selekcija ir jų pobūdis. Vai
diniai, savo ruožtu, tarnauja intelektiniam pažinimui ir duoda jam 
savo atspalvį, nes mūsų protas visame savo veikime nuolat yra reika
lingas vaidinių ir kiekvieną savo mintį ar spręsmą be jokios pertrau
kos privalo lyginti su vaidiniais (convertere et reflertere supra phan- 
tasmata) todėl, kad materialaus daikto esmė (o tai yra formalinis 
mūsų pažinimo objektas, kurio pagalba visa kita yra pažįstama šiame 
pasaulyje) negali būti tobulai ir ryškiai pažinta, kaip tik palyginant 
ją su konkrečiu to daikto vaidiniu5. Tačiau daiktų sąvokas protas 
susidaro atitraukdamas (abstrohuodamas) nuo vaidinių charakterin
gąsias ir esmingąsias jų žymes. Tačiau kadangi atotrauka neapsieina 
ir be jausminio dėmesio, o dėmesys neišvengia apercepcijos įtakos, 
todėl proto abstrakcijai ir, tuo pačiu, sąvokų pobūdžiui daug įtakos 
turi žmogaus apercepcija ir simpatijos bei antipatijos jausmas. Taip 
pat nuo vaidinių ir apercepcijos linkmės daug priklauso ir jausminio 
apetito charakteris ir net valios veiksmų atspalvis. Todėl, pav., ne 
be reikalo Dr. Biot ir ypač H. Fleckenstein0 pabrėžia didelę vegeta
tyvinės žmogaus prigimties ir organų dispozicijos įtaką į žmogaus 

“asmenybę ir jo dorovę dėl vegetatyvinių tendencijų įtakos į žmogaus 
simpatijos ir antipatijos jausmą bei apercepciją.

Šita sielos ir. kūno, dvasinių ir animalinių žmogaus galių sąkaba 
ir sąveika meta pluoštą Šviesos ir į mažai ištirtus psichinio žmogaus 
gyvenimo armenis. Kai sumažėja jutimų įspūdžiai, reljefo įgauna vai
diniai, kuriuos, negalėdamas palyginti su jutimais, protas ima už tik-

♦ 

i »■■ ■■■•—II ■  t t

4 Žiūr. A. Carrel, Man The Unknown, London 1938, 138—145 psl.
5 Pal. C. Boyer, S. J., Cursus Philosophiae, II, 107 p. Taip pat III De 

anima lect. 13.
6 H. Fleckenstein, Persönlichkeit und Organminderwertigkeiten. Ein Beitrag 

zur moral- und pastoraltheologisch-en Erkenntnis. Freiburg 1938, Herder.
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rovę, ir mes sapnuojame. Panašiai ir beprotybė galima pavadinti 
budinčio žmogaus sapnu. Isteriškas priepuolis, tai nusivalymas nuo 
prisitvenkusios nemalonios psichinės įtampos7. Kraujo indų susispau
dimas iššaukia baimę, o baimė suspaudžia kraujo indus. Autosuges
tijos, hipnotizmo ir visi metapsichikos reiškiniai nušviesti ir įvertinti 
tegalima šitos elementarinės žmogiškojo psichizmo tikrovės šviesoje. 
Šitoje šviesoje atsiskleidžia ir lyčių psichologijos uždanga.

Tačiau kalbant apie sielos ir kūno sąveiką, naudinga yra paklausti, 
ką į mūsų psichizmą įneša siela ir ką kūnas. Jau matėme, kad tiek 
dvasinių, tiek sensityvinių ir vegetatyvinių žmogaus funkcijų buvimo 
(formalinė) priežastis yra siela. Tačiau taip vadinamoji materialinė, 
arba palaikančioji sensityvinių ir vegetatyvinių funkcijų priežastis yra 
gyvas kūnas. Visi žmonės turi sielą ir visi turi tas pačias veikimo 
galias. Tačiau kiekvieno žmogaus galių veikimas yra kitoks, t. y., su 
naujais atspalviais, su nauja individualybe. Jeigu siela yra sensity
vinių ir vegetatyvinių galių buvimo priežastis, tai kas per priežastis • 
padaro anų galių veikimą kitokį?

Lygiai kaip protinis pažinimas ir norėjimas, taip ir visos kitos, 
tiek sensityvinės, tiek vegetatyvinės sielos galios, kiek jos plaukia iš 
sielos, jos tėra galios ir, kaip tokios, jokio ypatingo atspalvio neturi. 
Visos sielos galios savo atspalvį gauna nuo jas priimančios ir palai
kančios priežasties, t. y., nuo kūno ir jo aplinkumos, nes sieloje sensi
tyvinių ir vegetatyvinių galių formaliai nėra. Sieloje jos tėra virtu
aliai, ir todėl veltui mes ieškotume sensityvinių ir vegetatyvinių sielos 
galių diferenciacijos ir atspalvių priežasties pačioje sieloje: be jėgos 
būti formaline anų galių priežastimi kūne mes tenai nieko kito ne
rasime, kas galėtų padaryti tų galių veikimą kitokį. Taigi nelieka 
abejonės, kad šitų galių veikimo atspalvis pareina nuo jas palaikan
čios priežasties, nuo kūno ir to kūno aplinkumos, rezonuotojos. Čia 
yra panašiai, kaip su žmogaus balsu. Iš plaučių einanti oro srovė yra 
tik virtualiai, o ne formaliai balsas. Ji tik „aktualizuoja“, užgauna 
balso stygas ir padaro, kad yra jų virpėjimas, sukeliąs balsą. Tačiau 
kad tas virpėjimas ir jo tembras kiekviename žmoguje yra kitoks, ki
tokio atspalvio, tai jau ne oro srovės pasekmė, o jo jėgą priimančios 
priežasties, atseit, gerklų ir joms rezonuojančių kūno dalių bei aplin
kumos pasėka. Todėl, trumpai sutraukdami, galime pasakyti, kad 
siela padaro, kad yra vegetatyvinės ir sensityvinės žmogaus galios, 
o kūnas — kad tų galių veikimo atspalvis yra toks, o ne kitoks. Taip, 
pav., daltonisto regėjimo pobūdis yra kitoks, kaip normalaus regėjimo

7 Pal. H. W. Gruhle, Psychologie des Abnormen (leidinyje G. Kafka, Hand
buch der vergleichenden Psychologie, III Band, S. 131). Taip pat H. Somerville, 
Practical Psycho-Analysis, London 1922, p. 8.
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žmogaus, tačiau regėjimo skirtumas jokiu būdu nėra sielos, o kūno 
dispozicijos defektas. Siela padaro, kad žmogus turi regėjimą, o kū
nas, — kad tas regėjimas yra toks. Tą patį galėtume pasakyti ir apie 
girdėjimą, ir apie visas išorines bei išvidines jusles. Tą patį tenka 
pritaikinti ir prie vegetatyvinių žmogaus galių, atseit, prie jo mitimo 
(nutrito), augimo (augmentatio) ir gimdymo (generatio) galias. Na- 
tūrali vaiko ir senelio impotencija ir visi kiti pastarosios vegetatyvines 
galios iškrypimai, be abejo, neplaukia iš sielos, o iš kūno dispozicijos. 
Kūno dispozicija keičiasi, o sielos ne, nes visos žmogaus galios iš sielos 
su būtinumu kyla, kaip jos savybės (propria). Taigi su būtinumu 
(tik, žinoma, virtualiai) visi žmonės turi gimdymo galią, tačiau nevi
sliose tos galios pasireiškimas yra vienodas. Du yra ryškūs gimdo
mosios galios skirtingi pasireiškimai: natūraliai kitoks yra jos pasi
reiškimas vyre ir kitoks moteryje. Kad ir šito natūralaus skirtingumo 
priežastis yra tik natūraliai kitokia kūno dispozicija, gaunama iš tėvų, 
pamatysime vėliau, kai būsime pagrindinai susipažinę ir su mažąja 
lyčių problemos prielaida —• lytinėmis skirtybėmis ir jų prigimtimi.

KELETAS IŠVADŲ LYČIŲ PROBLEMAI SPRĘSTI

Iš to, kas šį kartą buvo pasakyta, galime pasidaryti keletą iš
vadų, kurios patarnaus kaip pagrindas , lyčių esmei tirti. Pirmosios 
keturios išvados lies lyčių biologiją ir fiziologiją, o penktoji leis orien
tuotis lyčių psichologijoje.

1. — Savo dvasinių galių pasipildymui siela jungiasi su kūnu į 
vieną imanentinę žmogaus substanciją ir prigimtį. Siela yra formalinė, 
kūnas — materialinė žmogaus priežastis, t. y., tarp savęs santykiuoja 
kaip aktas ir potencija. Potencija (kūnas) savo specifiška dispozicija 
turi atitikti sielą, nes siela nekuria naujų kūno potencijų (galimybių), 
o tik aktualizuoja esančiąsias. Specifiškai kūno organizacijai iširus, 
įvyksta mirtis. Dievas tveria sielas visiems žmonėms vienodas. Susi
jungimo su kūnu momente sielos individualizuojasi pagal individualią 
medžiagą ir individualiai specifišką tos medžiagos dispoziciją. Tiek 
būdamos kūne, tiek atsiskyrusios nuo jo, sielos de facto yra skirtin
gos, tik ne savo esme, o savo prietapais, atitinkančiais jų kūnų 
individualybę.

2. — Siela formaliai turi dvasines — proto ir valios —- galias ir 
tik virtualiai vegetatyvines bei sensityvines. Vegetatyvinės ir sensi- 
tyvinės žmogaus galios formaliai tėra gyvame žmogaus kūne (kom-

, pozite), nes jos yra organinės, ir todėl jų veikimas tegalimas organe. 
Organų dispozicijai žymiai pakitus, šitų galių veikimas paliauja.

3. — Siela, kaip formalinė žmogaus priežastis, padaro, kad yra 
vegetatyvinės ir sensityvines žmogaus galios, o kūnas, — kad tų galių
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veikimas yra toks, o ne kitoks. Visoks šitų galių veikimo pakitėjimas 
ir nenormalumai kyla ne iš sielos, bet iš kūno dispozicijos pakitėjimo. 
Mat, iš sielos vegetatyvinės ir sensityvinės galios kyla visuomet ir 
su būtinumu (žinoma, kai siela yra kūne) ir yra jos neatskiriamos 
savybės (propria), tuo tarpu, kai kūnui kiekviena specifiškoji dispo
zicija yra tik nebūtinas, atskiriamas prietapas (accidens praedicabile), 
galįs išsilaikyti tik ribotą, jo galimybes ir aplinkybes atitinkantį laiką.

4. — Daugiausia įtakos kūno dispozicijai turi vidaus sekrecija. 
Ji ne tik reguliuoją mitimo, augimo ir gimdymo galias, bet, būdama 
organinių žmogaus galių vegetatyvinio (fizinio) substrato disponuo
toja, veikia ir į sensityvines galias, į savijautą, reakciją, temperamentą 
ir į kai kuriuos sentimentus. Su vidaus sekrecija tampriai rišasi ir kai 
kurių, ypač lytinių, instinktų reiškimasis.

5. — Vegetatyvinių galių tendencijos, pasireiškiančios stipriais 
instinktais, per simpatijos-antipatijos (cogitativa) jausmą veikia į žmo
gaus apercepciją. Apercepcija valdo vaidinių asociacijos dėsnius ir 
turi įtakos dėmesiui. Tokiu būdu vaidiniai gauna apercepcijos ten
dencijų atspalvio, nes apercepciją atitinkančios vaidinių žymės ryškiau 
užsifiksuoja. Mūsų protas gaminasi idėjas atotraukos pagalba. Ato- 
trauka yra charakteringų bendrybių selekcija nuo individualiųjų žy
mių. Kadangi jausminis dėmesys yra apercepcijos įtakoje, todėl, pri
statydamas vaidinius sąmonei, pristato juos dažniausiai pagal aper
cepcijos asociacijos dėsnius ir apercepcijos tendencijų šviesoje. Ka
dangi protas greičiau ir lengviau atitraukia ryškesnes ir charakterin- 
gesnes vaidinių žymes, todėl mūsų mintys gauna apercepcijos ten
dencijų atspalvį tiek turinio, tiek selekcijos atžvilgiu. Štai kodėl mūsų 
vaizduotės turinį ir jo atspalvį paprastai atitinka ir mąstymo turinys. 
Mūsų mąstymui turinį duoda dažnai mūsų apercepcijos žemieji in
stinktai. O nuo mąstymo nemažai priklauso ir mūsų valios linkmė. 
Ir taip naujas stiprus instinktas, nauja apercepcijon iškilusi tendencija 
gali duoti savo atspalvį visai mūsų psichikai.

Dėl šitų aplinkybių turime būti labai atsargūs analizuodami žmo
gaus psichiką. Skirtingą, psichiką nebūtinai atitinka skirtingą siela. 
Žmogus, anot Eymieu8, yra angelas ir gyvulys kartu. Visos jo dva
sinės funkcijos ir išgyvenimai su prigimties būtinumu atsiliepia ir fizi
nėje jo psichofizinės substancijos dalyje, o grynai fizinės prigimties 
procesai savo tendencijomis ir atspalviais nudažo jo dvasią. Dvasiš
kumas žmoguje atsimiešia (s’enveloppe) gyvuliškumu, o gyvulišku
mas — dvasiškumu. Žmogaus psichika yra jo sielos ir kūno kūrinys.

(B. d.)

8 Žiūr. A. Eymieu, Le gouvernement de soi mėme, Paris, p. 76 ir sek.
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Br. Buivydaitė

M ote r s ra šy to j o s pi r m a m e 
dvidešimt mėty

Nelė Mažai aite.

Pradėjusi*) rašyti 1929 m. ir dalyvauti beveik visoje spaudoje su
nuotaikingomis novelėmis.

Tai yra romantikė su geroka poezijos doza. Veikėjai, lyg ne šios 
žemės būtybės, atitrūkę nuo realaus pasaulio, svajotojai, bet įdomūs, 
patraukianti.

c

s

Nelė Mazalaitė

Stilius ekspresingas su entuziazmu; neiškenčiu neišrašius kelių
ištraukų:

„Tankus karklai šnara tyliai, paslaptingai, pasilenkdami prie 
kits kito, kaip davatkos apkalbančios kaimynę“,

(Iš „Subatvakario“)

„Eina ruduo. Ir kaip Dievo Valia. — Vieno pasakos karaliaus pra
šymu — viską verčia į auksą. Eina vėjas, tarsi Biblijos Muitininkas 
ir renka duoklę iš miškų ir parkų, tuo auksu — lapais“.

(Iš „Balsas tyruose“)

* Tęsinys iš Nr. 10—11.
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„Vakaras vertas visų poetų. Puse milijono žiogų smuikuoja ir kaž
kas supasi visų medžių visose šakose“.

(Iš „Pelėdos mėnesienoj“)

Čia taip visa gyva ir iodž:ai, palyginimai, rodos, patys savaime 
plaukia iš po plunksnos ir skamba kaip muzika ar daina. Iš viso yra 
jau parašiusi 89 noveles.

Dabar jau parengė spaudai dvi novelių knygas: „Pelėdos mėne
sienoj“ ir „Pajūrio moterys“, kurias tikimės greit pamatyti ir lau
kiame.

J. Drungaitė

Jadvyga Drungaitė.

Gabi apysakininke ir poetė.
Eilėraščiai lengvos formos. Truputis v romantikos, susimąstymo:

„Kai jau įvykdytds programos visos bus,
Ir, Viešpatie, Tavos mūs tarpe jau nerasim, 
O kas brandins laukuose varpas auksines?
Kas lieps išbrist kas rytą, saulei per marias, 
Ir paukščių skrendančių nušviest sparnus,
Kai, Viešpatie, Tavęs mūs tarpe jau nebus?”

(Iš „Kai nebus Dievo“) o
arba: J • ’ ■ ■
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„Ak, taip eina metų metai, 
Lyg palaužtos dienos — 
Tik širdies didžių troškimų 
Niekas ne atmaino'1.

J. Drungaitė kūrybinės galios turi daugiau novelėse. Jos novelės 
daugumoj trumpos, vaizdžios. Gamtos vaizdų kaip ir nėra, nes jai pir
moje vietoje — žmogus, jo sielos išgyvenimai. Paminėtinos novelės: 
„Mergina iš didžiojo kiemo“, „Pasiaukojimas“ ir kt. Jau būtų lauk
tina atskira knyga, kas geriau išryškintų rašytojos kūrybišką veidą. 
Be beletristikos Drungaitė rašo straipsnius įvairiais klausimais ir re
cenzijų.

< K. Mat u z a i t ė-M a n ė Da u b a.
Dažnai spaudos skiltyse sutinkama novelistė, apysakininkė. Dau

gumoj novelių vaizduojamos žiauriai gyvenimo palytėtos moters, kaip 
„Jaunoji dainininkė“, „Užgavėnių velnias“, „Pasiskundė'*, „Pama
tė“ ir kt. Vykusiausios bus iš kaimo gyvenimo — „Senoji sodyba“ 
ir parengta spaudai žemaitiška tarme apysaka: „Nuorio žanyteis — 
nedreso sakyteis“ — pilna dainuškų, padavimų, liaudies anekdotų. 
Novelių stilius lengvas ir švelnus: „Saulė besirengdama leistis nusi- 
klastė visus debesėlius ir šviesžalsvę, sužydusią pavasario žemę tirš
tai apipylė įžulniais drungnais savo spinduliais. Skersai peršviesti kle-
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vai pasidarė itin švelnūs ir šviesūs. Truputį buvo baugu, kad jie toje 
šviesoje neištirptų ir neišgestų kartu su spinduliais“. Čia itin švelnus 
gamtos tonas pagautas ir nuoširdžiai paskambintas — taip, rodos, ir 
matai tuos žibančius klevus. Kitais metais Manė Dauba žada ir savo r
novelių knygą išleisti.

