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^Spausdinto žodžio didele jėga šiandien niekas nebeabejoja. 
Spauda galingai veikia tautas, valstybes, visuomenę ir atskirą žmogų. 
Spauda naudojasi žmonės kilnių idėjų vedami, taip pat jos griebiasi 

—— ir tie, kuricms rūpi priešingi siekimai ar destruktyvinis darbas. Už
tenka prisiminti, mūsų knygnešius, kuriems ryžtmgos drąsos teikė -
pasitikėjimas spausdinto žodžio galia, kad, jo dėka, vėliau ar anks- X 
čiau tauta pakils naujam gyvenimui, tuo tarpu tie, kuriems lietuvių \ 
siekimai buvo neparankūs, lietuvišką knygą laikė priešu ir su ja 
kovojo. Tačiau nė aštriausi grąsinimai neišlaikė prieš knygą. Psichinė 
žmogaus galia yrą nepalyginamai stipresnė už žmogaus fizinę-jėgą. 
Gana palenkti dvasinį žmogaus nusiteikimą, gana sudaryti jo pa
sąmonėje gautų įspūdžių vaizdus ir jau nebus šunku formuoti žmo
gaus charakterį, tvarkyti jo valią ir pasiryžimus. Visa tai plaukia 
iš tos paprastos psichologinės tiesos, kad žmoguje sudaryti įspūdžiai 
nepranyksta, bet pasąmonėje palieka vaizdus, kurie nejučiomis ima 
lenkti žmogų tokion linkmėn, kokie vaizdai pasąmonėje glūdi. Čia 
ir yra žmogaus asmenybės-auklėjimo, jo įpročių susidarymo, išvidinės 
ir išorinės kultūros pagrindas. Suprantama, kad vienas iš stipresnių 
veiksnių žmogaus pasąmonėje vaizdams kurti yra literatūra ir spauda. ■ 
ji daugiausia patiekia žmogui minčių, ji labiausiai gali žmogų sukon
centruoti ir pagaliau pasąmonėje pažadinti anksčiau susikūrusius 
vaizdus.

• ■ I •

Plačiau šio dalyko neišplečiant, reikia pasakyti, kad lektūra ypa
tingai reikalinga žmogui tada, kai jis nuo intelektualinio darbo da- __ 

toji tiesą, kad jeigu stovime 
Panašios sąlygos yra susida-
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linai ar laikinai yra atitrauktas. Mat, 
vietoje, tai einame atgal ir Čia galioja
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tai ji neužilgo pradės net 
kad ji stovi vietoje. Nors 

mes turime pakankamai su- 
Blogiatt yra tai,' kadtokioE

7 rusins daugeliui šviesuolių, ypačiai ištekėjusių moterų, kurios užsi
daro vien šeimos kasdienoje, 'Reikia sutikti, kad moterų darbas šei
moje yra labai nedėkingas intelektualinės žmogaus asmenybės tobur . 
lininiui. Sirntai įvairiausių smulkmenų, dažniausiai surištų stf siaura 

•».*/’ ■ ■ ' • ’ ■ . ’• *,» • . ' ‘

. /kasdiena: maistu, drabužiais ir kitomis panašiomis, paprastai vadi- 
narnomis* smulkmenomis, nproms nenoroms atitraukia kiekvieną šei
mos moterį iš platesnio gyvenimo. Ir jeigu pati moteris nedės pastan-' 

I ■ I ■ . ■ ■ _ . , . • ■ . ■ • ■ • ■

/ / gų papildyti tą gyvenimo kasdienybę, 
j sparčiai žengti atgal, nors jai atrodys, 

/ • apgailestaujant, bet reikia pasakyti, kad
7 šmulkėjusių, o kartais ir tuščių moterų.
/ moterys, daro įtakos aplinkai, o ypačiai savo Šeimai. Kaip gali išau

ginti asmenybės tuščįa, ar tik kasdienos smulkmenose paskendusi 
motina! Kokią įtaką ji gali turėti savo vyrui ir jau paaugusiems vai
kams? Tokia moteris taip ^pat labai skriaudžia ir kitas moteris, tik
rąsias savo dukras ir seseris, nes ji nuteikia aplinkumą taip, kad 

• - * * ‘ ‘ 

ir į kitas moteris pradedama žiūrėti kaip į tuščiavertes ir smulkme-
— niškas. O tai jau yra didelė blogybė ir skriauda ne tiktai moterims, 

----—-bet kartu ir vyrams. Jie eliminuodami moteris, labai. sumažina tai, 
kuo moterys iš tikrųjų prisideda prie žmonijos kultūros ir geroves 
kėlimo. Suprantama, kad geriausias kelias moters veikimui, savęs 
ir kitų tobulinimui yra šeima, giliai suprantanti savo uždavinius_
ir paskirtį. Tačiau moteris šeimoje ar ji žmona, motina ar duktė 
neturėtų paskęsti vien kasdienos smulkmenose, kad ir kuo pavyzdin
giausiai viską atlikdama ir vykdydama. Ji turi rasti laiko savo asme- 

t" nybės gilesniam ugdymui ir kitų asmenybių praturtininfui. Jei mo
ters veikimas, reikalui esant, išeina iš šeimos ribų, tai ji ir’čia turi 
turėti galimybės susidaryti palankias sąlygas savo dvasinio gyve
nimo pakėlimui. Tiek šeimoje gyvenančiai moteriai, tiek jos neturinčiai 
savo asmenybę tinkamoje aukštumoje pakelti ir išlaikyti daugiausia 
padeda lektūra. Tiesa, gal būt, visos šviesuolės skaito, tačiau nemaža 
jų datis^tenkinasi periodine spauda arba menkos vertės literatūra, 
Kas dėl periodinės spaudos, tai ji dažniausiai irgi yra to paties pilko 
gyvenimo paviršutiniškas atspalvis, kuriame yra labai daug lėkštu
mo, blaškymosi ir neaiškumo. Asmenybės ugdymui, ypač šviesuolei, 
reikia sistematingesnės, labiau apgalvotos ir vertingos medžiagos, 
kuri padėtų susikoncentruoti ir kuri pasąmonėje kurtų gilesnius, 
turiningesnius vaizdus. Tinkamos lektūros pasirinkimas, sistematingas 
skaitymas kiekvienos atnaujins dvasią ir užpildys .išgyvenimų spragas.

Šiandien iš gerų knygų jau galime rinktis pačias geriausias. Yra 
iš kol Įvairaus žanro literatūra, visokių sričių specialios knygos 

~ kasmet augte auga nę tik kiekybe, bet ir kokybe. Mūsų uždavinys . • * ■ ' ■ * .
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U3 J. Augustaitytė-*Vaičiūnienė
a. . . . • - -

Balsas

«&

Priimsiu ašvisus:irfuOšrkM
Ir tuos, kurie su nešuliu sunkiu ateiti pasivėlina . .. 
Kiek kartų į mane sukniubo rytmečio auįra skaisti, 
Ir vakaro Ramioji valandėlė tamsiai mėlyna, ..

- ’ ' ■ . • • \ . .■*

Surinksiu prakaito sunkius lašus ir šilkinius "juokus 
Ir iškeltame iš baltųjų kaulų .žiede aš paslėpsiu juos>.. 
Suprasi tu, iš kur praplyšta rožės žiedas nuostabus 
Ir kad gyvenimui’ naujam ir mirčiai kas ryfas~vtį_dželiuos.

», ■* • x • * - 5 . ■

.Su ta pačia rimtim, su tuo pačiu didingumu
Palinksi į mane, kaip ateinantis iš tolo vakaras. ..
Nes aš derybų su nieku nebevedu, tik duodu ir imu .
Įžiebęs lempas ir žvaigždes, užpūsiu vėl, 

, , • J > *

Kaip užpūčiau jau tūkstančių džiaugmus ir ašaras; , - « c j/ ' *

knygą pamilti, knygą pagerbti ne tiek, kaipcr knygą, bet kaipo žmo- 
« erine icmomrnpc iitrnxnnA lAtmi rnnfärvc fAilzi-irmi mmarrc "

knygą, jų pačių siela neskurs ir knygai kelias į visuomenę bus 
aiškus. Sunku girdėti,- kad gero romano, novelių, poezijos rinkinių 
musų~^leidėjai daugiau 800^900 egzempliorių retai teparduoda, tik ‘ 
ypatingarreklama (premijos ir kt.) šį skaičių padidina. •

Permąža prenumeratorių turi ir musų kultūriniai žurnalai. Ne
pakankamai toje srityje stropios šviesuolės moterys. Reikia pasakyti, 
kad, pagal gyvenimo7 sąlygas ir net pareigingumą, kaimietės moterys ‘ 
joms skiriamųT.aikraščių skaityme pralenkta šviesuoles. Turime jausti 
pareigos moterims skiriamą spaudą stropiau palaikyti, ypačiai, 

’r • 1 ‘ .

kad ji tokia dar negausi ir< dėl pačių , moterų kaltės, dar nepakari- 
mai stipri. . .
— - Noroms nenoromš metasi į akis, kad daugelio mūsų šviesuolių 
butuose yra brangių baldų, gražių vazų, paveikslų, daug kur yia ... 
įr graži knygų spinta, bet, deja, tuščia ar apytuštė. Atrodo, kaa 
knyga nėra mėgiama, kad knygos lobyno vertė dar tinkamai neV 

. ■___________ ■ ■ ’ X/ I ’
įvertinta ir’nebranginama. O vis dėlto knyga turi užpildyti visas ~ 
laisvas moters rimties valandėles. Mūsų pobūvius pagyvinti, paįvairinu 
ir padaryti turiningesniais, taip pat knygas duos naujų temų, o dis- 
kutuodamos ir nagrinėdamos naują knygą ar kokį aktualų straipsnį 
prisidėsime prie knygos, prie spaudos propagavimo.

■ . .. . . . . ■ ■ ./ -

. • * - ’
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Br. Buivydą it ė

Dvidešimt pavasarių
P“ /-(Lietuvos dvidešimtmečiui)

Dvidešimt pavasarių, mieloji, 
Kruvinų, juodų, kaip linas, mėlynų .. . 
Ir karaliai pirštis tau atjoja . ..
Tarnų vietoj — begalės tik didelių Šunų .

_ . * * » * •*

Drumsčias debesys... Kažkas vaitoja ...
Tai neranda paukštis lizdo tarp šakų .. . 
Ir arti, toli,. ,t vis -- oja .., oja!...
Mes, kaip javas pakelėj siaurų takų.

Niršta bangos, grumiasi pašėlę, 
Violetiniai šešėliai ant veidų ... \ 
Ir karaliai tau — po baltą gėlę, \ 
Išaugintą saulėj žvilgančių kardų ...

Jau atvyko... jau prie pilies vartų . . . 
Alpsta balti sodav audrą verčiami...——~ 
Ir visą tą dvidešimt pavasarių iš karto, 
Kaip grabnyčios, prie pilies uždegami.. ..

Ir pakilo vėtros didelės ir žalios — ’ \ <
Suvattoįrr~žemė nuoAšovos balsų . . . - - x
Ir balne pasviro rūstusai karalius —
Sukrešėjo kraujas gyslose visų ... 

• • ’ • • ■ *

■ ■... . • -b . —v7' '■

Lekia baltas vytis, per padangę juodą, \
Sukas, krinta pilkos galvos debesų —
Savanorių kraujas po velėnom gieda:
Kiekvienam grumstely gyvas tebesu!

Gyvas, gyvas, gyvas! Niekam nevergausim! - 
v Visa žemė mūsų, kaip širdis sava!

Linksta šalies liepos, ąžuolai kiečiausi — 
Žibančią karūną neša Lietuva!

į • . ’. - 4 ■

tf *
*

O karaliairūstūs ir dabar tebrymo ...
Nors grabnyčias ptaka:~^ėją-sū^kLiriaL^_ 
Kalas rausvas diegas iš puraus arimo, 
Virš laukų dainuoja mūsų vyturiai!
' *"‘""** ' »n m— «"«n.1'*» *"■ i i" » ».i... i» .. __ [

žengs rnetų metai, vyšniomis nunokę,
~ Ir Ątskris gegutė p žalius miškus . .. >

Vėl\šoks rnarios,žvejai pasiučiausią šokį...
Bet narsus lietüvis viešpačiu sau bus! •

4 ‘ \ . ......
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St. Ladigienė

Jausmai ir jų kultūra
Jausmai yra didelė jėga. Didžiulėje kultūros raidoje Žinija atsi

remia į proto veiklumą, dorovė į valios stiprybę, menas į jausmo/ga
lybę. Pilnutiniam žmogui svarbu, kad jausmai atitiktų savo paskirtį, 
kad jie puoštų žmogų atskirai ir santykiuose su kitais ir kad jie be- 
tobulėdami suvoktų grožį ir išreikštų jį tobuliausiomis lytimis mene.

Menas kuria atskirą pasaulį, kur idealinis pradas visa tai, 
ką patiekia menininko įkvėpimas, f o r m a i i a i pakeičia iš gamtos 
imtąją medžiagą ir atgaivina ją aukštesne prasme (Myk°laiči° disert.).

. . ■ • ' ■ - . . •*, • ■

Forgesas sako, kad meno objektas ir tikslas yra grožio išreiškimas 
jutimams prieinamo] formoj. Menas vadinasi dailusis menas todėl, 
kad vienatinis jo objektas — tai nesuinteresuotos grožio emocijos su
darymas, neatsižvelgiant nei žiūrovo, nei dailininkonaudos. ~ ~

Kyląs iš meno estetinis pasigėrėjimas yra visai idealus kontern- s 
ęliatyvio pobūdžio jausmas, neturįs nieko bendra su kasdieniniais 
žmogaus reikalais. Meno sukurtame pasaulyje džiūgauja mūsų sva
jonių ir sapnų karalaitės ir karalaičiai, bet taip pat aidi ir mūsų skaus
mų atobalsiai. Kūrėjas turi-jautrią klausą ir budrią akį. Jis girdi ir 
mato savo amžiaus buitį ir jąją pergyvendamas'savo meną kuria*.

Mums, ne kūrėjams, ne menininkams, bet eiliniams žmonėms rū
pės, nesigilinant į estetikos mokslą, paliesti šį kartą tą sunkiai išreiš
kiamą paslaptingą jausmų galią ir jų kultūrą kasdieniškame moters 
gyvenime ir jos reikaluose.

Jausmai žmogui lygu alyvai ^mašinoje. Kaip mašina girgžda^ tri
nasi, genda be. tepalo, panašiai žmogus, neturįs gražių jausmų, yra 
girgždąs, nemalonus kitiems, sunkiai sugyvenamas. Žmogaus ver
tybė dažnai matuojama pagal jo Širdį. Auklėjimo ir auklėjimosi ke
lyje tai tenka atminti. Jausmuose sunku susivokti. Jie yra kintami, 
sudėtingi, neaiškūs, neapčiuopiami.“ Tvarkyti protą, sąžinę, valią, pa
lyginti, yra lengva, nesenose daugiau paprastumo ir aiškiau galima 
suvokti jų kitimus. Bėt kai atsigręžiame į jausmus, mes pasijuntame 
slaptingų ir neaiškių jėgų akivaizdoje; kuriose vyksta mažiau ar dau-

* Židinys 1926 iii. 283 psl.
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giau sudėtingas kitimas ir bet kokį matą pritaikyti, surasti jų kiltį, 
kryptį yra beveik neįmanoma.