♦
Aleksandra S ii g a lyte.
Realistė, pasižyminti dideliu pastabumu, mėgstanti piešti origina

lius tipus: stilius — vaizdus, ekspresingas: „Toks sumišęs rudens 
vėjas blaškėsi, šiaurumon įsmukęs švilpė, laukų platumoje išsitiesęs 
blabsėjo išskėstais sparnais, tarytum vydamas ir gaudydamas dul
kių stulpus. O tie, kaip gudrūs vaikai, — čia į šalį pasuka, čia ant 
žemės krinta. Įsismaginęs vėjas skrenda tuščiomis tolyn, atsispiria 
į čia pat kicenančio bėrio nugarą, išpešdamas pluoštus storų plaukų, 
kurie, kaįp strėlės, šauna į veidą.* Kai, gindamosi tų strėlių prisi
merkiau, rodos, ir mačiau tą satyrišką, pilką vėjo veidą, iššieptas lūpas, 
pro kurias kyšojo reti, ilgi, kaip kaltai, dantys, ir liežuvio seilėtas 
galas mataravo tuoj purslotis pasirengęs“ (Iš „Perlinės ašaros“). Čia 
taip gyva, kad jei ir nebūtų parašius, kad tai rudens vėjas, mes 
jau žinotume kad rudens, taip sugauta nuotaika ir charakteris to lai
kotarpio. Ypač sekasi aprašymai — ar tai būtų gamta, ar troba, ar 
žmogus. Pažymėtinos novelės: „Paskutinis blykstelėjimas“, „Du bro
liai“, „Perlinės ašaros“ ir kt.
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Ap. Brazdžionytė

m. Bendradarbiauja daugumojeDalyvauja spaudoje nuo 1927 
žurnalą. Novelės — realistinės. Gražiai pašiepia moterų ir vyrų ydas. 
Iš liaudies gyvenimo yrą paprastų vaizdelių, ir stilius dažnai publi
cistinis. Paskutiniu laiku ji ir nukrypo į publicistiką. Rašo kultūriniais, ~ 
socialiniais, pedagoginiais ir kt. klausimais. Paruošė spaudai popu
liariųjų straipsnių knygą.

Mėgina poezijoje ir beletristikoje.

„Iš pamiškių, kur vėjai ūliavoja, — 
iš po beržų nuliūdusių pas kelią, 
atsinešėm į mūrus baldydamies kojom 
nuliūdusį smuikelį”... \

f ■

I •

Jos poezijoje daugiau mąstymo, susigalvojimo, ji nekrykštauja 
jaunatve. Ji ir praėjusią meilę palydi ramiai, be didesnio jausmo:

„Bet petsiskyrėm paprastai 
Nebuvo jokios dramos” —

. ]•
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Novelėse žymu daugiau svajingumo, romantiškumo, kaip: „Jų 
čia nėra“, „Senoj koplyčioj“. '

Tai tiek turime plačiau pasireiškusių jauniausiųjų, kurių ne viena 
duoda vilties išaugti į rimtą kūrėją. Dabar dažnai jas vienas antras 
šiurpesnis vėjas perpučia — nedrįsta tiesiai saulės veidan žiūrėti, —• 
bet tikėsime, kad tikri talentai ras kelią ir per užžėlusį mišką ir pa
gausins moterų rašytojų šeimą.

Nemažas moterų rašytojų būrelis rašo ir jaunimui , ir jau davė 
ne vieną vertingą knygą.

1918 m. vaikams pradėjo rašyti ir A l d o n a D i dž i ui y t ė*

Kaz a n a v i č i e n ė.
Pirmoji knyga buvo vaidinimas „Musmirės“. Nuo to laiko ji 

vis labiau įsitraukia į kūrybą ir jau davė vaikams dailių, lengvų sce
nos vaizdelių: „Vaikai ir paukščiai“, „Senis šaltis“, „Žvaigždžių eglu
tė“ ir kt. Išėjo 3 knygutės eilėraščių: „Rudenio dienelės“, „Žiema atė
jo“ ir „Pavasario pumpurėliai“. Tai linksmos nuotaikos, iš vaikams 
artimos aplinkumos, eilėraščiai.

A. Kązanavičienė, pradėjusi smulkiais dalykėliais, paskutiniu lai
ku išleido jau tris stambias knygas: „Vaikai ir gyvulėliai“, „Gaide
liai keliauja“ ir „Pajūrio pasakos“, kurios ne tik puslapių skaičiumi 
paūgėjo, bet ir meniškumu.

E. Bujokaitė
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A. Kazanavičienė

„Gaideliai keliauja“ — nuotykių apysakaitė, kur vaikams su
prantamai ir įdomiai pasakojama apie gaidelių kelionę, kurie „iš dyko 
buvimo pradėjo kažin ko ilgėtis“, na, ir iškeliavo „laimės ieškoti“. 
Žinoma, kelionėj įvairių vargų pernešė, bado prisikentėjo, bet po 
visų kliūčių grįžo namo, kur juos visi jų kiemo gyventojai džiaugsmin
gai sutiko, ir jie suprato, kad namie yra geriausia. Nuotykiai papras
tučiai, bet gyvai papasakoti, o stilius gyvas ir vaizdingas: „Mano 
uodega — tai visas mano gražumas, o jo — ne uodega, bet kažkoks 
nutrūkęs virvagalis. Mano snapelis, kaip ožio ragelis, o prie jo šnipo, 
lyg koks blynelis priaugęs“ — argi ne vaizdus gaidžio pūtimasis prieš 
paršiuką?

Meniškiausios ir stipriaūsios yra „Pajūrio pasakos“, išleistos 1937 
m. Čia supažindinami vaikai su jūra, su žvejų gyvenimu. Daug ką 
sužinome apie gintarą; laivai įdomius nuotykius pasakoja; grybai 
savo gyvenimu gyvena. Yra gražių palyginimų, kaip: „Jis buvo vais
kus, kaip liepos žiedų medus ir švelnus, kaip kačiuko padelis“ — 
charakteringai pavaizduotas gintaras. O kaip gyvai nupiešti grybai, 

"Štai, kokios puošnios musmirės: Skrybėlės ryškiai raudonos, kaip 
uogos. Ir dar baltais perliukais įsiūtos. Suknelės baltos baltos, kaip 
sniegas. Aplink kaklą papurusios šilko mezginukų apikaklės“.

Autorė yra pastabi, pažįsta vaiko sielą ir dėl to moka jį sudo
minti. „Pajūrio pasakos“ jau yra viena geresnių knygų vaikams.

N. Butkienė, mėginusi sukurti nuolatinį vaikų teatrą ir nuo 
1927 iki 1930 m. kasmet valstybiniame teatre Kaune pastatydavo pa
čios parašytus ir surežisuotus po 2, 3 veikalįukus. 19a0 m. išleido dvi
savaitinį vaikų laikraštį: „Vaikų žodis“, kurį 3 metuš'pati redagavo. 
Jos scenos veikalų yra: ^Kalėdų eglutė“, „Velykų pasakos“, „Galas 
žaislams“, „Išdykėlis Petrukas“, „Mokinys — tinginys“ ir kt. Vi-
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suose veikaliukuose daug fantastiško elemento: čia veikia ne tik kiš
kiai, vorai, musės, tarakonai, bet ir suolas; siūlų kamuolys, adatos 
ir t.t. ir 1.1. Kiekvienam veikalėly ryški pamokanti mintis, kai kur net 
tiesiog pasakyta, kaip: „tik geri ir klusnūs vaikai gauna dovanų“ ..., 
„kas iš jūsų neklaužada, tinginys, tą aš nubausiu“.

P. Kr i p ai tie nė, nuolatinė „Šaltinėlio“ ir „Žvaigždutės“ 
bendradarbė; išsiskirianti iš visų vaikų rašytojų—temų pa
sirinkimu. Ji yra sukūrusi daug trumpų apsakymėlių ir at
skirai išleidusi dvi knygutes: „Vaikų teatras ir skaitymėliai“ 
ir „Kalėdų naktį“, ir daugumoje, rašo ne apie karalaičius, laumes, 
žvėris; bet apie Dievo Motiną, Vaikelį Jėzų, Šv. Kazimierą, Sv. Juo
zapą, Šeštines, Sekmines ir kt. Taigi jos aiškus tikslas — sąmoninti 
vaikus relgijoje, jau jiems mažiems rodyti, kas yra žmogaus gynė
jai, užtarėjai, kad galima rasti nusiraminimą maldoje, pasitenkinimą 
pasninke ir t.t. Yra vienas antras ir tautiniais motyvais vaizdelis, 
kaip: „Tautos Šventės išvakarėse“, ,;Trakai“.. •

N. Bangelė, išleidusi vaikams dvi knygas: „Vyturėlis“ ir 
„Mamos pasakos“; abiejų laidos išsemtos ir man pavyko gauti tik 
„Mamos pasakas“. Tai dailiai iliustruota pasakų knyga vaikams. 
Stilius lengvas ir nuoširdus. Apie patį turinį daug ko nėra rašyti, 
nes pati autorė sakosi surašiusi iš mamos girdėtas pasakas, tik ką-ne-
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j ką kitaip, prie vaikų prisitaikydama, nusakiusi. Reikėtų autorei palin- 
|-■ keti ir toliau vaikų nepamiršti.

Laura Šlapelienė, pasirodė 1932 m. su knygele vaikams 
„Jurgiukas keliavo“. Autorė norėjo vaikams pavaizduoti, išryškinti 

Į- vieną gražiausių Kristaus įsakymų: „Mylėk savo brolį, kaip myli 
pats save“. Ji nuveda (sapne) Jurgiuką ir į jūros dugną ir į mišką ir 
į kalnus ir parodo, kad visur paukščiai, žvėrys, žuvys kaunasi, gru
miasi dėl būvio, vienas antrą žudo, nes neprotingi, o žmogus turi 

i iš jų išsiskirti meile. Pati fabula ir užsimojimai gražūs, tik kompozici
jos atžvilgiu daug dirbtinumo. Knygelė pačios autorės ir iliustruotą.

Į D. Čiurlionytė, 1937 m. išleido knygą: „Šuniukas padauža
ir Sumanioji Aldutė“.

Pirmoje apysakaitėje pasakoja savo išgyvenimus, džiaugsmus ir 
j vargus šuniukas Padauža. Padaro jis ir nuostolių: sudaužo indus,
I- sudrasko suknelę, bet jo ištikimybė, prisirišimas prie savo pono

ir gerieji darbai — ištraukia skęstančią mergaitę, sugauna vagį, — 
! viršija bloguosius, taigi autorė gražiai pamoko gyvulių meilės. Tik
L neprotinga perdėta gyvulių meilė — juokinga ir tą vykusiai pavaiz-
■ duoja skyriuje „Pas daktarą“.

Antroje apysakaitėje Aldutė tingi praustis, šukuotis, tingi mo
kytis ir vis galvoja, kaip būtų gera, kad ir degliuke būti, kuriai jokių 
mokslų nereikia. Jos norai išsipildo, ją ragana paverčia bite, žvirbliu, 
gale ir degliuke. Ir Aldutė įsitikino, kad kiekvienas gyvis dirba 
ir vargsta, o degliuke būti daug blogiau, kaip mergaite.

Abi apysakos parašytos gyva, sklandžia kalba.
V. Janavičienė, daugiausia rašanti pedagoginius str. (iš-

• ' ' .. /

ėjo vertinga knyga: „Tėvai ir vaikai“) 1936 m. išleido ir jaunimui 
knygą „Draugai iš girios“. Tai gana simpatiška knygutė,-kurioj vaiz
džiai pasakojama apie lokius, lapes, kiškius, paukščiuką, supažindi
nant su jų gyvenimo būdu, pamėgimais.
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O. N o r uš y t ė, dirbanti — daug rašanti priešmokyklinio vaikų 
auklėjimo klausimais. Jos novelės, kaip „Algiuko laiškas“, „Roželė 
nukrito“ ir kt. — pamoko, kaip vaikus sudominti patriotinėmis ir 
kitokiomis temomis, kaip jiems lengviausiai įskiepyti tėvynės meilės, 
grožio jausmus. Visa tai parašyta lengva beletristine forma, sklandžiu 
stiliumi.

1

O. Norušytė

A

1937 m. išleido vertingą knygutę: „Žaidimas ir žaislas“, kurioje 
nuosekliai supažindinama su vaikų žaidimais ir žaislais ir nurodoma, 
kuriame amžiuje, kurie žaidimai ir žaislai tinka, pradedant 2 mėnesių 
vaiku ir baigiant mokykloje. Si knygutė turėtų rastis kiekvienos mo
tinos, auklėtojos-jo rankose, nes „nekeiks darbo tas, kas laimingas 
vaikystėje žaidė“.

V. V alsi unten ė, 1938 m. pasirodė su eilėraščių knygute: 
„Tėviškėle, tu graži“.

„Nėra čia aukso, deimantėlių,
Žemčiūgo žalsvo nematai:
Čia brangesni už turtą didį 
Palinkę vieškeliuos beržai *.

(10 pusi.).
* S ‘ 

arba: : v
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„Didelis užaugęs
Ją mylėsiu vis
Būsiu artojėlis
Ir narsus karys". (17 pusi.).

Šitaip autorė nusako vaikams apie tėvynę ir pasako, kad mylės
tėvynę, jei bus artojas ar karys! Sunku yra vaikuose sužadinti tė-

V. Valsiūnienė

vynės meilę, nes pati tėvynė jiems yra gana abstrakti idėja, ir eilė
raščiai apie tėvynę dažniausiai atrodo dirbtini, bet Valsiūnienė neblo
gai susidorojo su šia tema.

Gražūs yra: „Paukštelio prašymas“, „Traukiniu daina“; „Tau 
tėvyne“, ir kt.

Be to, vaikams dar yra išleidusios knygų: B r. K i ūky t ė: „Gė
lėse“, 2 v. fantastišką pasaką. J. A v i žienyt ė: „Aukso obuolėlis“, 
2 veiksmų pjesė, „Sniegulių karalaitė“, 1 v. scenos vaizdelis. B. 
Buivydą i t ė: „Mėlynas drugelis“, 2 v. pjesė, „Stebuklingoji radas
ta“ 3 v. pasaka; „Lapė gudragalvė“, 2 v. pasaka. „Anykščių baladės“, t 
eilėraščiai jaunimui. „Auksinis Batelis“, apysaka. „Trys Bičiuliai“, 
apysaka. 1

Kad ir trumpai peržvelgę moterų kūrybą, galime konstatuoti 
džiugų faktą, kad eilės didėja ir kūrybos pajėgos stiprėja visose li
teratūros srityse: turime gražio's, nuoširdžios poezijos, rimtos bele
tristikos, nuotaikingų vaikams eilėraščių, apysakų, vaidinimų.

k . am
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Viktorija Milaševičiūtė
« ■' . . z ■ ■ • ' > ■ .

Piemenėlių Mišiose
Rodos, girdžiu pasveikinimą, neapsakomai mums brangų
Nužeminta, klusnia širdim Archangelui kalbėjai
Matau Tave išvargusią po nemigo naktų, su kūdikiu ant rankų 
Tenai — mažoj Betliejaus prakartėlėj.

r .c.

Išminčiai tolimų kraštų pasveikint kūdikį atėjo
Prie kojų dėdami Jam dovanas iš aukso, smilkalų ir myros
Išgirdę balsą angelų prastučiai vargdienys skubėjo
Skubėjo sveikint piemenys iš tyrų...

♦ ’ • ’ ■ ’ ‘ ’ » • ", . • ■ . . ' • •

Ir vėl matau, šią nakt, čionai su kūdikiu esi
Šypsais Marija mums Mišiose Piemenėlių
Su sopuliu širdy — paguodą mums neši
Su sopuliu — dėl mūs didžiųjų nusidėjėlių...

Čia truputis apytikrių statistikos žinių. Per visą dvidešimtį laisvo 
Lietuvos gyvenimo metų, moterų beletristikos knygų maždaug išėjo 
109 knygos. Metais skirstosi šitaip:

Metai 1919 --20 --21 --22 --23 —24 --25 --26 --27 --28
Knygų sk. 1 2 3 4 1 1 _ 2 5 9
Metai 1929 --30 --31 •-32 --33 —34 --35 --36 --37 --38
Knygų sk. 4 9 7 6 10 8 11 13 10 3

Kaip matome, moterų kūryba suintensyvėjo nuo 1928 m. ir kulmi
nacinį išleistų knygų skaičių pasiekė 1936 m. Nuo 1921—28 m. dau
giausia vertingų knygų davė „senesnės“, tuo laiku išėjo beveik visi 
Šatrijos Raganos, Lazdynų Pelėdos, Žemaitės raštai. O nuo 1935 m. 
ir „jaunesnės“ žymiai kūrybiškai paūgėjo, sustiprėjo, net laimėjo 
valstybinę premiją už romaną, „Sakalo“ premiją už vaikų literatūrą.