Pažvelkime trumpai į jausmo psichologiją. Jausmų srity keblu 
išsiaiškinti pačiose sąvokose. Kasdieniškoje kalboje jos dažnai su- 
keičiamos arba suplakamos į vieną. Mes girdime tokius žodžius: po
jūčiai, jutimai, pajautos, juslės, jausies, jaudinimasis, jausmingumas, 
juslingumas ir t.t. Juslės,, tai bus žemesnieji jausmai, atremti į mūsų 
kūniškąją prigimtį. Žmogus girdi, mato, apčiuopia, užuodžia, ško- 
riėjasi.

Jausies, jutimai yra sudėtingesnieji jausmai, susiję su kai kuriais 
socialiniais pergyvenimais. Kasdieniškoje kalboje jausmu vadiname 
ilgiau trunkantį jausmą, kuris mus daro atsitikimo ar dalyko priešais 
ar draugais, pav., neapykanta, pagarba, meilė.

Emocijonalus refleksas arba efektas yra daugiau nervų apraiška. 
Jis nors trumpam laikui, bet sukrečia žmogaus organizmą ir psichiką. 
Tai vadiname susijaudinimu. Jausmas tūri savy valios ir intelekto 
apraiškų. Mūsų pritarimas dalykui ar prieštaravimas jam bus vadi
namas širdimi, jos veikimu. Mylėti ką — yra jausmas. Parausti, 
nudžiugti mylimajam įėjus — bus efektas. Bijoti ko — yra jausmas. 
Išbalti, sutikus išsigąsti — yra efektas. Tuodu pavyzdžiu jau daug ką 
mums atskleidžia. \

Gaivalingoji jėga žmoguje, vadinama instinktu, kuri sukelia 'įvai
rias jusles, turi bendrų žmogiškų elementų ir specifinių moteriškų. 
Šalia bendros žmogiškosios paskirties eina lygiagrečiai pridedamoji.. . c*
Moters asmenybėje glūdi dvasiškųjų interesų pasiilgimas, kaip ir vi
suose žmonėse, bet joje galvojimas, veikimas, jausmai įgauna ypatingo 
atspalvio, išskirtinio, kuris pareina nuo specialios misijos būti motina, 
žmona. Skirtumas psichikoje pasireiškia jau vaikystėje. Aplinkuma, 
instinktai, auklėjimas kaupia mumyse linkimus,' slaptus troškimus ir 
jie išsiveržia jausmų kaitra.

Jausmų apraiškose savo reikšmę turi temperamentai. Tempera
mentai padeda išsiaiškiftti visą eilę emocijų ir efektų: pyktį, džiaugs
mą, neapykantą, nuobodulį ir t.t.

Jausmingumui ir jo poveikiams lygiai reikšminga ir nervų siste
ma, pareinanti nuo įgimto ar ligų bei išgyvenimų sutrikdyto veikimo.

Moters atskiroji paskirtis laukia iš \os meilumo, švelnumo, sub
tilumo. ) *

• c*

Jos priimlumas aplinkumos įspūdžių žymiai gyvesnis. Ko kiti 
nepastebės, jau ji jaus. Moteris pasižymi intuicija, tokia jausmo ga- 
lia, kuria ji atspėja, panašiai kaip barometras orą, kitų norus, jaus
mus. - Jos prigimčiai artimas simpatiškumas, dėmesys kitiems, malo
nus parodymas įsijautimo į kitų asmenų norus ir reikalus. 

* ’ • ‘ 1 . ■
6 ‘ . ■ ’ > ' > . .’ , - ■ ’ : ■ . . - ; ''
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Motinos, pa v., žino, kad kūdikiui susirgus, suvirkus, tarytum jos 
visa būtis pasineria jame. Tai nėra nei galvojimo, nei tyrimo išdava, 
tik tos slaptosios harmonijos veikimas, kuris riša jos būtį su vaiko 
būtimi. Iš čia išeina įsijautimas iki mažiausių smulkmenų vaikų ar 
artimai mylimų asmenų naudai.

Moters jausmuose glūdi jos pastabumo didelė dalis ir jos veik
lumo pradžia. Įspūdžių gyvumas sužadina visas galias. Jausmin
gasis moters pasaulis yra žymiai turtingesnis, palyginti su vyrų. Jos 
pasaulis bus turtingesnis džiaugsmais, bet ir -žymiai turtingesnis 
skausmais.

Kasdieniškame jausmų pasaulio tvarkyme tenka nuolat prisi
minti jiems skirtą vietą. Proto direktyvos turi lemiamosios reikšmės. 
Jei proto nurodymai prieštarauja kurio nors jausmo ekspliozijai, tai 
valia pridės čia visas pastangas, tam jausmui sukliudyti. Jei protas . 
sako, kad pykti ant vaikų yra neišmintinga, jie turi savo pasaulį, jie 
ne viską supranta taip, kaip vyresnieji, ir daro klaidų, taigi būtinas 
suvaldytirias pyktis, surištas su visais aštriais'efektais. Savęs valdy
mas — nėra užkietėjusios širdies pažymys. Lygiai dažnas verksmas 
ir pasidavimas jautrumui nebus jos gerumo išrodymąs.

Jei protas sako’, kad šeimoje turi vienas kitą mylėti, gerbti, tai 
įsibrovus priešingam jausmui, kuris diktuoja neapykantą, sukaupti- 
nos visos pastangos nusmelkti šią pastarąją ir jos vieton sudėti tai, 
kas parodytų trokštamą meilę. Gal ne visada tai bus jausmo meilė, 
jos vietą užims meilė iš pareigos, bet valingoji, atseit, pareigos meilė, 
bus žymiai kilnesnė, dorybinga, nes joje dalyvaus visa žmogiškoji 
pilnybė: protas, valia, jausmai.

Kiekvienas žmogus savaip ydingas. Gyvename žmonėse, taigi 
su įvairiomis ydomis susiduriame. Reikiamas kantrumas kitų ydas 
pakelti, jas meiliai nukęsti, su paprastumu, natūralumu, be savo aš 
prakišimo, yra jausmų kultūros dalykas. Gera širdis daro žmones 
vienus kitiems pasiaukojančius.. Gražūs jausmai atneša taiką šei
moms ir visuomenei. Jautrumas savo artimo vargui ir džiaugsmams, 
noras padaryti kitiems malonumą, tikrasis jausmų kelias. Nėra tai 
lengvas dalykas. Reikia: 1) metodiškų pastangų, 2) nuolatinės jaus
mų kontrolės, 3) mokėti jausmus skaidyti rūšimis pagal jų vertybę.

Kalbant apie jausmus žymi vieta tenka skirti aistroms. Prak
tiškai jos reiškia stiprius linkimus, išeinančius iš jausmingosios sielos 
dalies, kurių patenkinimas spiriamai veikia mūsų prigimtį, pav., gaš
lumas, pavydas, pyktis ir t.t. Dažnai aistros žodžiui priskiriama nei
giamoji prasmė, pasakantį kokią netvarką, ekscesą. Tiesa, daugelis 
aistrų, jei jos nesudrausmintos, gali tapti palaidomis, nedoromis, bet 
pačios savy jos — nei geros, nei blogos. Jų vertybė pareina nuo objekto
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kilnumo, į kurį jos nukrypsta, pav., meilės aistra'bus nuodėmingą, 
įstūmusi į žemus jautulinguosius pasitenkinimus, ir jį bus kilni do
rybė, jei pakils į aukštesniuosius dalykus. Blogan pakreipta aistra 
neša dorinį suirimą, gerai tvarkoma jį yra neišsemiamas šaltipis kil
niems veiksmams, heroiškiems žygiams. Aistringuose polėkiuose, 
audringuose šuoliuose, natūraliame užsidegime yra tam tikras energi
jos rezervas, tarnaująs galingu stūmėkliu mūsų veiksmams' yrą tam 
tikras nenutrūkstamas įsibėgėjimas į veiklumą, kurio nesulaiko jokios 
kliūtys. Paskalis teisingai pasakė: „Nieko didingo be aistros ne
įvyksta, pašalinkit ją — žmogaus siela pataps lavonu“.

Aistrų akivaizdoje žmogus dažnai tampa bejėgis. Geriausi spren
dimai padaryti joms, tylint, neturi jokios reikšmės joms prakalbus. 
Jas sulaužyti sunku, beveik neįmanoma. Užtat tenka naudotis apsi
saugojimo priemonėmis. Jei koks asmuo sukelia aistringą pyktį — 

’ ’ ’ * • - ■ . , f m

venkime jį matyti.. Esame palinkę rūstautis —- susilaikykime pirmame 
susijaudinime. Norime apgalėti jausmingumą, stumkime mintis ša
lin, neatkreipkime žvilgsnio į tai, kas žadintų šį jausmą. T. Lefau- 
queur sako, kad kova su aistromis kasdien reikalauja heroizmo. 
Aistrų drausmė reikalauja energijos, b u d r u m o, įžvalgumo. 
Reikia energijos sukurti priešingus nusiteikimus,‘norint aistrą nu
traukti, reikia budrumo išvengti progoms. Reikia įžvalgumo, kad iš- 
sklaidytum tas galimybes, kurių reikia vengti, priartinti tas, kurioms 
reikia paklusti, sudaryti puolimo ar apsigynimo taktiką, kad nesu
klystum — ar aistra yra nugalėta ar ji tik užmigdyta.

Tačiau reikia pripažinti, koks pasisekimas gali būti veiksmui, jei 
vieton Šaltų proto argumentų prisistato karšti ir spalvingi aistros įsa- 
kymai*. Galima skirstyti aistras į kūniškąsias ir metafiziškaš. Me
tafizinės aistros pareina nuo entuziazmo. Entuziazmu vadiname tam 
tikrą įkvėpimo rūšį, kuri eina iš sielos, ją patraukia ir uždega.

Kaip visuomenė pasiilgsta sveiko ir šilto entuziazmo įvairiose 
akcijos rūšyse. Kai persvara jausmų susitelkia kūniškųjų ar iš viso 
žemesnių aistrų srityje, nublėsta žnąogaus spalvingumas, jis neišsi
veržia ryškiomis vaivorykštes spalvotais patraukliomis akiai, mieloj 

į j ^0 - - - ■*

mis širdžiai. Moteriai ir savo pačios reikalui, savo asmens vidiniam 
ir išoriniam grožiui, lygiai jos auklybiniam darbui jausmų kultivaeija 
yra didelės svarbos dalykas. \

Norisi priminti dar jausmo estetiką kasdieniškame gyvenime.
Maža naudos kitiems, jei žmogus turi geriausių jausmų, o jei jų gra-_ 

- žiai išreikšti nemoka. Džiaugsmas išreiškiamas netauriais mostais, 
visą burną iškreipiančiu juoku, plojimu į pašones ar mąrjonetišku

* „Conseils aux parėtas“ 1923 m. 107—-112 p.
■ ■ . . ' ' • • • ' ’ . ' . A '

8 • '
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Linkimas į

linkčiojimu. Toks jausmo išreiškimas užgauna estetinį skonį, vie
ton pasigėrėjimo sukelia pasibiaurėjimą. Jei skausmas išreiškiamas ■ ~ 

\ • ■ ■ • • • . s

beviltiškais aičiojimaįs, žliumbimu, vieton dailaus santūraus verkimo, 
visišku išgelfiimu, kuriame žmogus pavirsta tik į medžiagos krūvą ir , 
dvasios jame nebesimato — nemalonu. • ■

• • - * • A ■■ ■' • ■ . • •. ■

Dažnai sutinkamas įsimylėjimas užtemdo kilnios, asmenybės 
grožį. Jausmas reiškiamas šokiruojančiu, įžūliu kūniškumo prasi- 
kišimu, viešais glamonėjimais, nešvankiais dviprasmiais žodžiais, pa
šaliečiui p eras triaiužgauna estetinę pažvalgą į žmogų, kaip ne į vien 
medžiagišką būtybę, bet į sudvasintą gamtos valdovą. <

Geri, gražūs jausmai prašosi gražiai išreiškiami. Linkimas į 
grožį kiekvienaiji/padiktuoja sulig jo prigimtimi atitinkamas išreiš- 

lintingas santūrumas jausmų išreiškime visada yra 
ūlų nesusivaldymą. :
s charakteryje yrą bendras linkimas malonius jaus

mus, užuojautą^ gailestingumą, dėkingumą, .kuo mažiausiai reikšti. 
Juk mūsų raštai, laiškai, palyginus su kitų, pav., prancūzų, lenkų, 
neturi visai tenai vartojamų subtilių mandagumo pasisakymų. ; Ta
čiau ne žodžiuose svarba. Visa svarba geruose nusiteikimuose, pla
čiame širdies gerumo švystelėjime. Mes esame perdaug šykštūs ir 
nelankstūs, turėdami gilios užuojautos, dėkingumo, pasiaukojimo 
dvasios^ją išreikšti, parodyti. Mokykimės, ieškokime mūsų tautiš-’ 
kai psichologijai artimų lyčių. Užtat pikti, grubūs, nedėkingi, šiurkš
tūs tikrai mokame būti

kimo lytis. I
malonesnis už

Lietuviška
mus, užuojautą^ gailestingumą, dėkingumą, :kuo mažiausiai reikšti. T 1 '<•*-» ■ . ,v , r 1 * v 1 . • 1 ■ * 1 t i
neturi visai tenai vartojamų subtilių mandagumo pasisakymų. / Ta-

Subtilią jausmų sritį sunku yra palenkti formulėms ir normoms.
. ’C» _ o 11 * ' - * . ’

Jausmai teikia žmogui koloritą mažiau ar daugiau darnų ar.spalvingą 
pagal prigimtį ar įsigijimą per patvarias lavybas. Tačiau nepalikime 
šios sritis upės tekmeir kuri su kietu akmeniu ir aukso smiltis nuneša, 
suraskime glūdinčias mūsų sielose brangenybes, jas iškelkim, ištau- 
rinkim, ir, esu tikra, kad daugelis visuomeniškų, šeimų nelaimių jr 
asmeniškų tragedijų nubluks kilnių jausmų nuskaidrintos.

Kietas intelektas/, žiaurūs jo kriterijai, aštri valios drausmė ne
bus nuobodūs, neįdomūs, jei visa sielos pasaulio trijulė, protas, valia, 
jausmai gros vieną/sutartinę.

11
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' . .. Salomėja Nėris
f "
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“ „Žalčio Pasakos“ ištrauka
".. ’ .. . ’ f ' >

Vienądienseselės, 
Broliai devyni 
Iš laukų pirkelė n 
Bėgo tekini. r

Pažiūrėk, tėveli, 
Egle, žvelk ir tu —
Kas tenai iš kelio 
Suka į vartus.
Brangus,, neregėti 
Renkasi svečiai
V ar tuos, pale i klėtį 
Rangosi žalčiai.

. ‘ l • . ‘

Niekur nematyta, - 
Auksu nulieta, 
Slibinais kinkyta 
Rieda karieta.
Eglė nusigando:
Atmena pati
Pas žadėjus andai 
Būt žalčių marti.
Kam tada1 kvatojos?
Eglei neramu 
Bijo kelti kojos 
Iš tėvų namų.

O žaltys didžiausias 
Lenda pro duris, 
Mandagiai paklausęs — 
Gal neišvarys.

Jis marčios atvykęs — 
Jūra ten gili — 
Laukia ten jaunikis' 
Gintaro pily.

Laukia karalaitis 
Nuotakos dailios — 
Jam nerūpi kraitis, 
Jam nereik dalios.

Jampasižadėjus
Eglė — jų dukra.
Kur ji pasidėjus
Ar- čia jos nėra? ■ "
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Sėk, sūneli! Luščinaitė-Žiurenkovienė.

ra įdedame
,,Metropoly

Gyv&nima
Ir tusausa

tyg sausi puslapiaitarp pirštų tau čežena, 
Kai virsta Į bedugnę tavo dienos, .
Ar ne vis tiek, kas mirė, kas gyvenax\
— Raidė vienodai pažymės kiekvieną.
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Pranas Brazys,;M į C.
* " ♦ ’ . . • • m ■ į-«/ . ; i

Lytys ir jų paskirtis
’ ‘ T . ' » *

1. Gimdymo galios ir lytinio instinkto dimorfizmo problema bei 
jus sprendimo metodas. 2. Išorinis spermotozoo aktyvumas ir ovo ___
pasyvumas. Esmėje abu lytiniai narveliai yra aktyvūs, ir jų gimdomoji 
galia yra identiška. 3. Lytiškumas nepriklauso prie gimdymo galios 
esmės. Lytiškumo prasmė. .4. Gimdomosios lytinių narvelių galios

* ■’ - • '*#'•*. ‘ r n * , " • t.

tikslas. Kūdikio lytiškumas yra apsprendžiamas lytinių narvelių su
sijungimo momentą. 5. Visuotinis kūno lytiškumas ir jo priežastys._ 
6. Kiekvienas individas turi abiejų lyčių skirtybes, tik vienas akte, 
kitas potencijoje. ■ - -

)

v

rztinka

Kaip kiekviename gyvyje*, taip ir žmoguje trys yra esmingai skir
tingos vegetatyvinės galios-: mitimo, augimo ir gimdymo. Tiek mi- 1 ‘ . I k"“

timo, tiek; gimdymo galios reiškiasi ypatingais instinktais, kurie žmo
guje per smpatijos-antipatijos jausmą išplauka į sąmonės paviršių. 
MitimoTnstijiktas reiškiasi alkio formoje. Jo nuraminimą lydi ati- 
•* ■*— ‘ siekinėje sa
vijautoje. Gimdymo instinktas'reiškiasi seksualiniu alkiu,—kurį 

' Freud’o mokyklos psichoanalitikai vadina libido sexualis. Pasak juos, 
—-—libido yra linkimas, tendencija, jėgą, kuri prasideda žmogaus fizio

logijoje, bet išsiplečia ir užlieja visą žmogaus psichiką. Libido slo
pinimas ir neleidimas jam išsiveržti yra daugybės neurozų, bet ir kū
rybinės energijos bei psichinio dinamizmo šaltinis1. Perdeda psi- 
choanalytikai, duodami libido perdaug didelę svarbą ir suvesdami į jį 

r----- -  jo psichikos apraiškas. Tačiau
os: čia prasideda ir baigiasi dau- 
Ido kiną, dramą, operą, poeziją, 
ės spaudos ir labai daugeliui jis

visas žmogaus tendencijas ir visas 
negalime nepripažinti jiems ^aug ties 
gelio žmonių aspiracijos. Libido va 
romanus, bent du trečdaliu periodin 
yra aukščiausias gyvenimo tikslas.

Vegetatyvinė mitinio galia visuose žmonėse yra vienoda ir pasi
reiškia visame savo pilnume. Tačiau gimdomoji galia yra dimorfinė,

i . i «

* Tęsinys iš 1938 m. Nr. 11—12. .
’ 1 H. Somerville, Practica! Psycho-Analysis, London, 1922, p. 60 ir sek.
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t. y., reiškiasi dvejomis skirtingomis lytimis. Atitinkamai vienoks 
libido yra moteryje ir kitoks vyre. Gimdomoji galia yra, tarsi, pa
dalinta. Individe ji nesireiškia savo pilnumoje. Ir štai kyla klausi-_
mas: jeigu vegetatyvinė mitimo galia nėra lytiška,"“tai kodėl lytiška 
yra gimdomoji? Kas yra toji priežastis kuri gimdomąją galią dife
rencijuoja, padarydama ją lytišką? Iš kur kyla libido dimorfizmas: 
iš kūno ar iš sielos?

Jau žinome, kad lygiai kaip visos galios, taip ir gimdomoji yra 
psichofizinės prigimties, t. y., ji kyla iš sielos ir kūno kartu: iš sieloš 
kaip formalinio — aktualizuojančio prado, iš kūno kaip priimančio, 
palaikančio ir ją individualizuojančio. Kadangi nuo sielos, kaip'for
mos, priklauso galių buvimas ir jų esmė, o nuo kūno — jų veikimo 
individualumas, todėl, norėdami atsakyti į klausimą, ar libido di- 
morfizmo priežastis yra siela ar kūnas, turime pirma sužinoti, ar gim
domoji galia esmingai skiriasi vyre ir moteryje, ar neesmingai, t. y., 
yra toji pati, tik modifikuota ir koncentruota daugiau viena linkme. 
Jeigu lytiškume reiškiasi dvi esmingai skirtingos galios, tada lytis- ' 
kūmo, arba dįmorfizmo priežastis yra siela, nes esmės skirtumai pa
reina nuo esmingo formos skirtumo. Tačiau jeigu lytitkumas tėra 
tos pačios gimdomosios galios modifikacija, individualizacija, tada jo 
priežasties tenka ieškoti kūne, jo individualinėje dispozicijoje. 

« •

Jeigu gimdomoji galia lytyse yra iš esmės skirtinga, tada lytiš
kumo priežastis, yra esmingai skirtinga gimdomoji galia sieloje kaip 
formoje ir atitinkamai skirtinga kūno dispozicija, nes, kaip jau ma
tėme, potencija turi griežtai atitikti aktą todėl, kad aktas (siela) ne
kuria, ö tik aktualizuoja ir išraidina potencijos (kūno) /galimybes 
(dispozicijas). Tokiu būdu vis tiek, ar gimdomoji galia yra esminiai 
skirtinga lytyse ar ne, visuomet jos pasireiškimas priklausys nuo kūno 
dispozicijos. O jeigu gimdomoji galia lytyse esminiai yra ta pati, tada 
jos lytiškas pasireiškimas išimtinai priklausys tik nuo kūno. Taęįau 
ir vienu ir antru atveju lytiškumas jokiu būdu nepalies sielos esmės, 
o^tik anas pripuolamas savybes, kurios tik virtualiai ir tik potencijoje 
glūdi jos substancijoje. Vadinas, ir tada sielos lytiškumas nebūtų es
minis, o tik akcidentinis ir virtualinis sielų skirtumas, kurio tikslas, 
kaip tokio, tiesioginiai ribotųsi vegetatyvinės prigimties plotinėje. 

------ -—_ * '• 
I • • A

Taigi, norėdami duoti atsakymą į lyčių problemą, turime pirma 
patirti, ar gimdomoji galia lytyse yra esmingai skirtinga. Kadangi 
kiekviena galia turi esminį (transcendentinį) santykį su savo objektu, 

spagai kurį ji yra aptariama ir be kurio ji neturėtų savo raison d’ėtre 
(pav., regėjimo galia negali būti suprasta be savo objekto — šviesos:, 
jeigu nebūtų šviesos, būtų negalimas ir regėjimas), todėl esmingai
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skirtingomis tenka laikyti tokias galias, kurių objektai ar produkcija 
yra iš esmės skirtinga. .

Prieš pradedant svarstyti, ar gimdomoji galia lytyse yra iš esmės
■ ■ * ‘ . * 

skirtinga, tenka skirti dvejopą gimdomąją galią: vieną, kuri yra 
tėvuose ir kurios tikslas yra paruošti atitinkamus lytinius narvelius, 
antrą, kuri yra lytiniuose narveliuose, išauginančiuose visą naujo indi
vido organizmą. . Pirmiausia pažiūrėsime, ar yra esminio skirtumo 
lytinių narvelių gimdomosios galios funkcijose, o vėliau — ar tokio 
skirtumo yra tėvų gimdomosios galios prigimtyje. Aišku, kad atsa- 

t • ♦ *

kymas į antrąjį klausimą tebus atsakymo į pirmąjį klausimą išvada.
Įrodymuose bus vengiama apriorinių teigimų, o visa bus remiama 

paskutiniais biologijos mokslų daviniais. Tačiau autoriui gerai yra 
žinomas svaiginąs žmogaus organizmo sudėtingumas ir beviltiškos 
tikslaus jo analizavimo sunkenybės. Nemažiau už fizikus biologai 
priaudė prieštaraujančių hipotezių, beaiškindami žmogaus organizmo 
apraiškas. . Grynai atsargumo dėliai tesinaudosiu biofiziologiniais 
faktais, kurių jau vienų pakanka nušviesti lyčių prigimčiai. Jeigu kur 
ir bus panaudota daugiausia pritarimo turinti ir tiespanašiausia hipo
tezė, tai tik iliustracijai ir paaiškinimui. Todėl išvadų vertė tepri
klausys nuo pačių faktų, o ne nuo tuos faktus aiškinančių, nors ir 
labai tiespanašių, hipotezių ar teorijų.

— k

e * *

2' ■
1 • 1 •

Senovėje buvo ginčijamasi, ar lytiniai narveliai (arba, anų laikų 
terminu betariant, „lytinė substancija“) yra gyvi ar ne. Platonas, 
Temistijus, Valles ir kai kurie kiti tvirtino, kad yrą gyvi. Tačiau 
visų bendroji nuomonė buvo ta, kad lytiniai narveliai aktualiai nėra 
gyvį, o tik gali būti gyvi, f. y., tėra potencijoje gyvybės atžvilgiu. 
Šiandien, kada gyvybės reiškinių pažinimas yra pasistūmėjęs toli į 
priekį, jau niekas neabejoja, kad lytiniai narveliai turi bent vegeta
tyvinę gyvybę. Dėl jų tobulos irritacijos savybės kai kas mano, kad, 

/ ■ * ' • .

galimas daiktas, lytiniuose narveliuose ‘yra ir sensityvinės gyvybės 
pradų. Šitoji lytinių narvelių gyvybė, tuo pačiu vyksmu, kuriuo, 
atsiradus tinkamoms sąlygoms, ateina aukštesnės gyvybės forma 
(žmogiškoji siela), išnyksta dėl pasikeitusių sąlygų ir betarpiškai už^ 

. leidžia vietą šiai pastarajai2. ■ ■ r •
Kitas klausimas, kuris nemažiau už pirmąjį visais amžiais rūpėjo 

gyvybės reiškinių tyrinėtojams, yra lytinių narvelių rolė, kurią jie
k • • X -- ■

. i . •

2 Eal. I. Gredt, Elementą Philosophiae, 1926, I, 356 p.

14 ' • . ‘ •
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suvaidina naujo organizmo kūrime. Hippokratas, Galenas ir dau
gelis kitų, kaip Fernelis, Vega, Vezalijuš, Vallesas, Skotas, Bonaven
tūra, Occamas manė, kad tiek vyriškasis, tiek moteriškasis narveliai 
(substancija) lygiai prisideda prie naujo organizmo sukūrimo, t. y., 
abu lygiai yra aktyvūs. Tačiau bendroji anų laikų nuomonė, kurios 
pusėje buvo Aristotelio, Averroes, Alberto Didžiojo ir šv. Tomo auto
ritetai, teigė, kad gimdyme tik vyriškasis narvelis, (substancija) yra 
aktyvus, o moteriškasis yra visiškai pasyvus: tai tik medžiaga, iš 
kurios gimdančioji tėvo jėga kurianti naujo individo organizmą.

Senovėje, kada nebuvo visų tų priemonių, kuriomis, šiandien nau
dojasi biologijos mokslai, šitų nuomonių teisingumą patikrinti buvo 
neįmanoma. Tačiau šiandien jau neabejojama, kad abiejų lyęių nar
veliai lygiai yra aktyvūs naujo organizmo kūryboje.

Esminis lytinių narvelių darbas yra naujo organizmo kūrimas. 
Šituo esminiu atžvilgiu abiejų narvelių vertė yra lygi. Esminiu at
žvilgiu abu narveliai yra aktyvūs. Tai rodo tiek įvairūs eksperiinen- 

. tai laboratorijose, tiek paveldėjimo tikrovė.
Pagal visus biologinių mokslų davinius tenka pasakyti, kad tiek 

ove, tiek spermatozoe iš esmės yra toji pati ir pilna gyvybė.
Jau 1886 m. rusui A. Tichomiroffui pavyko iššaukti neapvaisinto 

kai kurių vabzdžių ovo augimą tam tikrų rūgščių pagalba. Visiškai 
puikių rezultatų susilaukė J. Loeb 1899, L Delage 1907, E. Bataillon 
1910 ir daug kitų. Įvairių vabzdžių ir ypač varlių ovai be jokios sper- • ■ f . • ‘
matozoų intervencijos ir grynai techniškomis priemonėmis (pav., pra 
duriant ovą su adata ir įleidžiant truputį kraujo ar paerzinant jį kito
mis cheminėmis, priemonėmis) buvo išauginti ligi visai normalių gy
vių3. Dabar niekas iš biologųneabejo ja, kad ove yra visa, kas rei
kalinga naujam organizmui.

Dr. Alexis Carrel, Nobelio laureatas ir vienas autoritetingiausių 
pasaulio biologų, kuris, bendradarbiaujant daugeliui mokslininkų — 
biologų, fiziologų, chemikų ir gydytojų specialistų, — visapusiškai 
tiria gyvybės reiškinius Simon Flexner’io vadovaujamame Rockefel- 
ler’io Mediciniškų Tyrinėjimų Institute (Rockefeller Institute for Me
dical Research) New York’e, savo vėliausiame veikale «Man, The 
Unknown» ~~ «Žmogus — nepažįstamoji būtybė» (jos, pirmą .kartą 
pasirodžiusios 1935, kasmet angliškai išeina bent 3 leidimai) duoda 
paskutinius mokslo davinius žmogaus ir jo gyvybės klausimais. Kal
bėdamas čia mums rūpimu klausimu, jis rašo:

iomis proporcijomis prisideda prie s
kyla kiekvienas naujo organizmo narvelis,

Žiūr. Delage-Goldsmith, La Partenogėnėse, Paris 1918, p. 328 ir sek.

■’7 '- ' • ■ ? . ■- ‘ . .. 15

udarymo„Tėvas ir motina lyg 
—^-branduolio ovo, iš kurio

t* •
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Tačiau motina, duodama pusę jo branduolio substancijos, duoda taip 
pat ir branduolį supančią visą protoplazmą. Tokiu būdu ji vaidina 
svarbesnį vaidmenį embriono sudaryme, kaip tėvas. Tiesa, kad tėvų 
savybėm vaikams persiduoda per branduolp Tačiau likusioji narvelio 
dalis taip pat turi kokios nors įtakos. Paveldėjimo dėsniai ir dabar
tinės genetistų teorijos pilnai neišaiškina šitų z komplikuotų fenomenų. 
Kalbėdami apie reliatyvinę tėvo ir motinos įtaką gimdyme, mes nie
kuomet neužmiršim Bataillon’o ir Jokūbo Loeb’o eksperimentų. Iš 
neapvaisinto ovo ir be jokios vyriškojo elemento intervencijos, atitin
kamos technikos pagalba buvo išauginta normali varlė. Spermatozoas. 
gali būti pakeistas cheminiu ar fiziniu veiksniu. Tik moteriškasis, 
elementas yra esminis“5. z

Iš visa to seka aiški išvada, kad spermatozoe nėra esmingo da
lyko, kurio nėra ove ir kuriuo jis iš esmės skirtųsi nuo ovo ir be kurio 
naujo individo gimimas jokiu būdu būtų neįmanomas. Kitaip sakant, 
tarp spermatozoo ir ovo gimdomosios galios esminio skirtumo nėra. 
Taigi sakyti, kad lytiniai narveliai reprezentuoja du skirtingu gimdo
mosios galios pradu, yra netikslu. 