Taigi tik reikia palinkėti tolyn žengti dar tvirčiau, nežiūrint į 
kliūtis, nes: „O tikėkime, niekas negali paneigti to, kas iš tikrųjų 
yra žmoguje, kas jo įgimta, ir niekas begali sulaikyti jo noro savo 
dievišką prigimtį gražiais ,kūrybos dalykais išreikšti. Ir tu, širdinga 
moterie, kuri „mylėdama verki, kentėdama džiaugiesi“ — visada žy
giuosi savo žmogiško gyvenimo keliu į šviesesnį, pasaulį, ir tegul 
niekas nesulaiko tavęs nuo tavo dieviško pašaukimo!“

- • , \ • • * ... ■ ■
• . *" • . ’ • ' I U
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, Marija Pečkauskąitė
'' ‘ ’ ■ ■ • • ' ' ■ _■ v . . i . . . ’

Iš mūsų kovų
Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris, 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus: 
Mūsų kovos ir kančios — be ryto naktis, 
Ar jiems besuprantamos bus.

Maironis

Tai buvo gražus*, didelis sodas ant Ventos krantų, jame buvo 
surinkta visa, kas galėjo jį puošti ir daryti malonų: galėjai tenai atrasti 
ilgas, aukštas alėjas, paslaptingas ūksmynes; gėlynus prie pat upės 
kranto, žydinčių gėlių prisėtus. Iš vienos pusės stovėjo namai su gražia 
veranda ir balkonu. * Diena buvo karšta, saulė kaitino lyg ugnis, ir 
ant alėjų tako, pro tankių liepų lapus važinėjo daugybė mažų ir di
delių šviesių ritinėlių. Ta alėja iš lengvo leidosi lig upės krante. 
Buvo čia taip ramu, malonu, poetiška... nieko netrūko tos gražios 
vietos romantiškumui: buvo upė, ūžianti patyliai; ūksmingi medžiai, 
kvepiantieji žiedai ir jauna pora, atsisėdusi ant balto suolelio alėjos 
gale. Panelė buvo jaunitelaitė, tarsi vakar, užvakar ilgus rūbus apsi
vilkusi; ponaitis dėvėjo studento uniformą. Tamsūs jo ūsai juodavo 

■ ■ ’ ■ ’ , 0 

ant dailaus veido.
— Negaliu aš tamstai apsakyti, Stanislovai, — tarė panelė, — 

kaip džiaugiuosi, nuvažiavusi į tas vardines pas poną P.l Ilgai pra
šiau mamos, kol išprašiau nuvažiuoti; bet tas meldimas užsimokėjo 
man trejopai: taip ten buvo gera, taip maloniai praėjo laikas, kaip 
niekados!

— Kas tenai taip buvo, įdomu žinoti?!
— Daug buvo 1 Studentų ir užbaigtų žmonių būrys, ir keli ku

nigai, ir panos. . žmonės įvairios lyties, įvairaus amžiaus. Vieni šoko, 1 
kiti šnekėjo — kam kas patiko ... Bet visus vienijo tėvynės meilė. 
Daug buvo kalbėta ... ir kalbėta lietuviškai... O apie kokius gražius 
dalykus, Staseli!... Apie tėvynės meilę, apie prastų žmonių švietimą, 
apie prikėlimą iš dabartinio miego...

— Aa, tai buvo „litvomanų“ susirinkimas!
— Kaip taip gali sakyti? Kokią turi teisę taip neprotingai va

dinti tuos, kurie myli savo tėvynę... Pamąstyk, kaip žemai stovi 
tie, kurie manija vadina tai, ką žmogus turi savyje geriausio, aukš-

• ■ 1 . I ’
*

* Iš nespausdintų Marijos Pečkauskaitės raštų, kurios žada leisti $v. Ka
zimiero Dr-ia.
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čiausio, kaip tėvynės ir žmonių meilė. Jei tai yra manija, tai kas tei
sybė, kas teisingumas?!

' “ Paprastai sakoma, jog maniją turi tas, kuris nuolat mąsto apie 
vieną kokią idėją; štai kaip lietuviai apie savo patriotizmą.

— Bet pasakyk man, argi galima būti perdaug patriotu! Kaip 
negalima būti perpus vagimi: ar pavogei rublį, ar šimtą — vistiek esi 
vagis; taip pat ir su patriotizmu. Arba esi patriotas, arba nesi. Tik 
ne kiekvienas gali būti lygiai naudingas tėvynei: galima jausti labai 
giliai, bet-jėgos gali būti mažesnės už kitų. O priekaištas, kad lie
tuviai per daug mąsto apie savo patriotizmą, taip pat neturi senso. 
Man rodos, kad kaip atskirą žmogų, taip ir tėvynę negalima mylėti 
per daug; meilė yra jausmas toks platus, aukštas ir gilus, jog sunku 
apimti ją visą, o per daug jos turėti — negalimas dalykas. Ar norė
tumei, kad lietuviai būtų toki patriotai, kaip jūs?! Gerai būtų, nėra 
ką sakyti! Norėčiau žinoti, ar daug paguodos turi Lenkija iš to jūsų 
patriotizmo! Bene taip jis pasireiškia, kad kartais „z dymem poza- 
row“ padainuojate ir pašokate mozūrą?! Sergėk mus, Dieve, nuo tokių 
patriotų!

Studentas pasilenkęs žiūrėjo jai į akis, paėmęs jos ranką, pabu
čiavo ir tarė:

— Onyte, gana jau to! Visą savaitę nesimatėme, pasiilgau tavęs, 
mano brangioji, lyg saulelės! O tu, užuot pamylėjusi savo sužadėtinį, 
užvedi ginčus ir užpuldinėji mane.

— Staseli, aš juk taip pat pasiilgau tavęs, ir be reikalo neužpui- 
dinėju. Bet kaip aš kitaip išreikšiu savo meilę tau, jei ne apsakinė
dama tau savo giliausius jausmus ir mintis?! O dabar tiek jų turiu 
po tų vardinių. Ar tau nemalonu manęs klausyti? ■

— Na, sakyk, mano gėlele, klausysiu, ausis ištempęs.
— Ak, Staseli, kad žinotumei, kaip ten buvo su jais malonu! 

Kaip malonu matyti, kad niekas iš jų nemano vien kaip pasisotinti, 
bet kiekvienas turi aukštą idėją, myli tėvynę iš visos širdies ... Gal 
kitų pažiūros ir keliai, kuriais eina, ne visiškai man patiktų, bet tikslas 
visų vienas, aukštas, šventas — tėvynės labas! Ir kiekvienas, kaip 
išmano, stengiasi pridėti ir savo nors plytelę prie to tėvynės labo...

— Oi, ar neužgavo tik koks iš tų mūrininkų mano mergytės šir
delės, a?

— Ak, mesk tuos juokus! Ne žmonės man širdį užgavo, bet 
jų idėja. „Nuo to laiko, kaip apie ją išgirdau ir ją pasisavinau, ra
mybė atėjo į mano sielą. Pirma buvau lyg pakabinta tarp dangaus 
ir žemės: sakė man, kad esu lenke, o širdis traukė prie lietuvių, ir 
protas sakė, kad laikyti save lenke neturiu teisės... Dabar jau to 
dvilypumo nėra... Taip ramu ir lengva širdyje ... Ar žinai ką, Sta- 
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sėli? Gavau ten visą krūvą lietuviškų knygų ir laikraščių. Tai skai
tysiu dabar! Yra ir gerų dalykų tarp jų ... yra gražių eilėraščių... 
kaip būtų gera paskaityti su tavim kartu 1

— Aš nesuprasiu: nemoku aš tos lietuviškos knygų kalbos.
— Juk kalbėti moki, tai skaityti lengva įprasti. Ir aš juk nemo

kėjau, nėra dar pusės metų, kaip pasijutau lietuvaitė ir pradėjau skai
tyti, o dabar jau ir gramatiką truputį pažįstu, ir skaitydama viską 
suprantu.

. Et, užteks man ir to, ką moku!...
— Staseli, bet man taip būtų malonu skaityti ir mąstyti su tavim! 

Juk netrukus jau būsiva visados kartu; bendras bus mūsų gyvenimas; 
bendra laimė — nelaimė. Tai kaipgi brangiausios idėjos, švenčiau
sios svajonės nebūtų bendros? Kartu juk reikės darbuotis ne tik dėl 
savo labo, bet ir dėl labo žmonijos, tėvynės. ..

— Aš turiu viltį, mano vienintele, kad, ištekėjus už manęs, įžen
gus į naują gyvenimą ir pareigas, visos tos fantastiškos svajonės išves 
iš tavo galvelės.

— Kaip tai? Argi tada nebebūsiu žmogus?! Tos „fantastiškos 
svajonės“, kaip tu vadini, yra geriausioji mano dalis .. . jei atmestumei 
jas, kas gi bepaliktų?! Ne, tu juokiesi tiktai, suprantu! Palūkėk, da
bar pasakysiu tau didelę, didelę paslaptį... O juk ir nesimatėm ilgai 
— nebuvo kaip. Klausyk! Pasijutus lietuve ir giliai pamilusi savo 
tėvynę, norėjau būti jai nors truputį naudinga, nors krisleliu prisidėti 
prie bendro darbo ... Išmokau šiek tiek kalbos ir pamėginau rašyti... 
Ir parašiau apysakėlę. Žinoma, nedaili ji buvo, pirmą sykį sunku 
pradėti, bet nusiunčiau ją pakritikuoti vienam lietuviui... Ir įsi
vaizduok sau mano laimę, kai jis atrašė, girdamas mano rašymą ir 
dėkodamas už jį! Nusiuntęs toliau ir štai dabar jau ji išspausdinta ... 
Gavau ir tą laikraštį... taip malonu skaityti savo žodžius išspausdin
tus. .. o dar maloniau žinoti, kad ją skaito broliai lietuviai... Perskai- 
tysiva kartu, gerai? Aš taip džiaugiaus tuo skaitymu su tavim!..

— Na, na, nesitikėjau... Tai rašyti pasakas turėjai kada, o 
man lašikus rašei trumpai ir retai ... Man rodos, tau, kaip mano su
žadėtinei, reikėtų daugiau apie mane ir mūsų ateinantį gyvenimą mąs- 
tyti, o ne užsiimti nereikalingais rašymais! Mūsų vaikai galės pigiai 
knygas pirkinėti, jei jau tiek autorių atsiras!

— Suprantu: nori pasakyti, kad nesu tokia išsilavinusi, jog drįs
čiau knygas rašyti... Aš juk nesiskaitau labai mokyta, žinau, ko 
man trūksta... Tokios mintys...

— Ak, gana! Gana jau to patriotizmo, gana tų idėjų, rašymų! 
Yra tai vis dalykai, visiškai netinkantieji mums ..? O tų tavo pasakų 
aš visiškai nesidomiu .pamatyti... Kam jos man, kad turiu tave šalia
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ir galiu klausyti tavo gyvų žodžių, ne užrašytų, ne sakančių apie kaž
kokias ten abstraktiškas idėjas, bet tvirtinančių vien meilę man! Ne
reikia man tavo patriotizmo nei talento: myliu.tave pačią — ir šalin 
visa kita!

Onytė tylėjo. Akis plačiai pravėrė ir įsmeigė į tolį, kur pro 
liepų lapus nuo saulės blizgėjo Ventos bangos. Taip pat blizgėjo ir 
jos akys nuo užplaukiančių ašarų; jos lūpos Vos vos pradėjo virpėti, 
lyg nuo sulaikyto verksmo.

— Juk žinai, ką vokiečiai tvirtina, jog nelaimingas vyras, turįs 
garsią pačią, tai, matai aš nenoriu būti toks nelaimingas ...

Prisiartino prie Onytės ir, palenkęs galvą, žiūrėjo jai stačiai į 
akis.

— Kas Čia pasidarė mano brangiajai? Akelės žiba, lūpelės dre
ba... O, kaip tau gražu blizgančios akelės! Į sveikatą eina karštas 
ginčas... Seniai išrodei taip stebuklingai! — paėmė jos rankas ir pa
bučiavo vieną ir antrą. Staiga Onytė pašoko nuo suolelio:

— Prašau, leisk mane! Eisiu jau iš čia! — sušuko.
Jis dar ne tuojau paleido jos rankas; tebelaikydamas jas, atsakė:
— Tai ir aš kartu einu... Jau atsibodo sėdėti...
— Ne, aš eisiu viena... Leisk! — Išrovė rankas ir nubėgo alėja 

į namus.
Parbėgus nuėjo tiesiai į savo kambarėlį, užsisklendė duris ir puolė 

į lovą. Ilgai sulaikytos ašaros išsiliejo dar didesne galia. Gera va
landėlė praėjo, o ji vis gulėjo, veidą į priegalvį įsikniaubusi, drebė
dama nuo verksmo ir retkarčiais dejuodama: „Ak, Dieve!“ Pagalios 
atsikėlė, nutrynė veidą ir ėmė vaikščioti po kambarį, pusbalsiu kal
bėdama su savim:

— Ak, kaip man širdis skauda! Kaip sunku! Dieve, argi tai 
tiesa?! Aš jam atvėriau savo širdį, pasakoju brangiausias mintis, o 
jis sako: „Gana to patriotizmo!... Mylįs mane pačią“... Ką tai reiš
kia? Ar aš pati tai tik nosis, akys, rankos?! Tvirta ta meilė — nėra 
ką besakyti! Priges akių ugnis — ir jau jos nebėra. Jo akys, nors 
ir gražios, man niekai, jei jose nesireiškia graži siela... Praeis, sako, 
tos svajonės .... Ak, Jėzau mano! Kas gi bus? Matau dabar aiškiai, 
kad paliks toks per amžius... O kaip man reikės su juo visados būti? 
Vieną sykį išgirdus tokias pažiūras, širdis plyšta; kas gi bus, kad 
reikės jų klausyti kas dieną! Kas man dabar daryti, kas daryti?!...

Atsisėdo prie lango, padėjo galvą ant rankų ir susimąstė.
Štai, metai pasibaigė, kaip susižiedavo su Stanislovu. Tai buvo 

pernai, taip pat pirmomis birželio dienomis, ji ką tik pabaigė 17 metus. 
Už metų jis pabaigs universitetą, ir tada vestuvės. Pažįsta jį seniai, 
nuo pat kūdikystės; Stanislovo tėvo dvaras netoli jų; visos šventės ir
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atostogos, kada tik pargrįždavo jie namo, praeidavo jiems kartu; be
veik kasdien buvo jis Čionai. Kartu žaidė, kartu augo... Jis visada 
buvo linksmas, rūpestingas; gražiai grojo, dar gražiau dainavo ... 
pasirodė jai geros širdies, prisirišo prie jo. Stanislovas seniai ją pa
milo, pareiškė jai savo meilę, paprašė motinos atiduoti jam Onytę, ir 
Onytė prižadėjo būti jo pati... Motina nesakė nieko, atidavė visiškai 
jos valiai; širdies gilumoje gal ir norėjo to ir džiaugės Onytės suti
kimu, nes Stanislovas buvo neblogas vaikinas, be to, turtingas, o jų 
reikalai gana blogai stovėjo. Onytė jautėsi laiminga: Stanislovas la
bai ją mylėjo, o jai rodėsi, kad ji myli taip pat. Taip buvo jai visados 
ilgu be jo, taip laukė jo parvažiuojant, taip gerai bėgo laikas su juo ... 
Onytė mėgo muziką; grodavo kartu ir dainuodavo; mėgo skaityti — 
skaitė kartu poezijas ir apysakas... Bet apie rimtesnius dalykus jie 
mažai tekalbėjo; dažniausiai juokdavosi, kalbėjo apie meilę, žaidė. 
Taip buvo ir jam atvažiavus Kalėdų. Velykų atvykti negalėjo, o ji 
tuo tarpu labai pasikeitė. Po Kalėdų nuvažiavo pas savo drauges ir 
ten pažino kelis lietuvius patriotus. Išgirstos idėjos, aukštos mintys, 
pasišventimas tėvynei užkaitino jai širdį taip, jog ta paviršutinė luoba 
ištirpo, ir jos siela, jautri ir graži, išsinėrė, lyg plaštakė iš vystyklų. 
Perimta tos naujos meilės, ėmė mokytis lietuviškai, ėmė mokyti kitus, 
pagalios — pati? pamėgino rašyti. Naujas gyvenimas jai prasidėjo, ir 
niekados nesijautė tokia laiminga. Tik laukė kuo greičiausiai atos
togų, norėjo pamatyti Stanislovą, apsakyti jam viską ir patraukti į 
save. Žinojo, jog jis ne lietuvis, bet ir ji juk pirma nebuvo lietuvė, 
o dabar pasidarė. Neabejojo nė valandėlę, jog ir jis taip pat pakryps 
prie aukštos idėjos. Pagal jos nuomone, savo tėvynės meilė yra toks 
paprastas jausmas, jog negalėjo jai nė į galvą ateiti, kad kas jos ne
pripažintų. Ji dėl to pirma nesijautė lietuvė, kad iš nieko negirdėjo 
apie tai; bet pažinus tą idėją, tuojau priėmė ją visa širdimi. Taip pat, 
rodėsi jai, padarys ir kiekvienas išmintingas žmogus, o Stanislovas — 
tai be abejonės!