, “ r

Čia mums tenka kiek praplėsti ir pačią gimimo sąvoką. Gimi
mas savo esmėje nėra dviejų lytinių narvelių susijungimo rezultatas. 
Be lytinio gimdymo juk yra ir nelytinis gimdymas (partenogenesis), 
ypatingai paplitęs tarp kai kurių vabzdžių rūšių6. Tokiu atveju ovas 
vystosi visai normaliai, tik paskutinėje (ovogenezio) stadijoje ne
įvyksta chromosomų skaičiaus—redukcijos: ovas turi pilną chromo- 

‘ 7 *’•- A ■ .į ' . • , . ,

-somų skaičių. Prieš pereinant oyui į embriono stadiją, įvyksta kai 
kurių pakitėjimų jo branduolyje, kurio chromotina (liekant pilnam 
chromosomų skaičiui) sumažėja pusiau.

Tačiaura nemaža vabzdžių rūšių, (pav., bitės, skruzdės ir kit.), 
»< *. * ■ ® . • ' ■ I

kurių'dauginimasis vyksta tiek seksualiniu, tiek partenogenezio ke
liu7. Pastaruoju atveju ovas vystosi normaliai, tik ovogenezio stadi
joje, kada turėtų redukuotis chromosomų skaičius, branduolys,* kaip 
paprastai, pasidalina į dvi dalis, bet paskui neatsiskiria viena dalis 
nuo ovocito, nusinešdamos su savim pusę chromozomų, bet vėl 
grįžta viena prie kitos ir susijungia, tarsi būtų įvairių lyčių branduo-

- ^A. Carrel, Man, The ünknotvn (Hamish Hamilton, London, seventh Im
pression May 1938), p. 94. ”

6 Žiūr. J. ELostand, ob. cit. p. 209, • "
* ■ *«

7 Žiūr. Delagė-Goldsmith, op. cit. pų 325 ir sek, J .
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Ii ai. Taip atsinaujinęs, ovas turi pilną chrpmosomų skaičių ir, pra
dėdamas dalintis į naujus narvelius, duoda pradžią naujam individui.

Šitie faktai rodo, kad ir tenai, kur yra lytinis gimdymas, gim
dymo esmės nesudaro priešingų lyčių narvelių ar dviejų iš esmės skir
tingų ’ gimdymo pradų susijungimas, o tik ovo branduolio ätsinauji- 

‘ * p '

nimas. Šitas atsinaujinimas gali įvykti ir be spermatozoo pagalbos 
(partenogenezis). Ovas organizmu, kurie dauginasi lytiniu būdu, 
pasiekęs pilną savo išsivystymo laipsnį, paraližuojasi ir netenka gali
mybės toliau dalintis ir daugintis į naujus narvelius. Tada jis yra

1 . • — *

reikalingas akstino, kuris jį priverstų dalintis į’naujus narvelius. Kad 
šiam tikslui reikalingas yra tik paerzinimas, tai aiškiai matyti iš aukš
čiau duotų pavyzdžių, ir tuo niekas iš biologų neabejoja. Spermato- 
zoas kaip tik ir duoda ovui šitą.paerzinimą, padarantį ove tokių pa
kitėjimų, kurie išmuša šitą narvelį iš jo inercijos, vėliau savo atspa
rumu privedančios organizmą prie mirties stagnacijos8.

Jeigu tad gimdymui neesmingas dalykas yra lytiškumas, tai ko- 
dėl lytinis gimdymas yra taip išplitęs? Kodėl visi tobulesnieji gyviai 
gimsta iš dviejų individų intervencijos, o~ne iš vieno?

Į šitą lytinio gimdymo prasmės (ne esmės 1) klausimą lengvai 
mums atsako pati biologija ir paveldėjimo tikrovė, Lytinio gimdymo 
prasmė, jo pranašumas ir jo raison d’ėtre yra bent keleriopas.

1. Jo dėka naujo individo organizmo statybai yra sujungiamos 
dvi skirtingos paveldėjimo linijos. Nelytinįame (partenogenetiniame) 
gimdyme atsirandąs individas neturi tėvo ir todėl jis tegali paveldėti 
vienos motinos savybes. Seksualinio gimdymo dėka gali atsirasti 
daug didesnis įvairumas tos pačios rūšies individų ir, be to, išven-

. giama išsigimimo. , ~~
■ • e ■ ’ . ' « , ____ • *

2. Kadangi chromosomai yra paveldėjamųjų ypatybių perteikė
jai, jų skaičiaus sumažėjimas pusiau lytiniuose narveliuose kartu pa
šalina pusę paveldėjimo faktorių (genų), kas duoda galimybės kar
tais iš labai ydingų tėvų gimti visai sveikiems vaikams. Taigi chro-
mosomų skaičiaus redukcija, galima tik lytiniuose narveliuose, yra 
dar viena apsaugos priemonė nuo išsigimimo. \

3. Tačiau visų svarbiausioji lytinio gimdymo prasmė, kuri, tiesa, 
pilnai tėra panaudojama aukštesniosiose gyvių rūšyse, yraTo sociali- 
nis charakteris. Lytinis gimdymas naujo individo m^^timd/ 
mo ir globos darbui suveda du individu, kurie suraį 
gyvenimo branduolį. Tobulų gyvių rūšyse sunlfe$ 

. išugdymas yra beveik neįmanomas be darbo pasiclĮpįi

dy-
^sociaiin

7

8 Pal. Dėmoor. J., Dr. et Jonckeheere, T., La Science 'de /M 
Paris 1925, p. 37; - ’ . . ’
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pasiskirstymo, kur ir glūdi visuomeniškumo esmė. Sunkiomis mo
tinai dienomis, kai ši visiškai yra užimta savo mažųjų reikalais, reikia, 
kad tėvas rūpintųsi šeimos maistu ir apsauga. Tačiau šį dalyką dar 
teks paliesti plačiau, kai kalbėsime apie lyčių tikslus, plaukiančiuslis 
jų prigimties. 

* • ■ t. ‘ ■ ■ ’
■ . • ' » , ’ ** 

o ' ■ '
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Padarius šias pastabas apie lytinių narvelių gimdančiosios galios 
prigimtį, iš eilės tenka pasvarstyti ir apie jos tikslą.

Kadangi žmogaus siela yra vientisa substancija, todėl ji negali 
būti sukuriamą iš kokio nors jau esančio prado, o tik iš nieko. Bet 
iš nieko tegali sukurti visagalė Dievo galybė. Todėldytinių narvelių 
gimdančiosios galios tikslas nėra sielos gimdymas, o tik kūno paruo
šimas sielos priėmimui. Jau žinome, kad kūnas yra potencija atžvilgiu 
į savo sielą, kaip aktą, ir kad potencija turi atitikti aktą. Aktas’(sie
la) aktualizuoja (išraidina) potencijos (kūno) atitinkamas dispozi
cijas. Kiekviena būtybė tiek gali būti aktualizuota, kiek ji yra realioj 
potencijoj (dispozicijoj), nes aktas nekuria naujų potencijų, o tik esa
mąsias aktualizuoja, išraidina. Todėl šv. Tomas teisingai vadina ly
tinių narvelių gimdomosios galios tikslą kūno paruošimą sielai, duo
dant jam specifišką organizaciją („dispositio materiae“)9.

< .

Kaip toli siekia šita specifiškoji kūno organizacija, parodo pa
veldėjimo dėsniai. Tėvai perduoda vaikams daugelį savo gerų ir 
blogų savybių, apsprendžiančių įvairių kūno organų veikimo ypatybes. 
Tai reiškia, kad apvaisintame'o ve jau yra virtualiai visos organų vei
kimo ypatybės. Bet argi gali būti virtuali organų ypatybių dispozicija 
be virtualios pačių organų dispozicijos? Aišku, kad negali. Embrione 
yra ne tik virtuali organų ypatybių dispozicija, bet ir pačių organų 
virtuali dispozicija. Kitaip sakant, embrione virtualiai yra jau visas 
organizmas su savo savybėmis (genais), kuriuos siela pamažu aktua
lizuos, išvesdama iš potencijos į aktą3:0. /

r * ’ w

Iš šitos tiesos seka kita, kuri lyčių problemoje turi ypatingos 
svarbos. Ji mums parodo, kad lytiškumą apsprendžia tėvai,f t. y., kad 
naujo individo, lytiškumas su visais savo organais ir ypatybėmis vir
tualiai jau yra embrione, kaip ir visi kiti kūno organai su savo sa-

0 Pal. Š. Th. 1, q. 118, 2 ąd 4 ir 1—2, q. 83, 1 ad 3. Taip pat I. Gredt, op. 
cit.,. 1,355. / '

10 Pal. F.-X, Maquart, Elementą Philosophiae, Paris 1937, p. 219.
Taip pat pal. A. Carrel, op. cit., p. 249..

' v- . ■ . .
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vybėmis, kaip, pagaliau, ir visas žmogaus kūnas. Šituo neabejoja 
joks biologas. Dr. A. Carrel šiuo klausimu taip rašo: 

•r * - t

„Kokios įtakos individo formavime, jo kūno ir sąmonės statyboje „ 
turi genai, tos branduolio substancijos dalelės, pareinančios nuo mūsų 
protėvių? Kaip daug individo sąranga priklauso nuo apvaisinto ovo 
sąrangos? Daugybė stebėjimų ir eksperimentų parodė, kad kai ku
rios individo savybės jau yra ove, o kitos tėra vos potencijoje. Todėl 
genai savo įtaką pareiškia arba su būtinumu įspausdami individui 
ypatybes, kurios išsiraidina fatališkai, arba tik polinkių formoje, 

‘ . o * ' . ' • * ■ •

kurie pasireiškia arba nepasireiškia, atsižvelgiant į aplinkybes ir iš- 8 . .. ’ _ ♦ ’ ■
si vystymą. Lytiškumas neišvengiamai yra apsprendžiamas nuo vyriš
kojo ir moteriškojo narvelių susijungimo momento. Būsimo jo patino 
embrionas turi vieną chromozomą mažiau už būsimos patelės embro- 
ną, ar vieną atrofavusį chromozomą. Šiuo būdu visi vyro kūno nar
veliai skiriasi nuo moters kūno narvelių“11. Kadangi atrofavęsis chro- 

• • • ■* »

mozomos visuomet pareina iš spermatozoo, todėl galima sakyti, kad 
lytiškumą apsprendžia tėvas. Šis dalykas! išaiškina ir kai kurių ligų 
keistą paveldėjimą. Yra nemaža ligų, kaip daltonizmas (visiškas ar 
dalinis spalvų neskyrimas), hemofilija (kraujo liga, nuo kurios ne- 
krešėja kraujo plazma, padarydama nesulaikomą kraujo bėgimą), 
plikumas ir kit., kuriomis serga tik vyrai; o kurias vaikams perduoda 
tik motinos. Moterys šitomis ligomis tesuserga tada, kai tų ligų 
genus turi abu tėvai. Šitoks su lytimi surištų ligų paveldėjimas yra 

■. ® .

lengvai išaiškinamas atsimenant, kad busimoji mergytė gauna po 
vieną lyties chromozomą iš tėvo ir iš motinos, ir todėl šitų ligų genai, 
jeigu tėra iš vienos pusės, išsilygina ir tampa recesyvūs, t. y., slapti; 
būsimasis berniukas gauna tik vieną, pareinantį iš motinos pusės, 
lyties chromozomą, kuris, neturėdamas išlygintojo, visuomet bus do
minantas, t. y., iškils viešumon:

Suglausdarni krūvon visa tai, ką esame kalbėję apie lytinių nar
velių gimdomąją galią, galime padaryti šias bendresnes išvadas:

1. Abu lytiniai narveliai yra gyvi. Nors išoriniu atžvilgiu sperma- 
tozoas yra aktyvus ir ovas pasyvus, tačiau iš esmės abu lytiniai nar
veliai yra aktyvūs. Tarp spermatozoo ir ovo esminio skirtumo nėra.

^2. Gimdymo esmę sudaro ovo branduolio atsinaujinimas.
3. Lytiškumas nepriklauso prie gimdymo esmės. Jis tėra gim

dymo galios akcidensas, suteikiąs jai daug tobulumo. Lytiškume 
glūdi žmogaus socialumo šaknys.

11 A. Carrel, op. cit., p. 237—8.
Taip pat pal. Demoor, J., Dr. et Jonckheere, op. cit., p. 39 ir tol.; H, Mucker

mann, Stauungsprinzip und Reifezeit, Essen, S. 16. 
•* .A
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4. Gimdančioji narvelių galia organizuoja kūną sielai. Apvaisin
tame ove virtualiai yra visas organizmas su savo būsimomis ypaty
bėmis.

5. Kūdikio lytiškumas yra apsprendžiamas lytinių narvelių susi
jungimo momentą.

Gimdomoji galia abiejuose tėvuose yra ta pati.
Remdamiesi šia išvadą, mes matome, kad lytinių skirtybių ir 

lytiškumo kilmės reikia ieškoti ne' sieloje. Gimdomoji-galia savo 
esmėje, savo formalinėje plotmėje yra ta pati. Tik jos veikimas vyre 
ir moteryje akcidentaliai yra kitoks. Lytiškumas yra šalia gimdomo
sios galios esmės ir, tuo pačiu, šalia' žmogaus formalinės esmės, šalia 
sielos. Lytiškumo pagrindas yra kūnas, jo natūraliai kitokia indivi
duali dispoziciją, atsiradusi jau nuo lytinių narvelių susijungimo mo
mento. Siela tik išraidina palaipsniui lyties chromozomų genus, lytiš
kai formuojančius individualų organizmą.

5 . ■

Tačiau tai dar nėra galutinis atsakymas į lyčių problemą. Čia 
kyla naujas, gana subtilus klausimas: ar lytiškumas tėra gimdomosios 
galios apraiška? Ar žmogaus lytiškumas nėra visuotinis, apimąs ne 
tik jo gimdomąją galią, bet ir kitas galias ir visą jo kūną? Jeigu 
taip, tai ar pati siela, pats jos „branduolys“ nėra lytiškas?

Modernioji biologija įrodė, kad vyriškasis ir moteriškasis kūnas 
skiriasi ne tik lytiniais organais ir kitomis išorinėmis lyčių skirtybė
mis, bet net pačia audinių struktūra ir narvelių protoplazma. Kal
bėdamas apė visuotinį kūno lytiškumą, Dr. A, Carrel’is rašo:

„Iš tikrųjų, skirtumas tarp vyro ir moters yra gilus. Kiekvienas 
jos kūno narvelis turi jos lyties žymę. Tą pat tenka pasakyti apie 
jos organus ir, visų pirma, apie jos nervų sistemą“12.

O. Weininger’is ypatingai pabrėžia vyriškojo ir moteriško kūno 
narvelių protoplazmos skirtumą? Antai jis rašo: "

„Kiekvienas organizmo narvelis yra lytiškai charakterizuotas, ar
ba turi tam tikrą lytišką atspalvį... Šita lytinė charakteristika gali 
turėti įvairaus aukštump laipsnį“13.

Vyriškajai protoplazmai Weininger’is sugalvojo arrheoplazmos, 
o moteriškajai — thelyplazmos va'rdą.

Biologinės lyčių skirtybės yra dalinamos į dvi pagrindines gru
pes: į pirmaeiles ir antraeiles. Prie pirmaeilių yra priskiriami lyti-

12 Op. cit., p. 93.
13 O. Weininger, Geschlecht und Charakter, Leipzig 1910, S. 16.

’ ■ #
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nius narvelius gaminantieji organai ir visa kita, kas tiesioginiai tar
nauja gimdymo tikslams. Visos kitos skirtybės, kaip balsas, barzda, 
ūsai, skeleto ir muskulų išsivystymas, kūno linijos ir audinių bei 
protoplazmos sąstatas, priklauso prie antraeilių.

Kaip minėjome, biologijos mokslai yra konstatavę, kad jau em
briono stadijoje organizmas turi atžymėtas pirmaeiles lyčių skirtybes, 
slypinčias lyties chromozomų genuose. Visos antraeilės lyčių skir
tybės atsiranda pamažu pirmaeilių įtakoje. Jos tėra pirmaeilių pra
tęsimas, jų atbaigimas. Tai patikrina įvairūs eksperimentai su jaunais 
kastratais ir eunukais. Pakeitus ar visai pašalinus atitinkamas liaukas 
ankstybame amžiuje, galima pakeisti ar sutrukdyti ir antraeilių skir
tybių plėtojimąsi14.

Aiškindamas arrheoplazmos ir thelyplazmos skirtumų kilmę, Dr. 
A. Carrel’is nurodo, kad visas žmogaus kraujas ir kiti skysčiai, ne
išskiriant nei nervų sistemos, ir nei vieno kūno narvelio, yra persisunkę 
endokrinine lytinių liaukų medžiaga, kuri ir yra minėtų skirtumų 
priežastis15. _

* ■ . ■ ■ . t . • * * .

Taigi į pirmaeiles ypatybes susiveda visos antraeilės biologinės 
lyčių skirtybės, kaip jų atbaigimas. Lytiškumas, kuris tėra gimdomo^ 
sios galios patobulinimas, akcidentaliai formuoja visą organizmą, su- 
teikdamas jam atitinkamą tobulumą ir nusiteikimą.

■. ' ' ■ ■ ■ ' • ’ X

■ '■ ■ ' , 6 . ’ • '
«I . •

Koks gi yra santykis tarp vyriškųjų in moteriškųjų lyties skir
tybių?

Į tai biologijos mokslai vienbalsiai atsako, kad kiekviename indi
vide yra tiek vyriškos, tiek moteriškos skirtybės, tik .su tuo skirtumu, 
kad kai vienos yra akte, kitos tėra potencijoje. .

„Visos vyriškosios lyties skirtybės yra užtinkamos kaip nors,, 
kad ir kaip menkai išsiskleidusios, taip pat ir moteriškoje lytyje. Ly
giu būdu ir moters lytinės skirtybės visos be išimties, nors ir taip 
menkoj užuomazgoj, kaip nors glūdi ir vyro orgahizme“16.

Šią tiesą išduoda ir paveldėjimo faktai. Antai didysis biologas 
jėzuitas A. Weismann’as rašo: ;

14 „Findet die Kastration bei noch unentwickelten Knaben statt; so bleibt / 
die Geschlechtsentwickelung aus, der ganze Körper behält einen kindlich — weib
lichen Charakter“. — J. Ranke, Der Mensch, Leipzig 1911, 1 Band, S. 313 und
S. 668. Taip pat pal. A. Carrel, op. eit., p. 139.

15 Op. cit., p. 93. •
16 O. Weininger, op. cit., S. 8.

■ k . " ■ • t
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„Apie žmogų mes žinome, kad visas antraeiles lyčių skirtybes 
paveldi ne tik tos pačios, bet ir priešingos lyties individai. Gražus 
motinos soprano balsas per sūnų gali persiduoti anūkei, o juoda tėvo 
barzda per dukterį — anūkui“17.

Tai reiškia, kad sūnuje yra visos antraeilės motinos lyties skir
tybės recezyvinėje, t. y., slaptoje būsenoje, ir jas jis gali perduoti 
savo dukterims. Bet, kadangi antraeilės skirtybės griežtai priklauso 
nuo pirmaeilių ir yra šiųjų tik tam tikras pratęsimas ir atbaigimas, 
seka, kad ir visos pirmaeilės priešingos lyties skirtybės slypi sūnuje 
slaptoje būsenoje. Tas pat tinka ir dukteriai. x

Priešingos lyties ypatybės individe, kaip minėjome, paprastai 
glūdi tik potencijoje, tačiau daugiau ar mažiau jos gali pasireikšti ir 
viešai. Kas nežino taip vadinamų „vyriškų“ moterų, kurių vyriškas 
skeleto ir muskulatūros išsivystymas, žemas balsas, skutoma barzda

* •

ir ūsai, vyriškos manieros, gestai ir polinkiai — skonis išskiria jas 
iš kitų moterų tarpo. O esama ir „moteriškų“ vyrų. Tai vis įvairios 
seksualumo formos, kurios kartais gali pasireikšti ir visišku hermo- 
froditizmu18. Įvairūs bandymai parodė, kad jaunuose kastratuose ima 

„reikštis priešmgbs lyties antraeilės ypatybės, t. y., kyla aikštėn prie
šingos lyties-skirtybių pradai.

Šia prasme galima būtų sutikti ir_su idealistine lyčių teze, kad 
kiekviename individe glūdi bent minimum priešingos lyties pradų. 
Tik, žinoma, yra aiškus perdėjimas sakyti, kad šitie priešingos lyties 
pradai būtinai .yra reikalingi individo egzitavimui. Individas ir be 
jų egzistuoti galėtų nė kiek neblogiau, nes jo egzistąvimui ir visas ly- 
tiškumas tėra neesminis prietapas19.

Iš to, kas pasakyta, seka, kad visas žmogaus kūnas yra lytiškas 
ir kad to visuotinio lytiškumo šaknys jau glūdi embrioninėje orga
nizmo stadijoje. Lyties chromozomai formuoja pirmaeiles ir, šių pa
galba, antraeiles lyčių skirtybes. Abiejų lyčių skirtybės glūdi lyties 
chromozomų genuose, tik vienos kaip dominantės, o kitos kaip re- 
cesyvės. " ■

‘ . (B. d.) _ .

17 A. Weismann, DasTKeimplasma, eine Theorie der Vererbung. Jena, 1892, 
S. 467.

ls Pal. O. Weininger, op. cit., S. 42. u. 423.
19 Pal. ,.Židinys“ 1937 m; nr. 12, p. 526.
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K. Grigaitytė
f . a '

. F

■ " ♦ * ' ‘ i .

• Jaunystei
Jaunystė, pasaka ugninga
Skrenda ilgėjimo keliais. '•
Rytuos lapeliais rožių sninga, 
Ten ji, kaip paukštė nusileis.

Ateis ruduo rūstus, apmiręs...
Kitu vardu ją pavadins.
Pilkų die.nų šerkšnotoj girioj,
Kaip našlaitėlę paklaidins. ♦

t

Vis tiek! nuodus ar saldų vyną
Iš tavo rankų aš imu,
Krykštauk, žydėk, brangi jaunystę, 

‘Atnešus saulę ant sparnų!. .•.

Capri
i

E. Grajauskaitė-Pozukienė

%.
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A Marija Lastauskienė

> Miglota svajonė
Bėga sriaunus vanduo musų upėmis, bėga išsiveržęs iš žemės šir

dies, ne vieną kapą užtinka pakeliui, paslėptus lobius paglamonėja, 
surūdijusius ginklus miegančių karžygių nuplauna ir slenka vis tolyn, 
skubinasi į plačiąsias jūrų gelmes. Kaip veidrody atsispindi gražūs 
apylinkių vaizdai: kalnai, miškais apaugę šlaitai, dailios ūkininkų so
dybos, švarūs miesteliai ir sostinė kalnuose, gražiais rūmais papuošta. 
Aidas neša į upių paviršių pamaldžių giesmių garsą, daineles jaunimo 
ir ginklų žvangėjimą. Daug ką pamatęs, daug išgirdęs, skuba sriau
nus vanduo ir sustoti negali, nes paskui veržiasi kitos bangos.

’ • ■ . ■ r •

Plačiose mūsų upėse vanduo tyliai šnera ir pasaką seka apie 
tautą iš miego nubudusią, apie dvasią didvyrių, atgijusią vadų krūti
nėse, apie moteris, kurios pasiryžusios su vyrais savo tėvynę ginti. 
Ir klausosi nuvargę jurininkai, kareiviai plaukiantieji į pasiskyrimo 
vietas, kad svetimam krašte galvas padėtų, sapnuoja sužeisti invali
dai, grįžtantieji į gimtąjį kraštą, sapnuoja jie apie didvyrių žemę, kur 
žmonės gyvena taikoj ir vienybėj, kur visi kaip vienas siekią vieno 
tikslo, draugiškai rankas pratiesia savo kaimynams, niekam blogo 
nelinki, tad ir niekas tos narsios tautos užtikti nenori...

Kaip vanduo upėse, taip ir laikas bėga, skubėdamas į amžinybę!
Visame pasauly eina kova gyvybės su mirtimi, kuri veltui sten

giasi nustumti praeitį į užmiršimo brėkšmas.
Su neišsemiama kantrybe griauna pilis, tvirtoves, padeda šaltą 

ranką ant karžygių krūtinių, sustabdo galvojimą mokslininkų, įvairių 
išradėjų, ir eina karta po kartos ilsėtis kapuose; o vienok mirtis nu
galėta, čia pat mūsų pasauly nugalėta! Legendose, dainose gyvena 
tie, kurių gyvenimas buvo naudingas, gyvena jų dvasios dalelės, jų 
idealai, svajonės. Auga, tobulėja turtai, ir susikrauna lobis, kurs ne
žūsta. Praslinks amžiai,-sutrūnys didyyrių/paminklai, bet jų dvasia, 

- jų idealai, atgis širdyse jaunosios kartos. *
Tegu bėga vanduo! Tegu bėga laikas. ..

r* • * . ‘ *

Kas išpildė savo pareigas — jaučiasi ramus.- .
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Nelė Mazalaitė

Vartai ežere 
, • » 

. .-• ■ • * • ■

. ' . **• . . ■

... Naj to srečanje ne <bo kot bežni 
šen, ki izgįne z dnevom ... . ~

. • - - Sena daina
L * " ‘ ‘ " * ' •* * • •*

Šią naktį yra vėjas. Yra vėjas toks didelis, kad be sunkumo, kaip 
vos gimusį kūdikį, nusineštų iš parko storąjį ąžuolą, po kuriuo esu 
kažin kada mačiusi žaibus virš miesito — nemažas vėjas šią naktį. 
Ir gal dėl to, o gal, kad yra daug žvaigždžių — viena už kitą švie- 
sesnė, viena tolesnė už kitą — jaučiuosi atskirta ir svetima nuo šio 
laiko ir šitos vietoš. — Esu kaip nusidėjėlis, jau žemėje pradėjęs kęsti 
skaistyklą — amžinu grįžimu prie tų pačių vardų. Ir jaučiuosi tarsi 
prosenelė, kuri laikosi nusitvėrusi jaunystės žodžiais, kuriuos iš liū
desio ir suvaikėjimo kalba savo vaikaičiams:

- — Blede tai buvo, mielieji, vasarą ir labai seniai. — Pakeliui 
perilgai žiopsojau, kaip vakaras keičia spalvas vėliavų ant stiebų, 
ir po vienu medžiu išgirdau nepažįstamą paukštį. Taip, reikėjo dar 
truputį pavėluoji ir tiktai nuo kranto būčiau žiūrėjusi į šventę ir iš
plaukiančius — gyvenimas ir laivai nelaukia, ■— O dabar pakliuvu 
į svetimą valtį ir naktyje, ežere, neatskiriu kur yra tie, su kuriais 
atkeliavau iš vieno miesto. >

Aplinkui yra tamsuma, kaip rėmai, ir yra tūkstančiai žibintų pri
rištų ant valčių; jie krinta į vandenį nesulūždami ir neužgęsdarni — r i a
ir kai pakeli akis, matai juos linguojančius virš galvos. Prisemiu 
saują vandens, ir jis rausvas, o štai pro šalį praplaukia kitas lai
vas, ir mano pirštai pasidaro žalsvi, ir kaimyno veidas yra margas 
nuo varsų.

Kranto viloje, toli, nušviestame lange pasirodo siluetas ir ištiesia 
ranką, gal būt, kažin kas nori sustabdyti naktį ir valtis, o gal numetė 
išrūkytą cigaretę.

Nematau kuriame laive plaukia muzikantai ir galiu tikėti, k^d 
jų nėra. O taipgi šiandien yra diena, kai nieko nenoriu priimtLnuo 
žmonių: palaukiu kol muzika nugrimsta į dugną, ir prisilenkusi prie 
vandens jaučiu ją sugrįštant. Ji prisiartina, nugryninta ir švelni, per
košta per gilų smilčių sluoksnį, kaip šaltinio versmė. —-
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— Tokią muziką esu jau- girdėjusi, ■ — sakau rausvam žibintui.
— Žinau, —linguojas! jis, — taitaip pat buvo vasara, ir kažin 

kas atvažiavo prie jūros ieškoti tavęs.
Taip, tą rytmetį bitė buvo prižadinta varpų skambėjimo ir įlėkusi

rbuyęs pilnas skambėjimo.,O saulei leidžiantis, Baltijoje, po pačiu tiltu
buvo koncertas. — Ir štai dabar žinau, kad visi vandenys yra gimi- 
nes — okeanai, ežerai; kurie niekur nesijudina, ir griovys, kurs vos 
paneša pakeliui nukritusios eglės spyglį. Ir visuose kraštuose žmogus 
ieško vartų, už kurių paliktų save — ar atrastų.

. Kaip šmėklos, tylūs ir užsiklausę, prašliaužia šitoje valtyje, o kita
prabėga sklidina dainos, ir užkliūna mūsąją. Ir visi žiburiai suvirpa.

Daina apie Volgą, teka, kaip smarkus potvynio vanduo, ir štai, 
kiekviename laive garbina upes, kurios plaukia per namų laukus. 
O kažin kas atranda posmą pilną klegesio ir linksmumo ir juokas 
užvaldo ežerą. Kaip skamba šį vakarą kalnai. Ir jie moka atkartoti 
aidą bet kurioje kalboje. Ir jie yra juodi ir seni, tie, per kuriuos lai
piojo romėnai, bet šio vakaro jie taipgi neužmirš.

Kaip nejauna ar besigenanti, prabėga valtis; žiburių ir tamsos 
susikirtime pasivaidena kažin kas— dėl ko. perplaukčiau ežerą, ne
mokėdama. — Iš už daugelio valčių išgirstu, kaip tykiai Nemunėlis 
plaukia — ir atsimenu, jog turiu tėviškę.

Laukinė ir šalta spindi aukštybėse pilis; tokia vieta yra gera 
įsirengti lizdą ereliui, ~ir kai šioje žemumoje pagalvoji apie kelionę į 
aukštį — norisi persižegnoti iš baimės. Beit vakar naktį pilyje gėrėme 
vyną, ir atrodė, jog teisingai pasakė poetas, kad~nėxa tokios aukštos 
vietos, ant kurios užsikoręs žmogus pasakytų: gana.

Kaip vaizdas iŠ senos graviūros, praplaukia vienuolis; linksmai 
dainuoja pranciškonas, ir galvoju, kad šią naktį grįžo Šventasis-Sau
lės Brolis, ir džiaugiasi su visais. — Ir tegu bus garbė Dievui, su
tvėrusiam ne tiktai ašaras. T

Rodos, mėnesį ištirpė čia ir apipylė bokštą tarp medžių: spindė
jimu ir kilnumu šviečia salos Bažnyčia. Jr visi laivai sustoja, tarsi,, 
visoks ilgesys veržėsi praeiti tuo keliu. Ir ežere nuskendo juokas.

Staigi išsiveržia giesmė. Ir joje sutelpa viskas, kaip žmogaus sie
loje. Slovėnijos giesmė. — Ir priesaiką ir maldą pažįstu joje, laisvės 
šaukiuosi, tikėjimą ir ištesėjimą, vienybę ir amžinumą.