- Ir mąstė ji sau, kokį džiaugsmą jam suteiks, parodžius išspausdintą 
savo apysaką... Kaip jis padės rašyti kitas .. . Kaip paskui, gyven
dami kartu, darbuosis tėvynės labui.. . Ir staiga štai, tarsi, kokia už
danga nuo jos akių nukrito: aiškiai pamatė, jog tikrasis.Stanislovas 
ir tas, kurį ji nešiojo savo atminty, yra tai du visiškai skirtingi asme
nys. Pamatė baisią tikrovę, jog jis jau kitoniškas būti negali... Ne
galėjo ji atspėti, dėl ko taip yra; buvo dar per jauna ir per mažai pa
žino žmones ... bet jautė, jautė visa širdimi, kuo aiškiausiai, kad sva
jonės neįvykdomos, kad Stanislovas niekados, niekados jos nesupras. 
Pamatė, kad jos siela jam visiškai nereikalingas dalykas. Myli ją 
tikrai, bet savotiškai: myli vien jos kūną; visas jos svajones, idėjas
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laiko kaprizais, kurie šiandien yra, o rytoj išnyksta. Atėjo jai į galvą, 
kad jis daug didžiau nuliūstų, jei vienas jos pirštas nustotų savo gra
žios lyties, nekaip kad jos siela nustotų aukščiausių savo idealų.

Dabar, rymodama prie lango, spaudė ji sau galvą ir mąstė, kas 
daryti. Jautė, kad jis jai nebe tas, kas buvo: ta viena trumpa valan
dėlė atitolino jį, rodos, per šimtą mylių; svetimas jis dabar, visiškai 
svetimas ... Kaipgi reiks su juo gyventi, kaip būti?! Ji dabar jaučia, 
kad gyvenimas tai didis atsakymas prieš Dievą, žmones, žemę. O 
kaip ji atliks savo pareigas su tokiu vyru šalia savęs? Ar jis, apskri
tai, le.is jai svajoti apie kokias kitas pareigas, be pareigų jam?! Ak, 
nei taip būti negali! Dieve, mane sergėk nuo paniekinimo šventų 
mano idealų!,..

Saulė jau žemai stovėjo, kada Onytė pasikėlė nuo lango. Namie 
jos pasigedo ir šaukė. Visą tą vakarą ji bėgiojo, tarsi labai užsiėmusi: 
sunku jai buvo pasilikti su Stanislovu; kaip įmanydama, bėgo iš jo 
akių. Jis norėjo ją sugauti, bet nepasisekė, ir taip persiskyrė, nepra
kalbėję nė žodžio tarp savęs.

Mažai temiegojo Onytė šią naktį: mintis, kas daryti, nedavė jai 
nė valandėlę ramybės. Juto ji viena, kad ištekėti už Stanislovo yra 
jai beveik negalimas dalykas. Tas įsitikinimas suteikė jai daug skaus
mo, neramumo ir nelaimės. Juk davė jam žodį, pažadėjo būti jo pati 
— kaip dabar atsakyti? Ką galima manyti apie žmogų, taip greit 
keičiantį savo žodžius ir laužantį pažadus? Ką pamanys Stanislovas? 
Ar jis kaltas, kad ji taip išidealizavo jį ir pakeitė savo pažiūras?!... 
O motina, — ką ji pasakys? Ar pripažins teisingas tas priežastis, 
kurios jai visą laimę kuria? *

Ak, Dieve, kaip man išeiti iš tų pinklių?! — tarė ji sau, rankas 
laužydama. — O kuo aš kalta, kad dabar tepraregėjau, dabar tepa
žinau šventas tiesas?! Teisybę pasakius, ir laiko nebuvo lig šiol: 
juk dar visiškai vaikas buvau, kada daviau jam žodį ir susirišau visam 
gyvenimui. .. Negaliu ir negaliu laikyti to žodžio, tebūnie, kas nori!

Žino, kad reikės pasikalbėti su Stanislovu, kad reiks padaryti 
kokį nors galą, bet taip baugu jai buvo tos valandos, jog norėjo ją 
kuo toliausiai nustumti. Atsikėlė anksti ir nubėgo į sodą. Vos 
priėjo lig pusės alėjos, prieš ją atsistojo Stanislovas. Ji krūptelėjo ir 
sustojo vietoje: niekados jis nesikeldavo taip anksti, ir jai nė į mintį 
neatėjo susitikti su juo. Linksmai šypsodamasis, jis tarė:

1 * • . •
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■— Mat, kaip atspėjau, jog šįryt anksti atsikelsi... Norėjau pa
sakyti tau labą dieną čia, be liudytojų... Na, ką? Ar karprizai per 
naktį praėjo? Ką? Lyg debesis buvai vakar vakare... O už ką aš 
turiu kentėti? Tiesa, gal ir nusikaltau truputį, taip visai nebodamas 
tavo literatūrinio darbo ... mat, užkabinau autoriaus savimylą. Už 
tai atleisk man ir būk vėl gera, mano brangioji!

Paėmė jos rankas ir kėlė prie lūpų. Bet Onytė išrovė jas staiga, 
nekantriai ir atsitraukė toliau.

Jo veidas paraudo, akys sužibėjo. . ■ >
— Kas tai yra, Onyte?!... Aš, tavo sužadėtinis, negaliu rankų 

pabučiuoti?! Nenueik su savo kaprizais per toli, nes aš ne toks 
kantrus, kad nuolat kentėčiau! Ką tai reiškia? Aš — tavo sužadė
tinis ... Neužmiršk, kad turiu savo teises ir niekinti savęs neleisiu! 
Ką aš tau padariau? Dėl kurios priežasties mane taip priimi?!

— Nieko man nepadarei... O aš jokių kaprizų neturiu.... Tai 
jausmai — gilesni ir nepraeinantieji taip greit...

— Taip?!! Tai kokie jausmai? Bene kas iš litvomanų tokį įspūdį 
padarė ir pakreipė širdį nuo sužadėtinio?! Vienok manau, kad dar 
nusiraminsi ir išmesi iš savo galvos kvailumus... Bet aš nenoriu būti 
jų auka ir geriau pasitrauksiu tau iš kelio.., Tuojau po arbatos va
žiuoju namo ir negrįšiu čionai, kol nepraeis tavo fantazijos. O kad 

— žinočiau, kada tai atsitiks, lauksiu nuo tavęs raščiuko. Parašius tau, 
kad atvažiuočiau, — būsiu pas tave tą pačią valandą ... Su Dievui

— Gerai... parašysiu...
Nusilenkė jai ir nuėjo. O po arbatos, pasakęs visiems turįs svar

bių reikalų namie, išvažiavo.

Po pietų reikėjo Onytei važiuoti kažkokiais reikalais pas tetą. 
Ta teta, jos tėvo sesuo, buvo jau suaugusi moteriškė, generolo našlė; 
labai didžiavos savo titulu, aristokratiškumu. Kadangi vaikų netu
rėjo, o buvo turtinga, visa giminė, atsimindama jos palaikus, teikės 
jai, tarnavo ir klausė jos patarimų. Gyveno ji netoli Onytės tėvų. 
Onytė nuvažiavo ten viena. Išklausus ją naujienų ir privalgydinus, 
ponia generolienė išsivedė ją į saloną. Ten, atsisėdus ant sofos, pa
rodė jai greta stovintį fotelį, tardama:

■ . 'i

— Atsisėsk čia, noriu su tavim pasikalbėti.
Onytė užėmė parodytą vietą, o tetulė taip pradėjo:
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— Gerų dalykų apie tave sužinojau, Onyte! Nesitikėjau, nesi
tikėjau ... Važiavai į kažkokį pokylį, kuriame buvo vien litvomanai, 
chlopomanai, mužikai! Graži draugystė! Būriškai su jais kalbėjais, 
būriškas turėjo būti ir pasielgimas . ..

— Tetule! Tai buvo žmonės išsilavinę Aš kartu su mama bu
vau .... paklausk jos.....

— Nepertraukinėk Ttnanęsl Taip, negaliu atsistebėti, kad tavo 
mama taip netinkamai pasielgė ... Tai draugystė ne tau... Atsimink, 
kad esi bajorė nuo tėvų protėvių, ir kad triūsų giminė nesidraugavo 
su mužikais! Ar jie išsilavinę, ar ne — vistiek mužikas palieka mu
žiku. Negali jie išsilavinti taip, kaip mes, kurie išsilavinimą perimame 
kartu su tėvų krauju... Palūkėk, nepertraukinėk! Nerūpi man ži
noti tavo nuomonės! Girdžiu dalykų dar blogesnių: tu paniekinai 
savo kalbą, paniekinai viską ir ėmei mužikams ra-ši-nė-ti!!! Teisintis 
nėra ko: žinau tai iš tikrų šaltinių. Pradėjai mokytis lietuviškai, ra
šyti knygas, mokyti mužikus, draugautis su jais. Dieve!... Onyte, 
štai žiūrėk, čia yra tavo protėvis... — ir, ištiesus ranką, parodė por
tretą, pakabintą ant sienos. —Buvo tai ponas iš ponų, kaštelionas, 
aristokratas ... Ką gi jis pasakytų apie tavo pasielgimą?! Jis grabe 
apsiverstų ir iškeiktų tokią nevertą dukraitę!. ..

Onytė nenoromis pakreipė galvą į portretą ir įsmeigė akis į jį. 
Kaip vakar sode, blizgėjo jose ašaros, ir lupos pamažu drebėjo. Kaip * 

. * ’ ‘ ‘ ’ i ' ’

pro rūką matė apskritą savo protėvio veidą, su ilgais ūsais, paskustą 
čiuprą, raudoną kontušą ir aukso karabelą prie šono. Jo lūpos šyp
sojosi, mėlynos akys linksmai žiūrėjo į savo dukraitę, kuri, išbalusi ir 
drebanti, sėdėjo kaip teisme. O teisėjas tuo tarpu kalbėjo toliau:

— Visų tų kvailumų jau pasirodo vaisiai: susibarei su savo su
žadėtiniu, įžeidei jį... privedei lig to, jog turėjo išvažiuoti ir laukti, 
kol tavo fantazijos praeis. Tavo laimė, kad dar jis toks geras ir taip 
tave myli: galėtų išvažiuoti visiškai... Bet tu valdyk savo kaprizus 
ir fantazijas! Atsimink, kad jis ne mužikas, o ponas iš ponų! Jis 
neleis, kad kažkokių mužikų būtų viršus, ne! Nesi jau vaikas, su
pranti gerai, kad galėsi Dievui dėkoti už tokią laimę. Ta partija tokia 
gera, jog daug, daug jos tau pavydi, neš jis ir ponas iš ponų, ir jau
nas, ir turtingas, ir gražus... Tokios antros partijos nebesulauksi, 
nemanyk! Dėl to dar sakau: valdyk savo fantazijas! O apie mu
žikus liaukis galvojus!... Ir jeigu, sergėk Dieve, kada išmainyti no
rėtumei Stanislovą į kokį chlopomaną, gali manęs neskaityti savo te
tule! Išsižadėsiu tada tavęs, kaip tu išsižadėsi savo protėvių, savo 
herbų, savo pareigų ir giminės šlovės!—-

• . z ■ . » . '
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Pabaigė. Onytė vis sėdėjo, akis į portretą įsmeigus. Ašaros 
drebėjo, drebėjo jau ant blakstienų, bet surinkus visas savo jėgas, ne
leido joms išsilieti ant veido. Ponia generolienė, pabaigus pamokslą, 
staiga nusuko kalbą ir liepė jai pažiūrėti, ar paruošta arbatą. Onytė 
pašoko, kaip iš miego, ir nuėjo. Neilgai jau beviešėjus, išvažiavo 
namo.

Vakare, po vakarienės, Onytė priėjo prie motinos, pabučiavo jai 
ranką ir tarė:

— Matušėle, eikim į mano kambarėlį! Noriu tamstai pasakyti 
daug, daug... ir patarimo pasiklausti.

— Matau jau nuo vakarykščio, kad esi ne tokia, kaip visados, — 
atsakė motina. — Na, eikival

Nuėjo. Motina atsisėdo fotelyje prie lango, o Onytė ant žemo 
suolelio prie jos kojų.

Matušėl, ar žnai, dėl ko išvažiavo Stanislovas? Ne dėl ko
kių reikalų, bet dėl to, kad su manim susibarė...

— Barniai tarp įsimylėjusių — _ dalykas paprastas. Greit vėl 
susitiksite.

— Ak, ne! Ne tokie barniai, matušėle! —' Ir Onytė ėmė pasa
koti viską nuo pat pradžios. Kaip per išpažintį atidarė ji savo širdį 
motinai. Sakė, kad pažinus lietuvius, persiėmė jų idealais, kaip no
rinti darbuotis dėl tėvynės ir artimo gero... Toliau papasakojo savo 
kalbą su Stanislovu, savo kančias ir tetulės užpuldinėjimus.

— Mat, Stanislovas iš čia nuvažiavo pas tetulę, apskundė mane 
ir prašė, tur būt, kad ji mane į dorą kelią atvestų. Matušėle, tu ne
užpuls! juk ant manęs taip, kaip jie; pasakyk, ką man dabar daryti?!

Ji, glostydama Onytės plaukus, atsakė:
—■ Mano vargšelė! Tai taip kentėjo pertas dvi dienas! Aš žiū

rėjau ir suprasti negalėjau, kas tau yra, ir laukiau, kada man pasa
kysi ... Nebarsiu tavęs, nebijok! Buvau kartu su tavim pokylyje, 
pažinau lietuvių patriotus ir jų idėją... Tos idėjos šventos, Onyte! 
Kiekvienas, laikąs save krikščioniu ir norįs pildyti įsakymą apie ar
timo meilę, turi jas pripažinti... Nepyksiu ant tavęs, bet džiaugsiuos, 
kad mano dukrelė atrado tiesų kelią ir žengia juo... Aš jau nebe
jauna, išauginta kituose idealuose — sunku man imti darbuotis lie
tuvybei, prisidėsiu tik tuo, kad nebūsiu priešinga jai ir kitus raginsiu 
prie darbo... Ir ta*ve, Onyte, nors tavęs raginti nereikia ... O Sta
nislovui reikia sugrąžinti žodį, Onyte, jei jauti, kad jis tau yra sveti-
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mas. Kitaip negalima... Mano tai buvo kaltė, kad leidau tau, to
kiam dar vaikui, davinėti žodį ir rištis visam gyvenimui. Bet ma
niau, kad-myli jį, na, ir tikrai tada mylėjai.. Aš juk neraginau prie 
to... Žodį savo laužyti sunku ir nesmagu, bet kitos išeities nėra! 
Jis geras vaikinas, bet gerai sakai, — jo neperdirbsi ir neatversi. Jūsų 
gyvenimas būtų, ak, kaip sunkus! Tu norėtumei aukštyn lipti, o jis 
tau, lyg akmuo, prie kojų veržtųs ... Pasibaigtų tuo, kad tu mestumei 
šalin savo idealus ar greit išnyktumei iš pasaulio. Dar gerai apmąstyk, 
o paskui rašyk Stanislovui ir nusiųsk jam žiedą ...

— Matušėle, kaip tai bus?! Juk tau vargai sumažėtų, man už 
jo ištekėjus! Juk jis tau žadėjo padėti viską sutvarkyti... Kiek aš 
tau vargo suteikiau, matušėle! -

— Niekus kalbi, Onyte! Užteks mums... O jei ir be skatiko 
paliktume, tai kas? Argi save parduotūmei?! Nėra ko bekalbėti! 
Dalykas baigtas! Žinoma, sunku bus ir jam. . turės pakentėti tru
putį; bet viliuos, jog greit nusiramins. Parašyk laiškelį, rytoj anksti 
išsiųsiu... Ir nusiramink, mano Onytei Kitaip pasielgti negalima: 
blogai padarytumei, eidama ūž jo be meilės, be sielų susivienijimo.

—- Man dar didžiau skaudu, matušėle, jog ir Stanislovas, ir te
tulė mano, kad aš dėl to atmetanti jį, jog man į širdį įkrito vienas lie
tuvių! Ar negali jie to suprasti, kad idėja kartais stipriau patraukia, 
negu žmogus?

— Jie pagal save sprendžia, Onyte; jiems sunku suprasti tai, ko 
jie patys negalėtų pajusti.

Motina išėjo, o Onytė atsisėdo rašyti laišką. Trumpas jis buvo, 
ir neilgai rinko ji žodžius:

„Pone Stanislovai! Įsitikinau, kad mano kaprizai greit ne
pareis. Ką tamsta vadini kaprizu, tas man yra brangiausia ir 
teisingiausia žmonių gyvenime. Dėl to matau, kad gyventi kar
tu negalėtuva, ir grąžinu tamstai žodį ir žiedą. Tamsta sakai, 
kad myli mane „pačią“, be visų „fantazijų“, t. y., myli tik tai, 
ką žmogus turi savyje blogiausia, o man tamstos kūnas, tamsta 
„pats“ be sielos esi visiškai svetimas... Sunku man neapsako
mai laužyti savo žodį. ..Kalta esu... Per lengvai ėmiau tokį 
rimtą dalyką... Sunku žinoti, kad vis dėlto suteikiu tamstai 
nesmagumą per savo neapsižiūrėjimą. Prašau atleisti! Džiugina 
mane viltis, kad meilė tokia paviršutinė, kaip tamstos, greit pra
eina, ir tamsta atrasi sau kitą, su kuria būsi laimingesnis.

Onytė“.
Sulaikydama ašaras, byrančias lyg žirniai iš akių, drebančiomis 

rankomis užlipdė voką ir nunešė motinai.

654 . ‘

48



A. Jakubaitytė

Kūčios pro langą
Visa ir visa namuos paruošta, Ji nusimeta virtuvės chalatą, pasi

žiūri į vaškuotas grindis ir suskirdusius rankų pirštelius. Ponia sako:
— Sį ryšulį, Janut, parnešk broliukams.
Ryšulys! Ir ji apsivelka gimnazistės uniformą, bučiuoja ponią:
— Sudiev ponia, sudiev!
*— Laimingų švenčių!
Jiedvi eina per valgomąjį. Čia visa pakvipę mišku, nes kampe 

stovi šakas nuleidusi eglė. Ji dar visai šviežia- Virtuvėj malonus py
ragaičių pridegimas. Kieme vištos lesa grūdus. Ponia dar pastovi 
prie vartų, o ji pasišokėjus, pusiau bėgte, dingsta didžiojoj gatvėj. 
Per miestą ji skuba įkaitusiu veidu ir stengiasi visus pralenkti, pra
lenkti. Rankoj ryšulys buvęs toks lengvas, dabar sunkėja. Štai jau 
už miesto! Paliko sporto stadioną su aukšta tvora, miesto sodą. 
Blyški žiemos saulė užnugary, skuba horizontan pasislėpti. Ore ne
sigirdi nei varnų, nei žvirblių. Vėjas pavakariu lyg kyla. Paplentės 
gluosnių šakos sukelia rykščių barškėjimą. Artėja ir pusiaukelio pelkes 
boluodamos ir raudonuodamos kartu su dangumi.

Pelkės! Tuoj bus ir tiltas! — šaukia ji ir bėga. Atsisegiojo akso
minę apikaklę. Nusiėmė kepurę.

Tiltas! Pakelk tilteli ranką! Ei, sveiks, valio! — ir ji nušoko į 
patį tilto vidurį. Persirėmė per turėklus. Vanduo užsikabindamas už 
sustyrusių žolių vos besruvena. Vėjas atneša dūmų kvapą ir šunų 
lojimą.

Kai pareisiu, Edis sakys: „Janut, dabar turiu 3 verstinius karve
lius. Baltoji triūsė atsivedė 12 vaikų“.

— Argi 12?
— Ne 8.
— Argi 8?
— Ne 3. >
„Janut, mano triušiai moka šokti, o tu, ar parnešei armonikėlę?*
— Armonikėlę? — ir nusiminė. Atšoko nuo turėklų ir eina galvą 

nuleidus. Pinigų pas ją tik tiek, kiek reįkia duoti elgetoms Kalėdų 
rytą. O jis sakys:

— Meluoti negalima, o tu meluoji! Paskiau kalbės Vitas.
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— Janui, vienas paršiukas numirė, nes jį draugai apvalgydavo. 
O kačiukas tupėjo, tupėjo pelenuos ir prasvilo batelius. Janut, parnešei 
peiliuką?

— Peiliuką? atsakys ji ir pradės pasakoti apie gimnaziją. 
Bet ją apkabins Stasytė,

— Janut, ar tu dar nešioji savo megztuką?
— Nešioju. -
— O paltą?
— Taip pat.
— Aš neturiu kuo apsivilkti į Bernelių mišias.
Ir dabar jai pasidarė graudu. Kiek kartų pasakojo apie tai savo 

poniai. Ir ponia nedavė pinigų. Bet ponia perka jai knygas ir veltui 
leidžia pragyventi...

Dešinėje plento pusėje artėja juodas kapinynas. Pernai, pasakoja, 
čia stovėdavus baltai apsitaisius moteris ir šaukdavo praeinančius var
du. Jei kas atsiliepdavo ... ir ji nebaigia galvoti. Persižegnoja, stipriai 
prispaudžia ryšulį prie krūtinės ir skuba. Bėgti negera, gali kas at
sivyti. Greitai temsta. Jau visai sutemo. Toli žybtelia bažnyčios šviesa. 
Bažnytkaimis tūno ant kalno gan aukštai. Plentas pasisuka apskrities 
miestan ir toliau ji bėga plačiu vieškeliu. Paveja vaikų būrį. Paskiau 
moterų, vyrų. Bažnyčios žiburys pro langą virš vargonų mirksi, 
tartum, linguoja. Ji visus pralenkia ir pralenkia. Einančių vis daugėja 
ir daugėja. Kad visi pradėtų giedoti Kalėdų giesmes, ji klausytų. O 
kai visi nutiltų, ji viena giedotų. Ji giedotų net apie tai, kaip sunku 
jai kiekvieną rytą kelti ir vandenį nešti, paskiau kambarius valyti 
ir gimnazijon skubėti. Kaip liūdna jai pabudus naktį, kai prisimena 
gimtą namelį, Vitą, Edį, Stasę ir mamą.

— Sveikas tetėnai! — Kažkas sušuko už nugaros. Ji krūptelėjo 
ir pamatė besanti šventoriuj. Žmonės tyliai su trumpais kostelėjimais 
ir batų beldimo garsais, ardančiais pakilusią virš galvų ramybę, slinko 
į juodas duris ir dingo. Sustojus dairėsi ji ir pagaliau pati sušuko:

— Teta Juoziene, ar mūsiškių nėra?
Ateina, — atsakė ji ir dingo duryse, kai prie Janės prišoko 

Vitas. Pasišokėdamas prilipo prie sesers veido savo šalta nosyte ir 
kepurės matiku. Čia pat ir mama ir Stasė, kuri dėvi vatinę jekę iš 
dviejų mamos sijonų pasiūtą. Vitas, su Edžio kailinėliais, todėl lip
damas laiptais pasikelia skvernus. Bažnyčioj jis betgi perėjo lygiagre
čiai ties mama — vyrų pusėn ir dažnai žvilgčiojo į Janę. Kartą jis 
net nusijuokė ir skėstelėjęs ilgomis rankovėmis, norėjo parodyti^ kad 
Jane jau didelė ir graži. Bet mama reikšmingai sukosėjo ir jis susi
prato. Atsiklaupęs, judindamas lūpas, žiūrėjo į kūtelę. Jis, matyt, ko 
nors prašė Kūdikėlio. Jane tuo tarpu atsivertė maldaknygę, mama
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pasiėmė rožančių, o Stasė atsiklaupus žegnojosi ir dažnai mušėsi į 
krutinę. Ji buvo įsitikinusi, kad taip elgiantis malda eina tiesiai pas 
Dievą ir motinos dažnas truktelėjimas už rankovės visai neturėjo 
reikšmės.

Pasibaigus pamaldoms Janė pasižiūrėjo į Vitą. Pamatė jį besėdintį 
ant grindų, nuleista galva, užmerktomis akimis. Kepurė tysojo šalia. 
Lūpų krašteliu nusidriekus seilių srovelė. Motina pabudino jį ir su
tingusį išvedė už rankos.

Namie Janė dirstelėjo pirm, nei pravėrė duris, pro langą. Edis 
sėdi prie krosnies, galvą atrėmęs į sieną ir miega. Jis švariai išsiprausęs 
ir vilki baltais marškinėliais. Ant stalo išdėliota vakarienės indai ir 
lempa, kad neišdegtų per daug žibalo, įsukta. Jie sueina vidun, bet 
Edis vis miega. Janė atsistoja prieš jį ir burkuoja, kaip karvelis. Jis 
pramerkia akis ir žiūri į lubas, kaip į giedrų dangų. Paskiau žiūri į ją 
ir nusišypso. Už lango vėjas kaskart didėja. Gal sniego bus.

— Iš bažnyčios bokšto mėnuo iškišo galvą, — sako Vitas įeida
mas su šieno kuokšte. Motina eina už stalo. Paskui ją visi vaikai, 
Užima kėdes ir pakelia baltą Dievo duoną. Tik viena kėdė pasiliko 
tuščia ir prieš ją stovinčioj lėkštėj esančios duonos, niekas nepakelia. 
Tylėdami visi susėda ir visi tylėtų, tik Vitas sušunka:

— Mėnuo didžiausia lempa pasauly ir tėveliui labai šviesu val
gyti kūčios netoli Dievo. Mama, ko tu verki?...

Po vakarienės Janė atriša ryšulį. Ir koks visų nustebimas! Jame 
buvo ir peiliukas ir armonikėlė ir skarelė mamai ir vasarinis paltas, 
kurį ponia šiemet pirkosi. Ir kas gi bus iš jo? Nugi mama pasiūs iš 
jo žieminį Janei, iš Janės — Stasei pataisys. Palto kišenėse yra šo
kolado, o mamos skarelėj riešutų. Visi susėdo ant šilto krosnies suo
lelio ir Edis groja armonikėle.

Nėra čia eglaitės, neateina Kalėdų senis, tik mėnuo žiūri pro mažą, 
švarų langą. Tik žvaigždės žvilgčioja ir pasimaino vietomis.

o .

DIDELĖ DOVANA!
„NAUJOJI VAIDILUTĖ“ savo skaitytojams 1939 m. duos 
gražią dovaną —

MŪSLĮ RANKDARBIAI
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Elzė Krafft

Per aukštai...
Mažam, jaukiam bute vyro ir žmonos drauge praleisti sekma* 

dieniai turėtų būti pilni harmonijos ir džiaugsmo? Ypač, kai abu 
jauni, sveiki ir vienas kitą myli, kaip kad Petras Vilmanas ir jo Lene?

Tačiau atvirkščiai. Lyg tyčia savaitės gale jaunoji moteris daž
niausiai blogos nuotaikos. Mat, tada ji turi daugiausia laiko prisi
kabinti prie vyro, kurs turi išklausyti, kad jis visai neturįs ambicijos 
iškilti, neieškąs kitoj didesnėj pramonės įstaigoj geresnės inžinieriaus 
vietos su didesniu atlyginimu, ypač toks gabus kaip jis juk turįs teisių 
reikalauti geresnio atlyginimo ir dabar. Būtų galima paimti didesnį 
ir ištaiglngesnį butą ir leisti sau daugiau malonumų, paįvairinti savo 
gyvenimą.

— Niekas nepridės iš šalies, jei mes savo viduje nekursim, — 
sako Petras, o jo veidas vėl toks pat nuvargęs ir papilkavęs, kaip ir 
kasdien, kai jis grįžta iš darbo. — Aš negaliu pamesti senąjį poną, 
kurs manim tiek metų pasitikėjo. Jis — šefas dirba dar daugiau ir 
turi dar daugiau sunkumų, kaip mes, tarnautojai. Būk protinga, Le- 
nute, ir pagalvok, kaip mums gerai. Jei nebūtų šešėlių, vargų, ar 
džiaugtumėmės šviesa kaip, pavyzdžiui, savaitės gale, kai pusantros 
dienos galim būti drauge. \ '

— Šviesa! — pašaipiai nusijuokė moteris. — Kai taip pilka ir 
lyja, kaip šiandien. O tu vis nori sėdėti namie, vietoj kad eitum su 
manim kur nors pasilinksminti, ar šiaip kokį nors ypatingą pasisma
ginimą sau leistum. Vieną kartą mėnesyj į teatrą, pora kartų į kiną — 
ir viskas... Jei taip, einu aš viena ...

Ir, iš tikrųjų, po pietų palieka ji Petrą vieną ir susinervinus iš
bėga iš namų.

Tačiau ji nežino, kur eiti. Gatvės šlapios ir purvinos, pučia aštrus 
vėjas, ir ji su savo nauju, plonu apsiaustėliu pajunta nemalonų šiurpą. 
Tik, pamačius pro Botanikos Sodo tvorą siūbuojančias kelias žalias 
šakutes, atsimena Lene, kad ji dažnai norėdavo čia užeiti pasižiūrėti 
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retų augalų. Ypač, kad negalintį pavažinėti po užsienius egzotiški 
augalai ir drėgna šiltnamių šiluma trumpam laikui atitraukia nuo 
kasdienybės. 

’ * » • • * '

Tegu Petras sau pramiegos sekmadienio popietį. Labai gerai, 
kad ji į jo moralų pamokslą atsakė temperamentingu koridoriaus durų 
trinktelėjimu. Gal būt, jis prisimins kada nors savo pareigas gražiai, 
jaunai ir mėgstančiai gyvenimo pulsavimą žmonai. * ■ ’ -

Ar ašaros rieda skruostais? O gal tik šniokščiančio lietaus lašai, 
kuriuos vėjas patėškė po lietsargiu jai į akis?

Mėlynos ir raudonos gėlytės tarp šlapių žolių, rodos, norėjo nu
šviesti tą niūrų sekmadienį. Tačiau Lene nemato gėlyčių. Nepastebi 
ji pakelėj mažų džiaugsmų, kurie surinkti į puokštę dažnai gali su
daryti didelę laimę.

Pirmiausia ji skuba į šiltnamius ir tarp palmių, pajutus švelnią 
šilumą, ji atsikvepia ir dairosi po tą mažutį žaliąjį tropikų pasaulį, 
lyg šis pajėgtų išdildyti jos širdies kankinantį ilgesį nepaprastų daiktų 
ir išgyvenimų.

Iš smaragdiniai žalios šiltų kraštų žolės stiebiasi į viršų švelnios 
palmės ir viršuj jos galvos aukštai spiečiasi į pasakų pasaulį. Vienas 
kitas žmogus praeina pro šalį didžiulio šiltnamio takeliais.

Viename kampe stovi suolelis, ant kurio atsisėdus galima pa
svajoti apie kelionę po pasaulį ir pamiršti valandėlei mažą, pigų butą, 
didžius troškimus ir Petrą...

Lene beveik išsigąsta, staiga išgirdusi balsus šitame pasakiškame 
žaliumynų miške:

— Žiūrėk, matai aną milžinišką palmę, kuri visas viršija? Ji 
norėtų prasiskverbti pro stiklo stogą, ir visi jos lapai nudžiūvę. Gaila 
tokio gražaus medžio. . * '

— Taigi... Visuomet taip būna, kai norima per aukštai’iškilti. 
Vieną gražią dieną nebėr kelio pirmyn, susitrenkiama į kliūtis ir žūs
tamą, nes nebegalima grįžti atgal, į savo pirmykštę užtikrintą aplin
kumą. Mūsų, žmonių gyvenime tas taip pat dažnai atsitinka ... Gaila!

Lene girdi tuos žodžius, jos žvilgsnis staiga sustoja ten, aukštai, 
prie nudžiūvusios palmės viršūnės ir pamažu grįžta prie mažesniųjų 
palmių, kurios nerūpestingai skleidžiasi į visas puses. Valandėlę dar 
sėdi, atsisega apsiaustą, nes, rodos, kad ji uždus nuo šilumos ir ne- • ‘ «
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Linkiu Lietuvos vaikams
Plačiai prasiveria durys, glėbiu kvapų jos pagaruoja.
— Mūsų pyragai jau kepai — šaukia risdamasis per slenkstį vaikas.
— O mūsų kisielių jau išvirė!
— Kokia tavo plotkelė?
— Man raudoną paliko!
— O tavo kokia?
Prėskučiųs kepa!

• z

malonaus jausmo. Ir tik išėjus iš šiltnamių, vėsiam ir šlapiam Bota
nikos Sodo platume ji lengviau atsikvepia. Dabar ji pastebi ir smul
kutes skaisčias pievos gėlytes. Nusigandus ir susigėdus prisimena, 
kad vakar, kai Petras parnešė jai puokštelę vasarinių gėlyčių, ji nepa
tenkinta murmėjo, kodėl jis neparnešęs ko nors vertingesnio ...

Kas atsitiko ten, palmių šiltnamyj? Ar galėtų svetimų, praei
nančių žmonių pasikalbėjimas pakeisti staiga visą pasaulį?

Jaunoji moteris beveik tekina bėga per lietų ir vėją, pamiršus 
išsiskleisti lietsargį.

Pravėrus savo buto duris ir įėjus į mažą, margai dažytą, šiltą 
prieškambarį, pirmą kartą ji pastebi, kaip gražiai derinasi sienų išda
žymas su senomis tamsiomis rūbų kabyklėmis, kurios jai niekuomet 
nebuvo pakankamai modernios. O, kai ji randa savo Petrą ne mie
gantį, bet prie braižymo stalo bedirbantį, mat, jis laisvomis valan
domis namie dirbdavo darbus, kurie jam duodavo pašalinio uždarbio, 
Lene visai sugniūžta. Puola savo liesam, darbščiam, mylimam vyrui 
ant kaklo ir nė žodžio negali atsakyti į jo nustebusius klausimus. Ji 
truputį paverkia ir mikčiodama kalba kažką apie tai, kad jis turėtų 
nesivarginti ir nors sekmadieniais pailsėti ir kad ji esanti egoistė ir 
baisiausias žmogus.

Tačiau nuostabu, jis visai kitokios nuomonės ir jaučia be paaiš
kinimo, kad jo jauną, temperamentingą žmoną šitoj sekmadienio iš
kiloj kažkas gera, palaiminga ištiko. Kad iš tikrųjų tai buvo tik šilt
namio palmė, kuri norėjo vis aukščiau iškilti, to jis iki šiai dienai dar 
nežino ...