'Matau — matau atsiklaupia kalnas prieš ržmonių tikėjimą. — Ir 
bokšto varpai, kaip laiminimas ir prižadėjimas apkloja visus balsus. 
Ir kaip svetimas, atgaivinantis kraujas, giesmė toji liejasi į mūsų 
gyslas, mūsų — kuriems užginta giedoti savo Vilniuje, prieš Aušros 
Vartus. • • - \ .
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Kai koja stovi ant kranto laiptų— rodosi, pasidaro labai tamsu, 
nors nė vienas žibintas neužgeso; noris atrišti vieną valtį ir vėl nu
plauti. — Visoks grįžimas yra galas.

— Nedaug gali būti tokių kelionių, tiesa? — Kažin.
Kas stovi priešais šiame tankiame krante* Dievas žino, gal būt, 

jis palietė mano ranką. .
Girdite? kalnuose da(rUerhitilo jūsų dainos. Slovėniškos dainos.

— Bet lietuviškos taipgi paliks šitame vandenyje. — Dievas ži
no, man rodos, jis pasakė dar: —- Jūs plaukėte kitu laivu.

Ir kai buvau kitur ir su kitais žmonėmis, atsiminiau, kad ma
čiau kažin kokią atšvaitę tamsiose akyse — lyg atsišvietė pralekianti 
žvaigždė. Bet šioje naktyje nėra nė vienos žvaigždės. — Šį rytą pirmą 
kartą gyvenime išgirdau tą balsą, ir ežero krante vakare dar neži
nojau, jog po poros dienų jąarodys^ jis man Vienos Dienos Miestą. 
Ir nežinojau, kaip dailiai papasakos apie tolimą savo gimtą kaimą 
ir tėvo namą; ir apie motiną, visuomet liūdną ir tokią mažą, kad visą 
dieną gali nešioti ją ant rankų nepavargdamas. — Princas Povilas — 
vadina jį draugai — Pavle, — sako jam motina.

Ir štai matau, mielieji, kad, gal būt, dėl to pasakojau jums viską, . ■ . ’ $
kad papasakočiau tiktai apie grįžimą. Ir čia jaučiur kaip visuomet 
įvyksta kitaip negu galvoji: norėjau jus pamokinti džiaugsmo ir tos 
nakties, kada linksminosi vienuolis, studentai ir kalnai, o matau, kad 
darau priešingai. Saugokitės, — sakau, kad nepamatytumėt žvaigždžių
— vis tiek jos pavojingos, kada dega aukštai, skandinasi gelmėse
— ar atsišviečia kieno akyse. Saugokitės žvaigždžių..— Ir taip pat yra 
liūdnai išlipti į krantą, kada kas sutinka, ir tada kai esi vienas. — Ar 
jūs manote, kad užmiršti yra lengva? — Žinau moterį, kuri mirė 
peranksti dėl to, kad negalėjo užmiršti, jog tai buvo kažin kas pa
sakęs:— ,,Bet tavęs nenoriu matyti nieko kas gražu. Nežiūriu nuo 
kalno į miestą, praeinu kurčias pro muziką, kol tu nesi sugrįžusi“.
— Taip, o žmogus tas tiktai pasijuokė.

Ir taipgi esu skaičiusi senose knygose — kad pragare yrą tik 
viena Ugnis: atsiminimai.

— Vėjas yra didelis — jis gali sulaužyti daugiau negu ąžuolą, 
ir jaučiuosi sena, kai galvoju apie žvaigždes akyse. Rodos, praėjo aš- 
tuonios dešimtys metų, kaip galvoju vis tą patį’— toks sunkus yra 
laikas, kada neturi vilties. Kas patikės, kad tas viskas įvyko taip ne
seniai, jog kalnų žibuoklės j kurias atsivežiau iš ten, dar nėra taip ' 
sudžiūvusios, kad subirėtų jas palietus.
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VI Proscevičiutė Matulaitienė

Siauroje gatvelėje numirė dieną,
Ir žmonės kažin ko pavargę ir aptingę, 
Vaiduokliškas ramumas žiburiuose spindi, 
Siauroje gatvelėje numirė diena.

’ r ■ ’ * r ...

Migloj paskendo aštrūs kontūrai bažnyčių 
Ir skausmas iŠ visų namų suėjo čia, 
Išbėgau pamatyti tave netyčia, ’ 
Išbėgau kaip vagis, kaip nusikaltėlis slapčia.

4
P vėjas toks skaudus ir šaltas,
Toks šaltas, kaip skeveldros mirusių dienų, 
Senom gatvelėm ir senais kvartalais 

Be šilimos ir be žmogaus einu. —

Siauroj gatvelėj numirė diena
Ir žmonės kažin ko pavargę ir aptingę,

* Vaiduokliškas ramumas žiburiuose spindi, 
Siauroj gatvelėj numirė diena,

31



• - , ■ 1 ’ ’ • i r ’ ■ ; ’

’ •’ v ■' . ‘5
V- - , , -u •

A. Šilgalytė

Įmestas inkaras ’ ’ '
Saulė ilgu spinduliu, kaip pirštu, dūrė į kelių aukštų7namų galą, " . 

ir atplyšęs siauras šviesos ruožas nušliaužė siena žemyn, nušviesda
mas Šiaurinį siauros gatvelės šoną. Prašvito, popiečio pilkumos pri- . - 
sisunkęs, vienalangis kambarėlis.

Sukrutėjo vidury prie lango palinkus galva, susigarankštijo kak
tos oda, blėstelė jo du gyvi taškai— pilkos akys.

— Laikas,»— sumojo. Nupurtė nuo kelių skiedreles, nustūmė 
čia pat prie kojų priekyštę, pasitrynė įsmilkusį sprandą ir, netrukus, 
užsklendęs duris, išėjo, kaip kas vakaras. Kelis skersgatvius nu
kaukšėjęs, atsidūrė padūmavusiame uoste.

Laivai, tie maži autonomiški miestai, pusiau įnirę aliejuotame juo
dame vandeny, vos pastebimai suposi — čia išnyra šone nužymėtoji 
juosta, čia vėl dingsta. - .

.« • • • ,

Senis išsitempė, iškėlė galvą ir nušvitusiu veidu aprėpė pilkų 
akių lėlytėmis nuo pat akmens kranto iki besileidžiančios saulės šir
dies išdrikusį, trūkčiojantį vandens plotą, kurs dabar, kaip dryžuotas 
kilimas, šimtais takų virpuliavo saulėlydžio šoky.

Vieną, netaip lanksčią, koją pavilkdamas, prigūžino prie kranti
nėspašalėj tysančio akmens ir atsisėdo. ,

Pamažėl rūksnoja iš svyruojančių kaminų dūmai, lėtai skirsty- 
damies šiltame vasaros ore.

*

Sems parėmė rankomis smakrą, o palūpėj ispaniška ,,vapsva“, 
kaip i^sitrynęs teptukas, šmekšiojo.

— Jūra, ’jjra, neduodi .man ramybės... Galėčiau — išgerčiau . 
tave! Trauki man sveikatą, paskutinę sveikatą... — sukrutėjo palū
pėj plaukinė „vapsva“,, lyg skristi norėdama. Krūtinėn pritvino jūros 
spalvų, senis visa burna sėmė šiltai drėgną ir sūrų jūros orą.

Tolurpoj mato lekiant saulės šalin būrelį paukščių, ir jam taip 
gera pasidaro.- Juk jis jas visas, kaip seseris, pažįsta — tiek metų jų 
klykavimų klausės. Jis, tarytum, plasnoja tais nuspalvintais paukščių 
sparnais, pačioj šaulėj. ' '

Staiga, lyg iš saulės išsišauna asiliškai trimituodamas baltas di
delis laivas. Laivas artėja. Jo gale, kaip didžiulio vanago nagai, 
įsitvėrę inkarai ilsisi. -
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Senukas krūpteli, pasitempia, suklusta, veide laukimas įsiverpia 
į visas raukšles. Rankose, net tirpsta lazda.

Širdis, kaip juodas uosto vanduo į krantus, ima plaktis. Plakasi 
ilgai, kol balti lynai išsitempdami, kaip stygos apsivynio j a krantinės 
stulpelius, kol paskutinis budįs jūrininkas, įdegusiu veidu, ereliškom 
akim apžvelgęs gęstantį horizontą ir laivo denį, išnyksta. •F . - ■ . ' • *

Kas vakaras atplaukia laivai ir išplaukia. Kas vakaras toj pat 
vietoj garkso ant to pat akmens iki baltumo pražilęs senis.

Kasdien jo pečiai daugiau sukumpsta, koja sunkesnė pasidaro, 
kai nurimus uosto triukšmui, pakyla vienišas.

Pakaklėj išsikala, kaip liesam paukščiui, aštrus „Adomo obuo
lys“, galva ir širdis pilna jūros ūžimo, kur bangelių lūžiams atliepia 
jo praeities dienų tvinkčiojimas netyląs, neužmiegąs.

Prailgusios ir ankštos pasidaro gatvelės grįžtant seniui narna. 
Tarpais jis susvyruoja, po kojomis ima siūbuoti, lyg denio grindys 
svirdamos nuo bangos. . ' ~

—■ Buvo audrų. Viešpatie, kokių buvo audrų! Kas man šian
dien tos visos velniškai dūkstančios audros, man seniui?! Tik, čia 
jos uždūksta dar, — padaužydamas sau krūtinę, ir sustodamas prie 
savo durų pasakė. Ilgai grabaliojo kišenėj rakto. Brakštelėjo, paga- - 
liau, užsikirsdama klengė/ ir juodoj angoj jis išnyko. Netrukus 
gelsva šviesa prisiplojo prie viso lango, verždamosi į tamsoką balz
ganą gatvę. - ’ ■ • 1

Kampo kertėj ant kartelės pritaisyti karo laivukai su stiebais, 
burėmis, kaminais. ' * . . • • , • 1 , *

Senukas sustoja vidury kambario, pakelia galvą, kaip laivo ka
pitonas, nusivožii apiblukusią kepurę, paglosto aukštyn baltus išre
tėjusius, kaip švariausias linas, plaukus. t

— Seni, seni, išsitempk, buvai matrosas, dabar būk kapitonas, 
— pilkas aštrias akis įsmeigia į tuos mažus laivukus, kurių paskirtis 
tuo tarpu, tik jam tebuvo aiški.

Susikimba pilkų akių blakstienos, tolsta primerktų akių perspek
tyvoj tie laivukai, inia^ krypuoti, rodos, atgyja visas kambarėlis, kaip 
uostas laivams ruošiantis išplaukti.

Sudrėksta žilio kakta, sidabriniai karoliukai žvilga nelygioj 
jos odoj.

■— Ehe, įmesk inkarą! Įmečiau inkarą ir sustojau... Aš jau 
nebe su tais, kurie karstosi, kaip driežai stiebais ir šliaužia lynais... 
Sako, pasenaū, šit, rankose tik suplakti papąutai- beliko ... — žiū
rėjo į geltonus, kaip gintaras, delnus. Tik jūra visad lieka jauna, kaip 
saulė, kaip ugnis ... Ė, seni, dar tau rūpi pasakyti, kaip mergaitė ...
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— Ir, suspaudęs lūpas, ėmė savy juoktis. Tas juokas sumirgo akyse, 
Suvirpo sukumpusiuose pečiuose.

-r- Dar neperseniai, matrose, dar, dar ... O ką, dar gali... — ir 
ėmė, lyg žygiuoti du žingsniu pirmyn ir vėl atgal. — Kai nusiskutu,
— smaukė ranka šiurkščią pasmakrę: — kai užsivelku uniformą, tai
dar fit... ’■

Vėl pamažu nusviro-galva, prigeso akys, nutyso rankos, ir koja 
ėmė kliūti.

•’ Paėmė baigiamą laivuką, iškėlė aukštyn, apsuktojo:
■ Tra-lia, tra-liaa, koks šaunus bus šis Perkūnas. « Jau būtų 

pusę Lietuvos laivyno, jei šitie „mano vaikai“ šiąnakt dideliais laivais 
užaugtų. Nebe aš, nebe aš, o tas, tas mano draugas, mano žvirblis, 
tas valdys mūsų laivus. O ir šito matroso Širdis dar nepaseno, — 
padaužė sau krūtinę. — Žeme ropoja vabalai, o aukštyn, o tolyn pa
kyla tik uch vyrai, ne lepšės, ne lepšės.;. — Sugniaužęs energiškai 
kumštis mostelėjo rankas į šalis, o tos, lyg nutrukusios, atsidaužė į 
šlaunis.

Klestelėjo senis krėslan, įbedė akis į laivų statybos technikos 
knygas ir ilgai dar knybriojo brėžinius. Pačioj išnakty blabterėjus 
šviesa užgeso.

Išsitiesė braškančio j lovoj jūrininkas ir pamažu ėmė skrieti per
gyventieji vaizdai, atitrūkdami viens nuo kito. Sutimpsi koja, 
ranka ir... "

J

Kai saulė lipinėjo visais stogais, senas jūrininkas knirbė laivuką 
niūniuodamas: „Perkūną, dievaiti, nemušk žemaitį, mušk gudą, kaip 
šunį rrr ... — virstelėjo durys. Tarpdury pamatė savo draugą — 
mėlyndryže bliuzele, išsikalusiom alkūnėm, be poros sagų, šviesiais 
plaukeliais berniuką.

— Na, sūni, išmiegojai?
■— Seniai... Mano broliukas dar ne... Jis toks miegius, mama 

Šįryt pasakė. ' . . 5 - ■ .
*• *

Dūstelėjo berniukas trumpai, bet iš pat dugno ir žibančiom mė
lynom akytėm žiūrėjo į dažomas laivo šone raides, nors skaityti dar 
nevisai mokėjo.

— Kas čia bus, dėduk?
—’ Čia bus Perkūnas!

: Vaikas dar labiau pagyvėjo ir nebe tiek į laivą, kiek į patį senį 
spoksojo pilnas nuostabos — Perkūnas? Nesuprato, bet nebeklausė.

Senis vėl uždainavo: „Perkūne, dievaiti, nemušk žemaitį...“
. — Dėduk, — purtė lengvai’gyšfotą^eTrio^rankąr su išdilusiu te-
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tuiruotu inkaru viršuj, — kai šitie laivai bus dideli, ar su jais bus 
galima ir į Ameriką plaukti?

Senelis ^Šyptelėje^—Teptukas sustojo. Siltii- žvilgsniu apglobė 
savo mažą žvirblį, taip jį vadindavo.

Iš jo veido tekėjo spindėjimas, kaip koks vanduo. To spindė- 
jimo pritvino pilnas kambarėlis. Kiekvienas daiktas, tarytum, atgijo.

Senis pasinėrė vaiko akyse, virto pats vaiku su skiedriniais lai- • 
vėliais pabaly. —
/ — Ką daryčiau, vaike, jei tu manęs neklausinėtumei,- neatkui- 

tėtumei pas mane žilį? Į-vaiko klausimą, atsiliepė kitu klausimu, 
į kurį vaikas, tikrai, negalėjo atsakyti.

— Dėduk, kai tu vėl būsi matrosu, juk mes abu tada plauksime 
toli į jūrą ir dar toliau? stipriau papurtė senio ranką, o tas nęmirk- 
čiodamas įsisiurbė akimis į vaiką. .

— Aš buvau jaunas, keliavau vandenyno kupra į tolimus kraš
tus. Kokių pakraščių nemačiau, kokių žmonių nesutikau! Haa, jūs 
dienos, nerūdyjančios dienelės... Tos akys, tarytum, kaip šios 
tyros, šiltos, kaip žvaigždės. . .. Kasos ilgos, juodos ir sodrios, o tos 
lūpois.. net suvirpėjo senis, — Dega, dega širdis dar ir šiandien 
tavo, o seni! Užmiršk, užmiršk, palik mane, o jaunyste, jei pati neb- 
sugrįši, nėbegraužk manęs. Jos ten nebėr, o aš čia, įmečiau inkarą 
tėviškėj, tėviškėj mylimoj. Trūnyju, dilstu, kaip sudilęs sraigtas ker
tėj nutėkštas, — guodėsi savy.

— Vaike, žvirbleli, kuo tu būsi?
— Aš būsiu toks, kaip dėdukas: būsiu stiprus jūrininkas, o 

paskui ir aš dirbsiu laivus. Tik, mano laivai bus didėli, didesni, kaip
< dėdės Mato. Mano ir žuvys bus tokios didelės, — išskėtęs rankutes, 

parodė. — Dėduk, ko tu toks nuliūdęs? -
_Senis viena ranka išėmė užgesusią pypkę iš burnos, kurią tik 

pusantro danties belaikė, o kitą ranką uždėjo berniukui ant galvos.
—7 Aha, tu būsi vyras jūrininkas, matrosas; aukštas, tiesus mat

rosas. Plauksi toli su. mūsų šalies vėliava. Daug matysi, girdėsi. — 
Man jau vakaras, saulė leidžias į juodą debesį... — sugriaudintu 
balsu dėstė savo sieloj senatvės pajautimą.

Vaiko veiduku perslinko virpsnys, kai senio pabalusiais skruos
tais ritosi dvi bespalvės ašaros,“ veido raumenys trūkčiojo, lūpos 
virpėjo. ..

Dėduk, nebūk liūdnas. Mes abu plauksime, dar ir mūsų 
šunį paimsime ir^Pranuką. Tik, kada aš būsiu šitoks didelis ir stip
rus vyras? — pakėlęs abi rankas matavo savo būsimą ūgį.
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tu būsi vyras, aš tada... — Papurtė siaurą petį, paglostė šilkinį vei
duką ir perkreiptom lūpom pabučiavo kaktą. -

— Tu, mano drauge, valdyk šitiek didelių laivų, kiek čia matai 
mažų. Būk visos mūsų eskadros vyresniuoju. Šit: Šarūnas, Rūstuo- 
lis, Butigeidis, Birutė, Audronė, Baltija, šis Perkūnas ir dar daugiau. 
Tu jaunas vyre, tęsk, tęsk ko tavo bedantis draugas nebegali, su
pranti, nebegali... _ .

Vaikutis pasikrapštė papurusią galvelę ir nebežinojo nė ką sa
kyti, ir visai nesuprato senio širdies ašarų.

Pagaliau atsistojo senas jūrininkas, gerklėje žvarbūs karkimas, 
krūtinėje bilda, lyg atitrūkusi Širdis. Paima vaiką už rankos, prieina 
prie raudona skepeta kitame kambario kampe užtiestų rūbų ir pra
skleidžia. Sužvilga mėlyname švarke, kaip naujos auksuotos sagos, 
sužiba atlape baltas trikampis su trim auksinėm žvaigždutėm ir rau
dona liepsnelės pavidalo gėlyte vidury;

Ištiesia gyslotą virpančią ranką ir išsegą baltą ženklą.
Nukąrą galva žiūrint žemyn į mažutį liesą šviesiaplaukį, o jo 

nustebusiose akyse mato puošnų Lietuvos laivyną — savo svajonę 
ir aukštą vyrą, kuris dabar vos menkas pumpurėlis. .

— Šitą pasidėk sau, kai būsi jūrininku! — Kietu, užsikertančiu 
balsu pasakė senis ir jo akys sklidinai pritvino ašarų. Vaikas žiūrė
damas į seną savo draugą, tarytum augo, o senis mažo.

Berniukas nedrąsiai paėmė tą ženklą ir įbedė į jį akis,
— Vaike, būk visados drąsus vyras, kelk savo galvą aukštai, 

ten, kur yra žvaigždės. Žiūrėk, trys žvaigždutės — trys Lietuvos 
kraštai: Žemaičiai, Aukštaičiai, Dzūkai; raudonoji gėlytė — ugninė 
tėvynės meilė. 

r

Paėmė stambiomis rankomis, kietais delnais švelnią vaiko gal
velę, pakreipė į save veiduką ir tęsė:
—- Prieš bile~kokius vėjus, nors jų visa dvylika iš karto pakiltų, 

nenulenk savo šitos galvelės. Eik visada prieš vėją, jei permes tave 
ant žemės, šliaužk pilvu, bet prieš vėją mano sūnau! Sudūžta tie 
laivai, kūne ima pavėjui leistis, jų vairai sugedę ir vairininkai nu
sigandę.

Jei nuplauksi į tolimąsias šalis, neužsimiršk —- ten daug pa
gundų, neužsimiršk... — vos begirdimai švapsėjo paskutinius žodžius 
senas jūrininkas, jo rankoš pamažu slinko \vaiko pečiais žemyn, kol 
visai pakabo atsiskirdamos nuo jo. f

Dribtelėjo krėslan, kaip sulaužytas, trūkčiodami judėjo pečiai ir 
viršutinė lūpa, kaip ant spiruoklės paverta kilnojosi,

Senis nebegirdėjo, kai girgžtelėjo durys ir berniukas, apgniaužęs 
žanklą, pamažu išslinko į pilna šilimos pritvinkusį orą augti ir siekti.

4
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P. Orint aite

■ Gyvenimas — saldus
T

Ar tu žinai, _ '
Kodėl palūžo mūsų meilė? .
Ir laimės lūkestis —
Tiktai širdin septintas peilis...

* * *

. " ’ • * . .

Taip baltas ten, -
Taip tyras buvo jūros smėlis.
Tas daržas žydintis —
Palangėje lingavo baltos gėlės:

Gyvenimas —
Saldus, kaip nelytėtas žiedas!
Gyvenimas —gražus, 
Kaip dievas marmuran įlietas!

■k * . ■

Tai man sakyk,
Pajūrio meilė — baltas smėlis, 
Kad mūsų lūpose
Nuvysta žodžiai lyg šalnotos gėlės?

Alė Sidabraitė
7 ■ -J- ■ • . .

».♦* ita «.ta
•f» ■ v* v

Skrido kovų pulkas
Paupiais žaliais
Ton šalin, kur saulė
Slepias vakarais.

Aš liūdnai lydėjau
Kovus akimis,
Nors žinau, pavasarį
Paukščiai Vėl atskris.

O jaunystę žvalią^
Leisdama juokais
Aš nepatikėjau, 
Kad ji greit praeis.

* • ♦

v - •
Ir dienų jaunųjų,
Svytųsių žaibais,
Jau nebesulauksiu
Grįžtant gupiais!

37



St. Vaineikienė

Fragmentas iš romano „Vieno žmogaus 
gyvenimas“

. Buvo pavasaris. Valė su Jule padėjo motinai daigstyti rasodą 
darže ir laistyti pasodintus daigelius. Semdama vandenį iš. Sidabros, 
ūmai išgirdo nuo miesto pusės atskambant. Iš laikraščių ji buvo, 
prisiskaičiusi, kad žandarai su skambalais važinėja po žmones kratas 
darydami, knygų ieškodami. Jai dingtelėjo, ir ji, kibirus pametusi, 
nudūmė tiesiai į seklyčią, kur kerčioje ant suolo buvo sudėtos knygos 
ir jų skaitomi laikraščiai. - Viską suėmusi į glėbį nubėgo nešina į 
jaujos peludę ir ten šiaudais ir likusiais pelais apmetė. Parskubė
dama, pamatė žandarų vežimą prie jų kaimyno sustojusį — kaimynas 
buvo valsčiaus viršaitis. Paglemžusi iš patvorio glėbį žabų skubėjo 
grįčioje krosnį ir priemenėje katilą pakurti, neva kiaulėms jovalą už
kaitusi. Bematant grįčia ir priemenė patvino tirštais dūmais. At
skambėję žandarai prie durų, čiaudėdami, atgal traukdamiesi bijojo

r *1 * 

įeiti pro angą.
" — Kurs čiortas čia tokius dūmus užleido? — prunkštė žandarų 

vyresnysis.
čia, jūsų blagarodije, troba be kamino, tai matai, visi dūmai 

pro-angą lenda.
— Čiortas nematė tokios trobos. Pirmyn, ko žiopsot žiopliai 1 — 

sušuko ant žemesniųjų už save žandarų, liepdamas eiti j vidų.
Tie, trilinkiais susilenkę, vienas po kito suėjo į dūmais patvinusią 

priemenę, i O Valė varė žabas, kad tik tirštesni dūmai rūktų. Motina 
su Jule išgirdusios, kad į jų kiemą suskambėjo vežimas, atskubėjo, « 
dhrže palikusios daigstomus daigus.

— Kas do svečiai? — pamačiusi žandarų vyresnįjį bevaikštant 
po kiemą, paklausė.

-— Kratos daryti atvykome, motin, — tas pasisakė.
Nesupratusi motina, įėjo į vidų. Ten žandarai su viršaičiu vartė 

visus pašalius.
— Ko ieškote, judošiai?! — nustebusi, sušuko.
— Knygų, motin, — priėjęs prie jos viršaitis pasiaiškino.
— Knygų? Kokių knygų? Ar jūs čia kokias pasidėjote? — pyko.
■— Tokių, kokias tavo vaikai skaito ir kitiems dalija.

36 . ■ ■: ' ; ■
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— Šekit, judesiai,. — nuo lentynos nukėlusi Peklos Knygas, pa
metė po viršaičio nosies.

— Ne tokias, tas visi žinome, ir ponams žandarams tokios ne
rūpi, kurios spausdintos pas Zavadzkį Vilniuje, bet — dabar gau- 
namų iš Prūsų.

—- Jokių kitų nesu nei mačiusi, nei turėjusi.
— O tavo vaikai?
— Mano vaikai jokių prūsiškų knygų neskaito.
Pagaliau, praretėjus dūmams, įėjo įr žandarų vyresnysis. Jis, 

priėjęs prie stalo, praskleidė Peklos Knygas. Iš jos puslapių šypso
josi velniai, smalų pildami į griešninko gerklę.

... — Tai, bral, kilyga, tia-ha-haį vieni velniai, — nusijuokė už- 
sklęisdamas ir nustumdamas į šalį. \ V/

-r- Ieškokit kitų. T .
Žandarai, grįčioje išvertę visas kertes, suėjo į seklyčią. Ten 

aukštai lentynose atrado sudėtas Jurgio riiokyklines knygas ir sąsiu- 
vinius. Peržiūrėję knygas, kelius storus sąsiuvinius su juodais vir^e- 
liais atidėjo į šalį. 5 ; ... -

.— Kieno? — paklausė vyresnysis. ' •> :
Čia jau, tur būt, jų sūnaus, studento, — paaiškino viską žinąs 

*.*" <r <3 ‘ ■ «...
• • • C * 

viršaitis.
- ■ 1 . I . •

. iškaito, pamačiusi brolio sąsiuvinius žandarų rankose. Ji 
nei suskubo, nei pagalvojo jų paslėpti. / .

— Kuri čia bus Valė Svirplytė? — paklausė žandaras ištraukda
mas Valės laišką, rašytą knygnešiui.o

Nutirpo Valė pąžinusį savo rašyseną.
’ • — Aš, — pasidrąsinusi, atsakė.
. — Tu rašei? — rodydamas jai laišką, paklausė.

— Ne. Aš rašyti nemoku, — užsigynė.
— Kaip tai nemoki, kad čia tavo vardas ir pavardė pasirašyta.
— Nežinau, bet aš negalėjau rašyti, nemokėdama.
— Ar ji moka rašyti? — kreipėsi žandaras į viršaitį.
— To negaliu tikrai pasakyti, jūsų blagarodije, nes jos rašančios 

nemačiau.
— Keista. Laiškas jos vardu pasirašytas, o ji sakosi nemokanti, 

— pakraipė žandaras galvą. - L.
Viską iškrėtę, paėmę Jurgio kelius sąsiuvinius išžvangėjo žanda

rai, palikdami suverstus pašalius. \ .
— Ak, judošiai, — aimanavo motina, susiėmusi pradedančią nuo 

s išgąsčio gelti galvą. V
j — Kokia laimė, mama, kad aš išgirdau pirmoji juos atskambant,
j ir suspėjau viską suslėpti ir krosnį su priemene užkurti, bent prisi- 
! čiaudėjo nevidonai.
I' z , ' 37
i . . * .
j ’ . • • ‘ ’ ’ • . ‘ #
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Koplytėlė A.Roppaitė
&

■ . < •

— Gerai, vaike, tik kam palikai Jurgelio tas juodąsias knygas, 
kurias jie išsivežė, gal vargšas įklius dėl jų.

— Nebsuspėjau, mama, ir pamiršau. Bet ten juk Jurgelio pri
rašytos, ne Prūsuose spausdintos.

— Ką tu gali žinoti, gal jie ir tokių ieško.
Pargrįžęs tėvas iš ariamo lauko nusiminė išgirdęs, kas "įvyko jam 

nesant namie. Visiems rūpėjo, kad neįkliūtų Jurgis. Kad Valė už
sigynė rašiusi laišką. — manė, to užteks.

' . . * . * ’ ‘ * *

t ,'
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Ivan Cankar
- ' ■ • ■ 

. ■ ■ ♦ *

' J Jos paveikslas
/ . . . ' ■ . • . .

' * ■ V- . ,

Nebežinau*, ar jau esu rašęs, ar tiktai pasakojau, kaip atsitiko su 
• • * 

jos paveikslu. Juo labiau atsiminimas yra kartus ir skaudus, juodaž- 
niau atsinaujina jis širdyje.

Motina niekada nesileido nufotografuoti ją. Kada gulėjo mirties 
patale, atsiminiau, kad ją užkas, užpils ant karsto sunkią ir aukštą 
kapo kalvą, ir jau niekada daugiau nebepamatysiu jos veido. '

Vienas budėjau prie jos. Tokia gili buvo tyla, troboje, kad tie
siog girdėjau pats savo liūdnas mintis. Kartais sutraškėdavo žvakė, 
liepsna pašokdavo aukštyn ir apšviesdavo jos veidą ir baltas rankąs, 
kurios taip kietai laikė apkabinusios Kryžių.

Susiradau popierio ir pieštuko, kad atvaizduočiau jos veidą, koksai 
tylus ir ramus buvo jis mirtyje. Pradėjau sunkiai ir vargingai, nes 
mano ranka virpėjo ir akys degė nuo tvankaus oro. Po tamsiais ža-

‘ • I * ■ ■ " ' •

lumynais švietė veidas, kaip iškaltas iš balto akmens. Iki paskutinio 
atodūsio šypsojosi, ir toji šypsena pasiliko ant lūpų.

Skaičiau kartą, kaip merdėjo garbingas' vyras. Visa troba buvo 
pilna giminių, draugų ir garbintojų, verksmas ir dejavimas skambėjo 
stačiai gatvėje. Bet šitą akimirksnį, kai tiktai ligonis atsiduso pasku
tinį kartą — su išgąsčiu išbėgiojo giminės, draugai ir garbintojai, 
ir nebesugrįžo. Jo veidas staiga pabiaurėjo, visai kitas pasidarė jis, 
nė kiek nebepanašus į pirmykštį, tarsi būtų nukritusi nuo jo tuščia 
kaukė. Paskutinį akimirksnį nuodėminga siela apsinuogino, nes mir
tis nepažįsta melo nė veidmainystės.