Išvertė K. Ramoniūtė
v ' ■
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Vaikas užrietęs galvą žiūri į motiną minkančią tešlą, jis laukia savo 
eilės. Jis gavo tešlos gabaliuką. Motina pabrasto miltais lentą, volioja. 
Ir vaikas taip daro.

— Kai maža buvau, tai padarydavau tokį riestainį, — sako motina 
ir rodo vaikui kaip ilga tešlos virvelė susukama, ir pasidaro apvalus py
ragaitis.

Vaikui įdomu — ir jis tokį riestainį daro.
— Mamyte, tu pernai rodei man ir antelę padaryti. Kaip? Parodyk! 

— prašo vyresnysis.
■ — Kai maža buvau,, mes, vaikai, kepdavom tokias anteles.
Motina sumezga tešlos virvelę, vieną galą — žiūrintį į viršų — pa

spaudo, kad pasidarytų snapas ir kuodas, o kitą galą priploja ir peiliu 
pagražina — visa antelė. .

Vaikai stengiasi — visi daro mažesnes ir didesnes anteles, sudeda savo 
kepinius atskirai nuo motinos kepinių, o motina deda visus į krosnį.

Laukia ir klausinėja — ar dar neiškepė, o paskui atsirenka, kur kieno 
kepinys.

Senutė trina aguonas, vaikas senai jau stebi jos judesius.
— Močiute, ir aš noriu patrint.
— Patrink.
— Vandens truputį įpilk.
— Nori paragaut?
Kur čia nenorėsi! Tai skaniausia!
Visi kampai kvepia švara. Ir pats žmogus švarus, pasipuošęs. Net 

šviesa šiandien aiškesnė. Staltiesė baltutė — kaip pienu plaukusi. Po 
ja šienas šiugžda. Vidury stalo Dievo duona žaliumynais papuošta. Ap
link valgių valgiai — ir vis tie patys — kaip pernai, taip ir šiemet, kaip 
sodžiuj taip ir mieste, kaip mažatvėj, taip ir senatvėj; ir vis nauji, nes tik 
kartą metuose, tik šį šventą vakarą. <•-

Kryžiaus ženklas,— šiandien visi turi laiko maldai. Tėvas duoda 
plotkelės atsilaužti ir kiekvienam ko nors linki, paskui visi kiti seka tėvą; 
kiekvienam yra plotkelė palikta. Valgoma — skanu. Motina ir tėvas pa
sakoja apie savo kūčias, kai jie augo kaime, gal kai iš mokyklos — iš 
miesto namo parvažiuodavo smagūs, o vaikai klausosi ir klausinėja.

— Kieno šešėlis ilgiausias?
— Kas ilgiausia gyvens?
Įdomu ištraukti ilgą šieną, jo paieškoti po staltiese. *
—- Mano tėvas Kalėdų rytą nešdaVo kūčių šieno gyvuliams ir visiems 

padalydavo.
— O ką su mūsų šienu darysim?
— Aš atiduosiu vežikui Jonui, — sako mažesnysis vaikas, — jo 

arklys suės.
— Neužversk šaukšto, — sako brolis seseriai. — Vėlės pareis šiąnakt 

namo pavalgyti.
— Taip, — šypsosi tėvas, — taip ir mes sakydavom kaime, kur mūsų 

tėvų tėvai būdavo gyvenę, kur mahydavom, kad ir numirę jie bent kūčioms • 
pareina namo.

— Žinot, ką jaunimas kaime darydavo? Ir aš su merginomis drauge 
tai darydavau, — pasakoja motina.
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Ji pasakoja apie įvairiausius burtus, atliekamus jaunimo Kūčių va
karą, tik, žinoma, ne tuos, kur lėkštelė priverčiama šokinėti, nes tai ne 
mūsų kaimo burtas.

■ — Kai aš buvau mažas, tai būtinai rengdavausi nueiti vidurnaktį prie 
tvartų ir paklausyti gyvulių kalbos, nes man pasakodavo, kad tą šventą 
naktį vidurnaktį gyvuliai prakalba žmonių kalba, bet vis negalėdavau su
laukt — užmigdavau, ~ sako tėvas.

— Ir man panašiai atsitikdavo. Tik aš norėdavau vandens atsigert 
vidurnaktį, nes girdėjau, kad tada visas vanduo pavirstus vynu. Kartą 
eidama gult net puodelį vandens pasidėjau šalia lovos, bet ir vėl užmigau. 
Tiesa, pabudau, bet kai tėvelis su mamyte grįžo iš Bernelių mišių.

Kampe prakartėlė apkaišyta eglių šakomis, raudonuoja putino uogos. 
Vaikai uždega žvakeles. „Sveikas Jėzau gimusis...“ skamba vaikų ir 
tėvų balsai iš sodžiaus į miestą tą vakarą, o iš miesto į sodžių. Visų 
balsai susilieja vienon giesmėm

Pirma Kalėdų diena. Šiandien apžiūrimos vakar gautos dovanos. 
Kiekvienas džiaugiasi vienas savo kampe, ar dalinasi jausmu būry. Mo
tina prie prakartėlės pasakoja mažajam apie Bernelių mišias, kurias ji 
išklausė su tėveliu ir vyresniaisiais vaikais.

“ Mamyte, aš norėčiau nueiti pas Marytę, — sako vyresnioji duktė.
“ Šiandien didelė šventė, vaikeli.
Kaime mes niekur neidavom šią dieną, visi būdavom namie. Net 

tarnų ūkininkai tą dieną neveža namo, palaukia antros ar trečios dienos. 
Tiesa, dabar mieste gyvenam, tikrų savo papročių dar neturim, bet kalė
dinis mūsų kaimo paprotys man patinka. Šios nepaprastos dienos atmi
nimą gerbdami, mes turėtume niekur nesiblaškyti, o būti namie visi 
drauge — visa šeima, nes tai šventosios šeimos šventė. Miestas ir taip 
išblaško žmones, tai bent pirmąją dieną gyvenkim visi drauge.

Vyresnieji vaikai atsidėję klauso motinos nuomonės.
“ Bet kiti eina; ir pas mus ateina su vizitu, — sako vėl duktė.
— Ar tu manai, kad visi supranta savų papročių svarbumą? Atsi

mink, kad yra daug žmonių išėjusių iš kaimo, kurie vaikosi naujovišku
mus, nepaisydami dažnai jų vertės.

“ Aišku, — patvirtina sūnus.
“ Dėl to mudu su motina ir papasakojam jums apie kaimo papro

čius, kad ir jūs pajustumėt, ką vertingo sukūrė mūsų, kad ir primityvios 
civilizacijos, bet giliai jaučianti, kultūringos dvasios liaudis, — priduria 
tėvas.

Dukteriai ir sūnui yra ko pagalvoti, bet protestuoti jie jau nelinksta. 
Jie namie žaidžia su mažesniaisiais, jie skaito naujas knygas — Kalėdų 
dovanas. Šeima namie. Visiems taip ramu, taip sieloj šilta.

Vakare vėl prie šviesios prakartėlės Lietuvos kaime ir mieste tėvai ir 
vaikai gieda „Sveikas Jėzau gimusis .. “ Giesmė vienodai skambi kaime 
ir mieste.

Šių kalėdinių džiaugsmų ir patyrimų linkiu Lietuvos vaikams. Te- 
neišplėšia tų prisiminimų iš lietuvio nei karas, nei skurdas, nei išdidumas, 
nei užjūris.

Sveikas Jėzau!. ..
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PIRMOJI LIETUVIŠKŲ SĄLYGŲ KONGREGACIJA

Šalia paprastojo krikščioniškojo gyvenimo būdo krikščionių pasaulyje 
yra ir kitas gyvenimo būdas, vienuolis kas g y v e n imas. Šiuo at
veju krikščionys nesitenkina vien tik Dievo įsakymų pildymu, bet laisva 
valia imasi vykdyti ir tai, kas tik patariama, 6 ne būtinai įsakoma.

Šį gyvenimo būdą įsteigė pats Kristus ir paliko Bažnyčiai, kuri visada 
yra reikalinga atsidėjusių Dievo tarnybai žmonių. iŠ kitos gi pusės, pa
saulyje visada buvo ir bus žmonių, kurie ir dorybių praktikavime nenori 
būti vidutiniai, minimalistai, nenori būti tik Šiaip padorūs žmonės, bet 
ir šioje srityje siekia aukščiau, nori daugiau, kilniau. Iš šių žmonių tarpo 
yra kilę ir kyla šventieji, kurių gyvenimo pastangoms niekas neužginčys 
heroizmo žymių. Tų sielų idealas yra tarnauti Dievui, tarnaujant artimui. 
Ir juo didesnės kuriais laikotarpiais artimą ištinka nelaimės, juo daugiau 
atsiranda sielų, pasiryžusių dėl Dievo pasiaukoti artimui. Iš šių laktų 
kiekvienam objektyviam protauto j ui bus aišku, kad vienuoliškasis gyve
nimas žmonijoje nėra dirbtinumo ar fanatizmo iššauktas — jis yra rei
kalingas kilniausiems žmogaus širdies troškimams patenkinti.

Dėl to nenuostabu, kad visais krikščionybės amžiais vienuoliškasis gy
venimas turėjo labai daug pasekėjų. Visos tautos jam yra atidavusios savo 
duoklę. Neatsilieka šioje srityje ir lietuvių tauta. Tik kaip Lietuvos bažny
čiai, taip ir jos vienuolynams teko pergyventi skaudūs rusų priespaudos 
laikai. Po 1863 m. sukilimo rusų valdžia daug vienuolynų uždarė, naujų 
steigti visai neleido, o kuriuos paliko neuždarę, tuos pasmerkė išmirti, 
nes uždraudė priimti naujus narius. Lietuvaitės, norėdamos pasirinkti vie
nuoliškąjį gyvenimo būdą, neturėjo nė vienoš lietuviškos Kongregacijos ir 
stojo ar tai pas lenkes, kurios ir rusų priespaudos laikais sugebėjo įsisteigti 
slaptų kongregacijų, ar vyko ieškoti prieglaudos pas kitas svetimas tautas* _

Toji nenormali padėtis labai skaudino tikinčiųjų lietuvių patriotų širdį. 
Kaip tą klausimą išrišti, sielotasi jau gerokai prieš karą. Ypač tuo da
lyku buvo susirūpinęs Didysis Lietuvis, šventos atminties vyras, arkivysk. 
Jurgis Matulevičius. Jam jau buvo pasisekę 1909 m. atgaivinti rusų val
džios sugniuždintą Marijonų Kongregaciją ir Šveicarijos Friburge pradėti 
ruošti naujas marijonų eiles. Apie tą patį laiką jis galvojo ir apie lietu
viškos Kongregacijos įsteigimą lietuvaitėms. Jau buvo ir konkrečiam dar
bui pasiryžęs. Pagal pirmykštį jo planą, lietuvaitės, norėdamos tapti vie
nuolėmis, turėjo vykti į Šveicariją, ten baigti novicijatą ir tuoj grįžti į 
Lietuvą dirbti katalikų visuomenės naudai. Kaip tas dalykas praktiškai 
būtų pasisekęs ir kokiomis formomis būtų pasireiškęs, dabar sunku nu-
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spėti. Mūsų kultūros istorikui gana žinoti, kad toks faktas yra buvęs 
ir kad jam virsti šiokios ar tokios formos realybe sutrukdė Didysis karas.

Vos tik laisvės saulutė pasirodė ant Lietuvos horizonto pakraščio, 
kun. J. Matulevičius tuoj pavertė savo seną svajonę realybe: 1918 m. 
spalių 15 d. formaliai buvo įsteigta pirmoji lietuviška moterų vienuolių 
bendruomenė, kurios pavadinimas yra: Nekaltai Prad. Švč. Panos Mari
jos Seserų Kongregacija. Šios Kongregacijos seserys, dėl savo plačios so
cialinės veiklos, žmonių paprastai yra vadinamos Vargdienių Seserys. 
Šis pastarasis vardas yra itin populiarus — ypač Suvalkijoj, kur yra Kon
gregacijos lopšys (Marijampolė). Kaip matome, ši Kongregacija šiemet 
švenčia ir savo 20-ties metų veiklos sukaktį.

Ši Kongregacija yra neabejotinai pirmoji ir — drįsčiau tvirtinti — 
vienintelė lietuviškų sąlygų Kongregacija. Ji kūrėsi, augo, formavo savo 
dvasią ir savo tradicijas grynai lietuviškose sąlygose, be jokių svetimų 
tautų įtakų ir įpročių iš šalies. Gal šią, o ne kita sąlyga, galima išaiškinti 
ir tas paprastumas, sakyčiau natūralumas, kuris taip metasi į akis, kai tik 
gauni progos pabūti tos Kongregacijos aplinkumoje. Paprastas, kuklus, 
nieku staiga į akis nekrintąs jos narių drabužis, vengimas izoliuotis iš 
tautos gyvenamų sąlygų aplinkumos, kuklus tylus darbas. Tai tikrai 
lietuviškų sąlygų apaštališka Kongregacija, nes ji neužsidaro su savo 
nariais vien maldai ir kitoms religinėms pratyboms, bet eina į žmones ir 
padeda jiems vargą vargti, įvairiais būdais tarnaudamos artimui, ypač 
tam, kuris labiausiai yra reikalingas pagalbos ar dėl savo amžiaus trapumo 
(jaunimas), ar dėl savo vargingos padėties (vargšai, našlaičiai).

Kongregacijos veikla reiškiasi svarbiausia dviem sritim: švietimo 
ir Socialinės globos.

Švietimo darbas įvairiai dirbamas: pradžios mokyklos, vaikų darželiai 
ir aikštelės, mergaičių žemės ūkio mokyklos, mergaičių pensijonai, vaikų 
katekizacija, darbas su vaikais jų organizacijose, geros spaudos gaminimas 
mergaičių jaunimui, darbas su moterimis ir mergaitėmis jų organizacijose. 
Švietimo ir auklėjimo įstaigų šiuo tarpu Kongregacijos žinioje yra: 2 pradž. 
mokyklos, mergaičių žem. žemės ūkio mokykla, 9 vaikų darželiai, 3 
pensijonai.

Socialinės globos darbai, t. y. visokios rūšies nelaimingų ir kenčiančių 
globojimas, steigėjo ark. Matulevičiaus mintimi, turi būti Seserims ar
čiausia širdies. Tą steigėjo mintį Seserys vykdo vesdamos ir tvarkydamos 
našlaičių ir senelių prieglaudas, slaugydamos ligonius, specialiai mokyda- 
mos neturtingų tėvų vaikus katekizmo, padėdamos neturtingų šeimų mo
tinoms šeimos pareigas atlikti, lankydamos su parama neturtingas šeimas. 
Dabar Seserys veda 8 senelių prieglaudas ir 4 vaikų prieglaudas.

Prieš tris metus, Amerikos katalikų veikėjų būrio kviečiama, N. Pr. 
Švč. Panos Marijos Seserų Kongregacija persikėlė ir už Atlanto ir įkūrė 
savo skyrius Marianapoly ir prie Čikagos. Lietuvoje Kongregacija turi 
13 skyrių — namų.

Jei atsiminsime, kad šiai Kongregacijai teko kurtis ant gryno lauko 
— ir materialiniu ir dvasiniu atžvilgiu — tai turėsime pripažinti, kad 
lietuvės moters pasiaukojimas ir ištvermė ir šioje srityje verti pagarbos 
ir pripažinimo. - O. G.
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MOTINŲ SĄJŪDIS .
Pastaruoju laiku pradedama daugiau reikšti susirūpinimo šeimos ge

rove. Apie tai kalba vyriausybės žmonės, kalbama organizacijų suvažia
vimuose, o dar daugiau kasdieniniam gyvenime matome negerovės reiš
kinių ir girdime kalbų. ’

L. K. Moterų Draugija susirūpino kaimo motinų švietimu ir sąmo- 
ninimu jų pareigose. Todėl kiekviename draugijos skyriuje steigiami 
jaunų motinų rateliai, duodamos tiems rateliams instrukcijos, patiekiama 
įvairios medžiagos, kad Lietuvos kaimo motina taptų sąmoninga ir iš
lavinta auklėtoja.

Tačiau negerovių šaknys ne kaime glūdi. Šiuo atveju daugiau nusi
deda miesto šeima, kuri su savo negerovėmis dažnai būna pavyzdžiui ir 
kaimui. Savo pareigą pajautė lietuvės inteligentės, todėl jos pasiryžo 
pačios savo jėgas įtempti ir padėti tautai — šeimai išbristi iš neaiškios 
klampynės.

Minėtos draugijos Prisikėlimo skyriaus (Kaune) iniciatyva 1938.XI.20 
buvo sukviestas lietuvių motinų pasitarimas. Čia buvo aptarti aktualūs 
mūsų šeimos reikalai: jos papročiai ir įpročiai, kurie turi įtakos viešajam 
gyvenimui, mūsų šeiminės pedagogikos būklė ir kit. Motinos sutartinai 
matė reikalo burtis padėti lietuvių šeimai. Šis centrinis būrelis paprašė 
vadovauti p. E. Martinonienę, p. Augustauskienę ir p. Deksnienę.

Lapkričio 25 d. L. K. Moterų Dr-jos Ukmergės rajono iniciatyva buvo 
sukviestos Ukmergėje gyvenančios inteligentės motinos. Motinos gyvai 
susidomėjo aktualiais Šeimos reikalais, susijusiais su visos tautos gerove. 
Atrodo, kad; Ukmergėje susidarė pirmasis inteligenčių motinų būrelis. 
Po jo seka Šiauliai ir kiti miestai. N.

PAS MUS IR UŽSIENYJE

Moterų paskyrimai. Magdalena Avietėnaitė nuo-gruodžio 1 d. paskirta Spaudos 
Departamento direktore. Iki tol ji ėjo Spaudos Biuro viršininko pareigas Užsienių 
Reikalų Ministerijoje. Pranciška Pikčilingienė paskirta moterų darbo ekspertų ko
miteto nariu korespondentu Lietuvai prie Tarpt. Darbo Biuro Administracijos. Ji 
teiks žinias Tarpt. Darbo Biurui apie Lietuvos darbininkių teisinę ir socialinę padėtį. 
• Jubiliejinėje meno parodoje, Lietuvos nepriklausomybės dvidešimimečiui pa
minėti, dalyvauja 68 vyrai ir 11 moterų iš jų 9 tapytojos: Grotthųsicnė, I. Trečio
kaitė, M. Račkauskaitė, O. Draugelytė Kučinskienė, Č. Percikovičiūtė, H. Naruševi
čiūtė, E. Grajauskaitė, L Pacevičiūtė, Matuzonytė Ingelevičienė; grafikė A. Rop- 
paitė ir pritaikomosios dailės Petrikaitė Tūli c nė.

© Studijų dienos ir KVC konferencija įvyko gruodžio mėn. viduryje. Katalikų 
akcijos, spaudos ir kt. klausimais paskaitas skaitė teologijos profesoriai, kunigai ir 
pasauliečiai veikėjai. Į naują KVC vadovybę įeina: prel. prof. Kuraitis, M. Galdi
kienė, Dr. P. Mantvidas, Apol. Sereikytė, Dr. J. Leimonas, kan. P. Dogelis, 
kąn. Dr. Ūsoris, gyd. A. Ragaišienė, Dr. O. NoruŠytė, kun. prof. Yla ir J. Valatka, 
O Pearl S. Buck. 1938 m. literatūros Nobelio premiją laimėjo amerikietė rašy
toja Pearl S. Buck. Laureatė gimė 1892 m. J. A. Valstybėse, pastoriaus šeimoje. 
Mažą Pearl tėvai išsivežė į Kiniją, kur ji augo kaip tikra kinietė — gražiai išmoko 
kinų kalbos, susipažino su kinų būdu ir papročiais. Būdama 17 metų, atvyko į
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Ameriką ir mokėsi mergaičių kolegijoje. Vėliau vėl grįžo į Kiniją, ir ėmėsi misijų 
darbo, 1916 m. ištekėjo, susilaukė poros vaikučių. 1934 m. išsiskyrė su' pirmuoju 
vyru ir tą pačią, dieną susituokė su kitu. Pradėjo rašyti nesitikėdama būti rašytoja. 
Talentas padaro savo< Jai sekėsi rašyti ir ji greit iškiV). Jos kūryba realistinės 
krypties. Gražiai vaizduoja kinų gyvenimą įvairiais požiūriais ir epizodais. Ge
riausi jos veikalai yra iŠ kinų gyvenimo: „Geroji Žemė“, „Sūnūs“, „Rytų vaizdai“, 
„Motina“, “Padalyti namai“, „Žemės namai", „Pirmoji moteris" ir kt. Jos raštai 
turi didelį pasisekimą ir daugelis jų išversti į svetimas kalbas, parodyti kinų 
filmose. į lietuvių kalbą turime išverstus romanus: „Geroji Žemė“ ir „Sūnūs“. 

‘ r-

• Seimai Lagerloef, Nobelio premijos laureatei, sukako 80 metų amžiaus. Švedų 
Akademija rašytojai pagerbti surengė posėdį Stokholme, kuriame dalyvavo ir pati 
jubiliatė. Rašytoja dabar gyvena pas savo seserį Dalarnijoje.
• Prancūzijos ordinai lietuvėms. Už nuopelnus lietuvių ir prancūzų tautų kul
tūrinio artinimo darbe Prancūzijos Respublikos Prezidentas apdovanojo garbės 
legiono ordinu M. Valušienę, Prancūzijos Švietimo Ministerija apdovanojo ordinu: 
„Croix d’Officier dAcademie“: Bronę Gustaitienę, Kotryną Žalkauskienę, Adelę 
Galaunienę ir Pauliną-Stefaniją Raulinaitienę, o Alliance Franęaise apdovanojo 
savo sidabriniais medaliais: Jadvygą Tiimakienę, Kotryną šeremetevskienę, Eleną 
Juškienę ir Sofiją Naujelytę.
• Studenčių organizacijos mūsų universitete skaičiais 1937—38 m. mokslo metais 
maždaug taip išrodo: „Filiae Lithuaniae ‘ — 92 stud., Skaučių Dr-vė — 83, stud. 
medikių ir odontologių korpl „Patrija“ — 57, „Filiae Samogitiae“ — 34, „Virgines 
Sudavia“ —- 26, „Romuvos Vaidilutės“ — apie 25, „Virgines Baltiensis“ — 25, 
Ateitininkių visos korpl ir būreliai („Giedra“, „Birutė“, „Šatrija“, „lustitia“ ir 
„Gaja“) — 166 stud.
• Šeiminis pasiruošimas. Paryžiuje bandomas naujas šeiminio pasiruošimo būdas. 
Sumanymą iškėlė keletas jaunų mergaičių, vieno pensijono mokinių, kurios rimtai 
siekdamos šeiminio pasiruošimo, konstatavo, kad kūdikių slaugymo kursas, įvestas 
jų mokykloje, per mažai teduoda tos srities žinių. Kursų direktorė tuoj į kūdikių 
slaugymo programą įvedė sociologiją, vaikų psichologiją ir pedagogiką. Šie kursai 
mergaičių yra mielai lankomi. Juose mergaitės išmoksta* teorinių ir praktinių 
dalykų, kurie * reikalingi šeimos gyvenime. Kursų programa taip suderinta, kad 
šalia teorinių dalykų einamas praktiškas pasiruošimas namų židiniui.
• Vengrų šeimininkių sąjunga. Vengrijoje jau 28 metai veikia šeimininkių są
junga: Jos tikslas — ugdyti idealų moters tipą, kuris mokėtų orientuo'is mora
liniuose, socialiniuose ir ekonominiuose dalykuose. Sąjungos veikimas pasireiškia 
moraliniu ir religiniu auklėjimu, teisinių ir praktinių dalykų nagrinėjimu, namų 
židinio reikalų gerinimu ir jaunų mergaičių globa. Ypatingas dėmesys krei
piamas į auklėjimo dalykus. 1937 m. auklėjimo klausimams spręsti buvo sušauktos 
27 konferencijos.
9 Pagalba našlėms. Japonijoje šiemet įsigalėjo įstatymas, pagal kurį teikiama 
pagalba našlėms. Jei moteris lieka našlė arba vyras ją pameta, vyriausybė moka 
pagal vaikų skaičių tam tikrą piniginę pašalpą, teikia medicinos pagalbą ir vaistus, 
nes motina augindama vaikus atlieka pilietinę pareigą ir turi būti valstybės globo
jama ir remiama. Be to, vyriausybė kreipia ypatingą dėmesį į moters profesinį 
pasiruošimą, kas duotų pragyvenimą kritingais šeimos gyvenimo momentais. Dar
bininkėms, kurios išteka, duodami vedybų priedai Šeimos židiniui įsirengti.
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• Pagalba jaunoms motinoms. Argentinoje neturtingos motinos, ligos perblokš
tos, yra aprūpinamos maistu, medicinos ir sanitarijos pagalba ir patarnautojomis 
namuose, kurios atlieka namų ruošos darbus už sergančią motiną.
• Motinų sąjunga Anglijoje siekia: 1. pakelti šeiminio gyvenimo vertę, 2. žadinti

♦ , • . * *

tėvų atsakomybę dėl vaikų auklėjimo, 3. malda ir geru pavyzdžiu vesti šeimas į 
skaistų ir sveiką gyvenimą. Šiemet sąjungai sukako 50 metų. Jos darbo vaisiai 
yra našūs doroviniam ir dvasiniam šeimos atgimimui. Sąjunga, keldama šeinių 
nesuardomybės vertę, aktyviai kovojo su išsiskyrimų banga. Ji savo nares sąmo
nina pilietinėms, teisinėms ir šeimos pareigoms.
• Seimų priedai Vokietijoje. Vokietija pastaruoju laiku aktyviai vykdo šeiminę 
politiką. 1935 m. labai rūpintasi skaitlingų šeimų butais,. 1936 m. nustatė šeimos 
priedus po 10 RM mėnesiui kiekvienam vaikui. To pasėkoje 1937 m. vaikų 
skaičius Vokietijoje pakilo 500.000.
• Pasiruošimas namų ūkiui. Namų ūkio mokslas ir duodami patarimai besiruo
šiančioms šeimininkėms ypatingą vietą užima suomių žemės ūkio administracijoj, 
kurioj speciali sekcija užsiima namų ūkio klausimais.

Šiuo tarpu Suomijoj yra 45 namų ūkio institutai, kurių 14 išlaiko valstybė, 
likusieji priklauso privatiniams laikytojams, gaunantiems valstybės paramą. Šiuose 
institutuose kiekvienais metais ruošiami namų ūkio kursai, kurie tęsiasi nuo 
4 mėnesių ligi 2 metų. Septynios organizacijos naudojasi valstybės panama, 
keldamos ūkio Švietimo reikalus. 1937 m. šios organizacijos turėjo 671 namų 
ruošos instruktorę. Kiekviena organizacija dalina savo teritoriją į ratelius, ku
riems instruktorės ruošia laikinus kursus, organizuoja parodas, konkursus, šeimi
ninkių susirinkimus. Šios organizacijos taip pat vadovauja jų išlaikomiems namų 
ūkio švietimo institutams, kuriuose ruošiamos namų ūkio šeimininkės arba jų 
pagelbininkės.

Suomijoj yra namų ūkio institutai, nepriklausomi nuo žemės ūkio administra
cijos. Jų tarpe galima suminėti pedagoginę namų ūkio mokyklą Helsinke ir 
Elias Lönnrot mokyklą, ruošiančią namų šeimininkes. Šios mokyklos priklauso 
bendro švietimo direkcijai. Universitete į programą dar neįvesta namų ūkio 
mokslų Šaka, bet Suomijos moterys karštai kovoja ir veda didelę propagandą už 
jos įvedimą.
• Apleistos motinos. Prancūzijoje našlė Dufour-Motte įsteigė šeimos prieglaudą,
kuri priglaudžia apleistas motinas, našles ir vaikus ligi 12 metų amžiaus. Ši įstaiga 
taip pat teikia pagalbą toms motinoms, kurios namuose, dėl ligos ar uždarbiavimo 
šeimai pragyventi, nepajėgia tvarkyti šeimos reikalų. ,
• Trečiasai tradicinis moterų literatūros dainos vakaras, suruoštas „Naujosios 
Vaidilutės“, įvyko gruodžio 8 d. Karininkų Ramovėje. Apie jį specialiai išleisime .
1939 m. „Naujosios Vaidilutės“ 1 Nr. /
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KN Y GOS
Ieva Simonaitytė, PAVASARIŲ AUDROJ. Mažosios Lietuvos laišvės 

kovos. Sakalas. 228 p$l. Kaina Lt 3. Viršelis dail. Rimto Kalpoko.
Laimėjusio pirmąją valstybinę literatūros premiją romano „Aukštųjų 

Šimonių likimas“ autorė Ieva Simonaitytė šiais metais vėl pasirodė su 
nauju kūriniu „Pavasarių audroj“.

Šis romanas, kaip ir „Aukštųjų Šimonių likimas“, vaizduoja lietuvių 
gyvenimą Mažojoj Lietuvoj, tik jis jau siekia naujuosius laikus ir baigiasi 
Klaipėdos vadavimo vaizdu. Mažosios Lietuvos, ištisus šimtmečius vo
kiečių valdomos, beveik visi gyventojai pamažu persiėmė vokiečių dvasia. 
Senieji šeimų nariai, nors tebemoka žemaitiškai, tačiau garbina vokiečių 
tvarką, valdžią, o jaunieji labai retas bemoka lietuviškai. Jei kuris tvirtina 
esąs žemaitis, tai jo vienmečiai jį užkabinėja, pajuokia, piktinasi jo dar
bais, vengia jo draugystės. Tas pats atsitinka ir su Adve Perkamyte 
Neturtingų tėvų duktė, motinos lietuvės auginama Advė, išmokus siu
vėjos amato, pelnosi duoną ir išlaiko liguistą motiną. Perkamienės ne
kenčia jos jaunystės buvusi draugė Anė Vanagaitė Dagienė, įsitikinusi, 
kad Katrė Brinkytė-Perkamienė paveržusi jos jaunikį Perkamą. Lyg tyčia 
Dagių Jonis ir Perkamų Advė įsimyli vienas kitą. Perkamienė stengiasi 
Advę perkalbėti, tačiau duktė neišsižada Jonio, ir motina kankinasr~žno- 
dama, kad Dagienė niekuomet nesutiks, kad Advė būtų jos marti. Pa
laužta Perkamienė miršta. Dagienė, sužinojusi sūnų mylint nekenčia
mos Perkamienės dukterį, labai įniršta ir įvairiais būdais stengiasi juos 
išskirti ir nori varu apvesdinti Jonį su turtinga, bet padykusia mergina 
Gaičių Ane. Jonis, susipykęs su motina, išvažiuoja į Berlyną. Advė, 
mirus motinai, priglaudžia savo namelyj seną Raudienę ir siuva visai 
apylinkei. Pasklysta gandai apie lietuvių judėjimą. Advė visai tuo nesi
domi, tačiau, prikalbėta Juostės Margytės ir Jonio sesers Evės, nutaria 
nueiti į ruošiamą lietuvių vakarėlį. Susipažįsta su vienu kitu lietuvių vei
kėju ir pamažu įsitraukia į lietuvių judėjimo darbą, lanko susirinkimus, 
paskaitas, dįrba lietuvių ratelio valdyboj. Jos klijentäi, sužinoję, kad ji 
yra uoli lietuvė veikėja, nustoja nešę jai darbo. Advė vargsta. Nors ir 
pusalkanė, tačiau, supratus lietuvių veikimo kilnius tikslus, neišsižada jų. 
Apylinkė ją šmeižia, apkalba, tačiau ji nieko neboja ir drąsiai dirba savo 
darbą. Jonis, grįžęs iš Berlyno ir sužinojęs, kad Advė yra karšta lietuvė 
patriotė, stengiasi ją perkalbėti ir atitraukti nuo lietuvių, tačiau Advė 
pasiaiškina ir kviečia jį į darbą. Jonis išsižada Advės ir sutinka vesti 
motinos peršamą Gaičikę. Advė, nors labai liūdi Jonio, bet negali ryžtis 
dėl jo išsižadėti lietuvybės. Klaipėdos vadavimo metu, nešdama sukilė
liams valgį, įlūžta į upę, peršąlą ir miršta. Prie Advės lavono Jonis atsi
verčia ir, stojęs į savanorių eiles, pirmasis žūsta Klaipėdą vaduojant.

Toks šio naujojo L Simonaitytės romano turinys.
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Ieva Simonaitytė yra ne sentimentali rašytoja, linkusi virkdyti skai
tytojus perdėtai jausmingomis scenomis. Priešingai, ji giedriai, natūraliai 
vaizduoja gyvenimą. Taip ir „Pavasarių audroj“, kaip ir pirmasis jos 
romanas, yra natūralus, gyvenimiškas kūrinys. Objektyviai pavaizduotas 
Maž. Lietuvos būdingas gyvenimas, gražūs gamtos aprašymai, ryškūs vei
kėjai slenką pro mūsų akis. Tyli lietuvių kova su vokietinimu, jaunuolių 
meilė vaizduojama švelniai, subtiliai, bet stipriai, be nuolaidų. Kai kur, 
kaip ir gyvenime, švystelėja tragizmas, tačiau šviesus, nuskaidrinąs.

Romano veiksmas vyksta nuosekliai, palaipsniui, vaizdas su vaizdu 
rišasi nejuntamai, švelniai. — ‘

Autorės stilius objektyvus, turtingas, dailus.
„Pavasarių audroj“ — gražus, vertingas įnašas į mūsų grožinę litera

tūrą, kurs tikrai nudžiugins visus knygos mėgėjus.
K. Ramoniutė

P.. Orintaitę, DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI. Sakalas, 1937 m. 
359 psl. Kaina Lt 4. Viršelis dail. V. šleivytės.

Panagrinėję P. Orintąitės kūrybą, pamatysime, kad jinai- iš gyve
nimo neieško kažkokių nepasiekiamų aukštų idealų, nelaidoja beprasmiai 
padangėmis, o iškelia kasdieninį žmogaus gyvenimą su visomis jo ydomis 
ir klaidžiojimais, šunkeliais.

Ji siūlo savo herojams gražų ir prasmingą gyvenimą, kuris jam pa 
čiam ir kitiems atneštų prasmę ir laimę-.

„Daubiškės Inteligentuose“ rašytoja iškelia opią šių dienų temą — 
inteligento susmulkėjimą, jo dvasinį smukimą. Matome inteligentą 
pasiekusį tam tikrą gyvenimo minimumą, gavusį šiltą vietą, lošiantį pro
feransą, pasakojantį senus anekdotus. Visa tai jį patenkina, jis nieko 
daugiau neieško, nesivilia. Jis traktuojamas pagal jo kategoriją tarny
boje, o ne pagal protinius ir dvasinius gabumus. Dvasiniai tobulesnis — 
Daubiškės inteligentui nepageidaujamas, jis nepritinka būti jų „geroje“ 
kompanijoje.

Ne kitaip ir su moterimis. Jos visą dieną nešioja tuščias kalbąs, 
vaikšto pas siuvėjas, apkalba savo drauges, knaisiojasi svetimų sąžinėse, 
ieškodamos nuodėmių. Sekioja savo vyrus, bijo, kad šie nesusiviliotų 
kitomis moterimis, nes pačios, paskendusios kasdieniniame susmulkėjime, 
nesijaučia turinčios tos galios. Darželio vedėja joms nedrauge. Jinai, 
mat, apsiskaičiusi, o kas svarbiausią, neturi vyro. Kiek. kitokia Kuni
gunda Sakalaitė. Ji nuoširdi darželio vedėjos draugė, dalinasi su ja vi
somis savo mintimis. Bet tai tik pradžioje. Ištekėjusi už Rubiko patenka 
į Daubiškės ponių kadrą ir ima plūduriuoti miesčioniškumų paviršiuje. 
Tik Dalia, darželio vedėja, lieka ištikima savo idealams. Ji kažkada taip 
pat ėmė gyvenimą visa širdimi, bet jis ją apvylęs paliko .slidžiame savo 
kelyje. Dalia neklūpo kaip daugelis kitų, nesusmulkėjo, bet žengė juo 
toliau išdidi ir ištikima savo aukštesniems siekiams. Dalia nieko iš gy
venimo nelaukė, neieškojo, bet pati jį puošė savo didžios asmenybės pro
švaistėmis. „Tai buvo vienas iš moteriškų veidų, kurie nesęsta, o su 
laiku darosi tartum vis gražesni savo gilėjančiu dvasingumu, turiningais 
pergyvenimais, trykštančiomis sielos galiomis ir vis ryškėjančiu moteriš
kumu“ (5 psl.). Tokia tad buvo Dalia.

Gana ryškiai skyrėsi iš kitų Daubiškės inteligentų banko tarnautojas
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Rubikas. Vedęs Gundę Sakalaitę, dorą, gerutę, naivią ir visa širdimi jį 
mylinčią mergytę, rodos, galėjo gyventi, kaip inkstas taukuose ir laukti 
paaukštinimų tarnyboje. Bet neilgai tąja laime jis džiaugėsi. Greitai 
tartum pasiklydo pats savyje, ieškodamas kažko gilesnių, prasmingesnio. 
Jis net ėmė nepastebėti savo Kunigundos ir nebevertinti jos meilės. Ru
bikas niekados nemėgo per daug latrauti klubuose, o vedęs visiškai buvo 
pamiršęs senus draugus ir visokias vyrų užeigas. Tik vėliau vėl ten 
nuklydo, tartum norėdamas rasti ką nors naujo, kas įprasmintų jo gyve
nimą. Buvo jis besižavįs Natalija Girskiene, kuri jį viliojo ne dėl 
gilesnio flirto, bet šiaip sau, kad mėgo turėti, kas jąja domisi, sako kom
plimentų ir p. Su ja susitikdamas Rubikas dar labiau pamatė, kokia 
prastutė jo paties žmona; amžinai susirūpinusi labdaromis ir šeimi
ninkavimu.

Užklupusi liga Rubiką pakeičia iš pagrindų, tartum parodydama, 
kad ne taip gyveno, ne ten ieškojo laimės ir gyvenimo prasmės. Jis dabar 
pamatė, kaip brangi jam jo Gundė, jo sūnelis, kaip brangus visas gyve
nimas, kurį jis beprasmiai eikvojo klaidžiodamas pats savyje. Dabar jis 
pamatė naujus kelius.

Išgijęs Rubikas stojo į universitetą. Mokytis niekada nevėlu. Dau
biškės inteligentai tat išgirdę nustemba, nusijuokia. Jų tatai giliai ne
sujaudina.

— Na jau — kvailys... Bene bus gudresnis, — kalba jie.
Tik Mačiokas ir Baktys mato toliau ir drįsta priešintis, drįsta nuro

dyti savo smukimo priežastis. Šaukia apsidairyti.
Nepagailėjo autorė spalvų ir moterims. Sočios, kitos net ir aptu

kusios, tartum rudeninės antys, plūduriuoja Daubiškės inteligentų su
kurto gyvenimo paviršiuje ir džiaugiasi.

Joms patinka Vertinskio įdainuotos plokštelės, plokšti anekdotai, 
užsieniniai šilkai. Visa, kas sava, — jų nedomina. Joms patinka vaisti
ninko padėjėjas Puišys, sulaižytais plaukais frantas, kuris pabučiuoja 
dažnai jų rankas. Puišys žino poniučių vertę pagal vyrų kategorijas ir 
už tai jas tinkamai moka ir pagerbti.' Pačios ponios, paėmus jas atskirai, 
nuo vyrų — nieko nereiškia. Puišys tat taip pat gerai žino. Jis ponių 
mielai kviečiamas, kas be jo. Puišiui gera plūduriuoti ponių malonės 
baloje. ’ Skaniai pavalgo, geroje draugijoje pabūna. Užsuka joms Ver- 
tinskį, pasako anekdotą, pasako saldų komplimentą ir gana joms. Parėjęs 
namo nusijuokia tikriausiai, kad taip maža duoda, o tiek daug turi „šiltos 
palaimos“ iš šių sumiesčionėjusių poniučių. Bet vis dėlto, be šių men
kystų, rašytoja ducda veidų, kurie švysteli, kaip ryto prošvaistės Dau
biškės padangėje: Dalia, Rubikas, Rubikienė, Mačiokas.

Dalia auklėja svetimus vaikus, ruošia juos gražesniam gyvenimui, 
puošia jų ir drauge savo sielą aukštesnėmis gyvenimo prošvaistėmis. Dalia 
sumenkusi, vyro nelabai mylima, kenčia ir tyliai kuria gyvenimą, bet ne
ardo jo tuščiomis šių dienų gyvenimo užgaidomis. Rubikas randa gyve
nimo prasmę Šeimoje ir moksle.

Tai šviesūs Daubiškės padangės žiburėliai. Bet jų taip maža... „Dau
biškės inteligentai“ parašyti lengvu gražiu stiliumi, turi nemažo jumoro 
ir sveikų gyvenimiškų minčių, kurios labai vertėtų pasiskaityti ne vien 
„Daubiškės inteligentams“, bet ir visiems, kurie gyvena, kuria gyvenimą 
ir nori, kad jis būtų skaidresnis ir šviesesnis. V, Valsiūnienė
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Atsiųsta paminėti
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L. Kenstavičius, sanitarijos pulk. Itn. gydytojas, PIRMOJI PAGAL
BA, kariuomenės sanitarų mokymas. 246 psl. Kariuomenės Štabo Spaudos 
ir Švietimo Skyriaus leidinys. Kaina nepažymėta.

KELIAS Į LAIMINGĄ ŠEIMĄ. Spaudai paruošė J. D. 124 psl. 
Lietuvių Katalikių Moterų Dr-jos leidinys. Kaina Lt 1.

Thea von Harbou, METROPOLIS. Romanas. Vertė B. Laukaitis. 
340 psl. Šv. Kazimiero Dr-jos leidinys. Kaina Lt 3,50.

Jurgis Rimošius, KELIONĖS. II tomas. 240 psl. Šv. Kazimiero Dr-jos 
leidinys. Kaina Lt 3.

Stasys Dabušis, FIZIKA PAŠNEKESIAIS. I tomas. 307 psl. Šv. Ka
zimiero Dr-jos leidinys. Kaina Lt 3,50.

P. Maurice, IŠSISKYRUSIOJ!. Vertė Unė Babickaitė-Graičiūnienė. 
278 psl. Šv. Kazimiero Dr-jos leidinys. Kaina Lt 3.

T. Šuravinas, KRISTUPAS KOLUMBAS. 70 psl. „Dirvos“ b-vės 
leidinys. Kaina Lt 1.

Vyt. Bičiūnas, AUKŠLYTĖ. Apysaka vaikams ir jaunimui. Iliustr.
R. Kalpokas. 153 psl. „Dirvos“ b-vės leidinys. Kaina Lt 2.

J. Damijonaitis, ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. I-jam pradžios 
mokyklos skyriui. „Dirvos“ b-vės leidinys. Kaina Lt 1,30.

J. Damijonaitis, ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. III-jam pradžios 
mokyklos skyriui. „Dirvos“ b-vės leidinys. Kaina Lt 1,50.

J. Damijonaitis, ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. IV-jam pradžios 
mokyklos skyriui. „Dirvos“ b-vės leidinys. Kaina Lt 1,50.

Antanas Kaunas, SKAIČIAVIMO VADOVĖLIS. Pradžios mokyk
los V skyriui ir gimnazijos I prirengiamąja! klasei. „Dirvos“ b-vės lei
dinys. Kaina Lt 2.20.

Pr. Naujokaitis, ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. V-jam pradžios 
mokyklos skyriui. „Dirvos“ b-vės leidinys. Kaina Lt 2:50.

M. Vasiliauskas-Gerutis, RŪTELĖ. Literatūros skaitymai. V-jam pra
dinės mokyklos skyriui. „Dirvos“ b-vės leidinys. Kaina Lt 3.

Emilio Solgari, VERGŲ LAIVAS. Romanas. Jaunimo skaitymai. 
Vertė J. Šimkus. 211 psl. Spaudos Fondas. Kaina Lt 2,50.

Kazys Boruta, KELIONĖS Į ŠIAURĘ. Nuo seniausių laikų ligi 
šių dienų. Pirma knyga. 277 psl. Spaudos Fondas. Kaina-Lt 3 50.

Pr. Mašiotas, IR AŠ MAŽAS BUVAU. 127 psl. Spaudos Fondas. 
Kaina Lt 2.

A. Nezabitauskis, BASANAVIČIUS. įžymiųjų žmonių biografijos. 
541 psl. Spaudos Fondas. Kaina Lt 5.

V. Stankevičius, DIDELĖS IR MAŽOS VALSTYBĖS. 123 psl. 
Spaudos Fondas. Kaina Lt 2.

Henri Fauconnier, MALEZIJA. Vertė A. Alvydis, 302 psl. Spau
dos Fondas. Kaina Lt 3.
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Liudas Dovydėnas, JAUJOS PASAKOS. 142 psl. Spaudos Forfaas.7 
".Lt 2,50. " ' ■ c .. '' .
/ J. Rainis, PŪSK, VĖJELI! 5 veiksmų tautos^ama. Vekė K. 
sakas Radžvilas. 216 psl. Spaudos Fondas. Kaliną Lt 3< >

Justas Paleckis, LATVIJA. 240 psl. Spaudos Fondas^ Lt 4,50r
K. Vuiva, MUSELE, GREIČIAU . /. 272 psh -SpauWTondas.

Kaina Lt 3. ■ ' >
J. Lazauskas, ŠIS TAS APIE PASAULĖŽIŪROS JÄOVESJR SŪ

KURIUS. 32 psl. Spaudos Fondas. Kaina Lt 17
Kazys Boruta, MEDINIAI STEBUKLAI, arba dievadirbio Vinco 

Dovinės gyvenimas ir darbai. Romanas. Iliustr. dail. J. Mikėno. 320 psl.
4, Sakalo leid. 7
Jurgis Jankus, įE KRANTŲ- Romanas. „Mokytojo Palikimo“ U d. 
psl. Lt 3. Viršelis V. Jomanto, Sakalo leid.
J. V. Narbutas, PAŽADĖTOJI ŽEMĖ. Vilniaus krašto vaizdai. 128 p.

2,50. Viršelis. V. Macutkevičiaus. Sakalo leid. •
Dr. J. Remeika, KĄ KALNELIAI PASAKOJA. Padavimai iš Klai

pėdos krašto piliakalnių praeities. Su dail. A. Brako piešiniais, vinjetėmis 
ir 2 žemėlapiais. Gale žvilgsnis į Klaip. kr. piliakalnių istoriją, platus ~ 
piliakalnių sąrašas ir gausūs šaltinių nurodymai. 96 psl. Lt 2. Sakalo leid.

Dr. A. Kučinskas, KĘSTUTIS. Lietuvių tautos gynėjas. Didelio 
formato 228 psl; Monografija. Geram popieriuj, su dail. T. Kulakausko 
viršeliu ir prieš tekstą Kęstučio portretu iš senų šaltinių. Lt 6. Sakalo leid.

Motiejus Lukšys, SAULĖTĄ DIENĄ. Apysakos jaunimui. Iliu
stravo dail. V. Z. Stančikaitė. Šviet. Minist. knyg. Tikr. kom. pripažinta 
tinkama mokykloms. Lt 2.

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė
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sumokėjusios visą prenumeratą 10 lt. iki 1939 m. vasario mėn. I
■ ■ . . ’• . ’ j1 d., gaus vertingą dovaną, praktišką ir naudingą knygą — g

c

c

c

Knyga bus gausiai iliustruota rankdarbių pavyzdžiais ir pa- 
I vaizduota darbo technika.
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kiekvienai lietuvei pirmiausia skaitytina knyga, 

„KVIEČIAI IR RAUGĖS",
B . ’ '

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

Sukrauta Šv. Kazimiero ir Spaudos Fondo knygynuose.

""------- ———j
' \ Amžinos plunlcsnos Pelikan 2 5% /

Literatūros, mokslo, meno ir akademinio gyvenimo 
iliustruotas žurnalas
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0% eina nuo 1924 m. pabaigos kas mėnuo sąsiuviniais po 

128—176 pusi.

„ŽIDINYJE“ bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos žmo- 
' . r ' • . ‘ .

nes, įvairių sričių specialistai.

„ŽIDINYJE“ spausdinamos spalvotos meno reprodukci
jos Lietuvos ir užsienio dailininkų.

„ŽIDINIO“ pr-riai — kurie apsimokės prenumeratą už 
visus 1939 metus nevėliau 1939 m. vasario 
mėu. 15 d., — gauna 15—50%% nuolaidos 
nuo čia pažymėtų prekių.

„ŽIDINIO" pren-tos kaina: metams 30 lt. 
Pradž. mokyklų mokytojams 
Studentams ir moksleiviams:

pusm. 15 lt.

met. 20 it
Užsienyje: met. 40 lt., o Amerikoje $ 7,00

Prospektai siunčiami nemokamai R
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Adr.: ŽIDINYS, KAUNAS, LAISVES AL. 3

Rašomosios mašinėlės 15%
l
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Vienintelis, atstovas D, Lietuvai

ŠV. KAZIMIERO DR-JA KAUNE, Laisvės ai. 64
BBBB«BBBBBBBBBBBBMBBBBSBBBBBBaBBBBMaBBBBBBBBHBBBBBBBBBaBBBaBSBBBBBBBBBBB

-Muilas muilui nėra lygus!
■ — Kodėl?
— Nevienodai putoja ir plauna.

Tuo atžvilgiu „LINŲ MUILAS“ yra puikiausias gaminys,'nes 
jo sąstatan įvestas sėmenų aliejus, kuris gamina gausias kremo pa
vidale smulkias putas ir stimuliuoja didelį plovimo pajėgumą. 

Seimininkes prašome išbandyti!

■ Mokytojai ir kiekvienai auklėtojai inteligentei geriausias tai- 8

S kininkas tai 8S ■ ; ■ ■ ■■

| Lietuvos Mokykla |
S LIETUVOS MOKYKLA išeina kiekvieno mėnesio 15 die- I 
Ä gi
• ną, išskiriant liepos ir rugpiučio mėn., taigi per metus 10 nr., £
■ kiekvienas 80 psl. — 5

5 LIETUVOS MOKYKLA — rimtas ir objektyvus mūsų pe- 5
■ dagoginio gyvenimo nagrinėtojas, nepaliko ir nepalieka nė vie- S
■ nos Stambesnės ugdymo problemos. S

■ LIETUVOS MOKYKLA visuomet rašo apie tai, kas pe- j 
| dagogikoje reikšminga, kas gilu ir drąsiai žengia su pedagoginiu S
a gyvenimu. S
| LIETUVOS MOKYKLOS prenumerata: metams 18 lt, | 
£< pusm. 10 lt. Moksleiviams: metams 14 lt, pusm. 8 lt. Užsienyje: S 
; metams 24Tt, pusm. 14 lt. ■
S . Redakcijos ir Administracijos adresas: Kaunas, Perkūno 8 

5 ak 15. g
■I. ' - ■ ■ ®

■■M8BBBBaaaaaaaaBBaaaaBaB8BBBaBaaBBa3BaaBBaBaBaBBaaaBBBBaBBaaBBBBaaa«**BMaBa»B .
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