Šitas atsitikimas yra tikras. Kada tyliai užsidaro gyvenimo du
rys, sąžinė ištaria savo teisingą ir nepermaldaujamą nutarimą, ir tas* - 
nutarimas aiškiomis raidėmis yra užrašytas ant kaktos, ant skruostų 
ir lūpų. Jeigu norėtum atvaizduoti žmogaus sielą ir paslėptą mintį, 
turėtų nupaišyti miegantį,„ arba, geriau, numirusį. Esu pažinęs tokių, 
kurie su išgąsčiu pašokdavo is miego, kai pajusdavo ant kaktos 
žvilgsnį klausiančių, budinčių akių. Taip persigąsta nusidėjėlis, kuris 
netikėtai ir neprisirengęs išvysta prieš save teisėją.

Motinos šypsenoje buvo tarsi saldus poilsis po ilgo, ilgo kelio, 
kažin koks turtingas užmokesnis už visą baisų, iki paskutinės valan-

V*-'- •
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* Ivan Cankar — žymiausias slovakų rašytojas. Šis rašinys paimtas iš jo 
knygos „Moję živlenje“ — „Mano gyvenimas“, kuri yra himnas motinai.
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dos, nepripažintą ir neapmokamą vargą; atlyginimas, kuris tūkstan
teriopai atlygino už neišmatuotus kentėjimus.

Visas gėris ir skaistumas, kurių neįstengė sutepti karčios dienos, 
nemiegotos naktys, rūpesčiai ir sielvartai, atsidengė ant mirusių lūpų.

Mažai mačiau neramioje ir mieguistoje žvakės šviesoje. Popierius 
buvo prastas, labai slidus, -ir pieštukas per kietas.. Vienok dabar, 
atrodo man, kad paveikslas nebuvo visiškai nevykęs, ir kad jame 
atsišvietė - truputis tojo grožio, taurumo ir vaikiško, ištikimo pasiti
kėjimo, kuriuos mačiau prieš save daugiau savo mylinčia širdimi, 
negu skaudančiomis akimis. Iš tamsių šešėlių, Iš svaiginančio oro, ir 
iš po juodų, paišinų žvakių dūmų, švietė baltas šypsantis veidas, 
kaip viltis, Tikėjimas sielvartuose. . . •

Kada iškeliavau ant Dunojaus, pasiėmiau paveikslą kartu. Pa
slėpiau jį tarp knygų ir popierių ir ilgus metus neregėjau jo. Atsi
tiko man kartą, kad buvau mirtinai nuvargęs nuo keliavimų, rūpes
čių ir susigraužimų. Ir kodėl tai žmogus atsistoja tarsi prieš veidrodį, 
permeta vienu tiktai žvilgsniu savo gyvenimą, visą, nuo pačių pir
mųjų metų, ligi šitos paskutinės dienos, kuri yra paslėpta toli, atei
tyje; nubalsta jam veidas, širdis nustoja: „kur vaikščioji, nelaimin- 
gąsai? Kam dar toliau keliauti per tas dykumas?“

Šitą rytą ieškojau tarp knygų ir popierių savo motinos atvaizdo, 
kad atsisveikinčiau su vieninteliu veidu, kurį šį momentą mylėjau. 
Ilgai ieškojau. Popieriai buvo dulkėti ir pageltę, ant kai kurių vos' 
žymu buvo rašysena. Buvo ten rašiniai, kai kurie dar iš vaikiškų 
metų, ir nuotykiai, kuriuose nebuvo vėlesnio kartumo.

Kada mano rankose virpėjo dulkėtas, pageltonavęs popierius, ma
ne perėmė siaubo šaltis. Kadaise čia buvo motinos paveikslas, ir da
bar nebuvo nieko. Vos-ne-vos dar galėjai pažinti tenai lygius, išblan- 
kusius šešėlius, kažin kas dar švietė iš jų miglotai ir silpnai, tarsi pri
dengta šviesa. Prikaišiojau pats sau širdyje. ' " .

Tolimas yra jos kapas, visų apleistas, vienišas ir liūdnas, kaip 
kapai nežinomų pakeleivių. Toli, yra ji, viena, užmiršta mūsų, kurie 
be vadovo ir be tikslo išsibėgiojome po pasaulį, kaip būrys balandžių, 
kai tarp jų įsiveržia vanagas — mirtis. Kaip jos kapas ir kaip ji pati: 
/svetimas ir tolimas mano akims yra jos paveikslas, dėl to, kad 
ilgus'metus svetimas ir tolimas buvo mano sielai.

Priėjau prie lango, norėdamas pamatyti, ar meilės ir atsiminimo 
jėga yra pakankamai didelė, kad iš šešėlių ir pelenų iššauktų išblan-^ 
kusį veidą. Akimis neregėjau, tiktai nujaučiau mintimi, išnykusius, 
bruožus,- šviesas ir šešėlius, kurie beformingai kaitaliojosi vienas 
į kitą. Bandžiau atidengti šitą pilką uždangą, bet mano rankos buvo 
nutysusios ir nedrąsios, o vaizdas, kurį prisišaukiau — man sve-
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Lėkštelė pasakų motyvais • K. Petrikaitė-Tulienė
• ’♦ z*> . ' . ■ •. • *

• * . 1 • ■

tirnas; nebuvo jame šitos šypsenos, kuri atidengė paskutinę paguodą 
ir garbingą išgelbėjimą, nebuvo taurumo, nuvalyto ir sustiprinto siel- 

v vartuose. Ir nebuvo meilės, kuri būtų kalbėjusi su manimi tyliai ir
maloniai šią karčią valandą. ; -------

* a - . - ' , ■

Užsidengiau delnais akis; tada pasirodė prieš mane tokia skaisti 
ir aiški, kaip regėjau ją prieš daug metų. Tiktai jos lūpos gyvenime 

/niekada taip nesišypsojo — paskutinis priešmirtinis šypsnys tai buvo, 
be galo švelnus ūr ramus paskutiniame pažinime.

■v * 1 * • ’

„Ką būtumei padaręs, kūdiki neprotingas, ką būtumei padaręs 
sau ir man?“ 

ė - ■ * . •

• / ■ • • ■ •

' Tarsi tolumoje išsiskirstė miglos prieš jauną saulę, prieš naują 
gyvenimą: ramybė įtekėjo į širdį, išnyko bailumas. Niekada dau-

I
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Valė Valsiūnienė

Ar meni
A ’ »• ’ ’ ■ 1 ••

Ar meni, kaip gluosnis supėsi prie upės,
Kaip kasas sumerkę maudėsi beržai, — 
Šaukėme pasauliui, kaip vergai suklupę. 
Verkėme,kad žemėj laimės permiažai.

O dabar pažvelki, supa vėjai lapą, 
Blaško, kaip našlaitį užmirštą viskį.
Baltos chizantemos ašarom ant kapo 
Byra, kaip, drugeliai tarp žiedų sausų.

Eisi į alėją ir tenai atrasti
.Laimės vakarykštės .negalėsi tu, —
Šiandien tavo skausmo nemokės suprasti
Gluosnis paliai upę ošiantis šilku. 

w ' • r

' Ar #neni, kaip beržas prausėsi prie upės —
Jo auksinį lapą vėjai palinguos;
Gal norėsi melstis vienišas, suklupęs, 

*

Saukti, kad čia. buvo laimė kitados.

giau nemėginau išreikšti ant popierio, kas buvo išspausta giliausioje 
ir švenčiausioje mano širdies gelmėje: kiekviename žmoguje yra pa
slėptas žodis, kurį negalį ir nedrįsta ištarti, ir kuris bus parašytas,

■ . ' ■ ■ ‘ . I

gal būt, tiktai mirties valandą ant jo lūpų. Kiekviename žmoguje 
gyvena paveikslas, kurį nedrįsta ir negali nutapyti niekasnors būtų 
pats Leonardo, ir kuris bus nutapytas tiktai ant mirusiojo veido.

Nežinau, kur jį paslėpiau ir kame dabar tasai popierius. Mano 
širdyje yra motinos paveikslas: grožis ir gerumas, kokių niekada 
ir niekur nebemačiau, ir kurį gyvą išvys tiktai mano mirštančios 
akys... ; „ *

Išvertė Nelė Mazalaitė

4
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O. Beleckienė 
r • >

Atsigręžkime į šeimas!
Sūkiu — atsigręžkime į namus, į šeimas, norisi pradėtį treti dešimtį. 

Praeitų metų pavasario ir rudenio mūsų tautos sukrėtimai ir tam 
tikra prasme, galima sakyti,, bandymai prikišimai rodo, kad mes 
turime smarkiu tempu augti kultūriškai, stiprėti ekonomiškai ir su
siprasti tautiškai. Mūsų veikla šiose srityse turi būti suintensyvinta, 
pagyvinta. Dėl paties tautos kultūrėjimo ir stiprėjimo reikalingumo, 
manau, niekam netenka abejoti. Visi šį reikalą mato ir pripažįsta.

Neliečiant kitų kultūrinio veikimo sričių, siekiant pakelti bendrą 
tautos kultūringumą, mūsų, kaip moterų, siekimai, pastangos ir vil
tys natūraliai turi sustoti ir suktis apie šeimą. Nes vienaip ar kitaip 
mes kalbėsime apie kultūrinio darbo institucijas, aktyvias ir pozity
vias kultūrinio darbo organizacijas, mūsų tautos kultūrinio lygio pa
kėlimas ateis ir priklausys nuo mūsų šeimų kultūringumo, patvarumo 
ir stiprumo. Šeima visais laikais ir visur buvo Ir tebėra pagrindinis 
visokeriopos kultūros ugdypo veiksnys, tautų kultūros klestėjimo ži
dinys. Šitą tiesą patvirtina istorijos pavyzdžiai, tiek svetimų tautų, 
tiek mūsų pačių. Šeimoje egzistuoja pagrindiniai tautybės principai, 
dorovės, moralės ir religijos pradai. Taip pat tautų meną, tradicijas, 
pąpročiūs. ištikimiausiai Saugo ir iš kartos į kartą perduoda taurios 
šeimos. Tik moraliniai, doroviniai ir kultūriniai aukštai stovinčios 
šeimdsTormuoja stiprų tautos charakterį ir patikrina valstybės laimę ir 
saugumą. Tautos kultūros klestėjimas pražysta šeimose; ir tik per 
šeimas einama į harmoningą ir našų tautos savitarpį susipratimą ir 
iškilimą. Suprantama, kad kultūra ir šeima viena antrai turi vienokios 
ar kitokios grįžtamosios reikšmės ir įtakos, Pastovi, aiškių ir tvirtų 
principų, žinanti savo paskirtį šeima vienu atžvilgiu yra geriausia 
dirva tautos kultūrai tarpti, o kitu atžvilgiu ta pati šeima yra kultūros 
ugdytoja ir skleidėja. Mažoms tautoms yra svarbu ne atskirų luomų
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ar profesijų šeimų kultūrinis pakėlimas, bet visos tautos, visų šeimų. 
Jei šiais laikais ir didžiosios valstybės, imant nuo tolimųjų Rytų ligi 
Vakarų, energingai siekia visuotinio tautos apšvietimo', ypatingai res- 
pektuodamos šeimas, planingai vykdydamos šeiminę politiką, tai juo 
labiau mažoms tautoms šeimos kultūrinimo problema, progresyvi 
šeiminė politika turi būti aktuali. Stebėdami šveicarų, danų kultūrinį 
gyvenimą matome, kad jų kultūra yra giliai įleidusi šaknis į tautos 
kamieną — šeimas. įųjų kiekviena šeima yra savitos ir bendros kul
tūros pilis, tvirtovė. Aukšto kultūros lygio jie siekė šimtmečius ir 
įtemptu darbu. Panašiu keliu eina ir nedidelė suomių tauta. Jos šių 
dienų kultūros pradininkai suprasdami, kad tautos egzistavimas ir 
pakilimas glūdi šeimose, 1899 m. įkuria organizaciją — Kultūra 
Namams—Šeimoms (dabar ji vadinasi „Marta“), kurios tikslas skleisti 
šviesą, susipratimą visose kaimo trobose ir jungti visų luomų moteris 
bendram tautos pakėlimui. Kultūrininkai ir kultūrininkės eidami iš 
šeimos į šeimą ir šviesdami atskirus namų židinius pasiekė to, kad 
net tolimiausių dykumų šeimas įjungė į bendrą visos tautos gyve
nimą. Šeimų kultūros lygio pakėlimas suomių tautai buvo didžiausias 
laidas į tautos pažangą ir laimėjimus. Keliant valstybių galybes, šei
minės politikos gerus rezultatus matome italų ir vokiečių kraštuose. 
Pas italus ypačiai būdingas šeimos moralinis stiprinimas ir persekioji
mas šeimų ardytojų, kaipo valstybės pagrindų griovėjų. Čia įdomu 
konstatuoti, kad Italijoje nuo 1806 m. (su pertraukomis) iki 1929 
m. veikusios civilinės jungtuvės, kurios leido išsiskyrimus, buvo pri
pažintos žalingos tautai ir valstybei. 1929 metais Mussolini suda- r » . *
rydamas su Šv. Tėvu Pijumi XI konkordatą ir taikydamasis religiniu 
požiūriu prie tautos daugumos, katalikams pripažino tik bažnytines 
jungtuves ir jų neišardomybę. Paskutiniųjų laikų jų įstatymai tuo 
reikalu eina dar toliau ir yra dar griežtesni šeimų ardytojams, vyrams 
ar moterims. Nusikaltę šioje srityje yra šalinami iš vietų ir izoliuojami 
iš padorios visuomenės tarpo. Į išsiskyrimus žiūrima kaipo į lėšų, laiko 
ir jėgų eikvojimą destruktyviniam tautos darbui. Šeimos yra skati
namos savo jėgas naudoti pozityviam kultūros darbui ir visuomenės 
gerovei kelti. Taip pat vokiečiai, šeimų stiprinimui, planingai ruošia
• • . • ’ V? • ii • • Iv* . • • •jaunimą pastoviam seimos gyvenimui,1 skiria jaunavedžiams įvairių 
dydžių pašalpas butams įsirengti, padidino vedusiųjų žemesniųjų 
valdininkų atlyginimą, įvedė vaikų priedus, gausingų šeimų motinoms 
pasižymėjimo ženklus ir t.t., ir t.t. Šiandien Vokietijoje vyrauja nuo
taika: stipri, kultūringa šeima — galinga valstybė!

Pasidairę kitur, pažvelkime į save. Svetimų tautų išbandyti keliai 
gali būti mums pavyzdžiais, žinoma, ne aklai juos kopijuojant ar se
kant, bet savotiškai formuojant ir prisitaikant prie savo tautos charak-
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terio, gyveninio būdo ir krašto sąlygų. Per praeitą dvidešimtmetį mūsų 
nepriklausomo gyvenimo išaugo nemažas skaičius inteligeriti j o s, švie
suolių šeimos žymiai padaugėjo, kaimo švietimas per mokyklas ir orga
nizacijas pakilo, mažų ūkių sistemos įvedimas ir pakitę laikai suinten
syvino ūkio gyvenimą, savos pramonės ir prekybos rėmimas skatina 
prekybos ir pramonės augimą, pastaruoju laiku sveikatos reikalų rū- 
pinimas per plečiamus sveikatos centrus, be abejo, turės pakelti tautos 
Sveikatingumą, socialinė globa, labdara, kad ir nesistemingai, bet vis 
dėlto rodo tendencijos plėstis ir apimti kuo plačiausius sluoksnius. 
Išrodo, kur tik buvo dėtos pastangos padėtį gerinti, nenuėjo veltui. 
Po dvidešimtmečio tvarkymosi, brendimo ir naujų veikimo kelių ieš
kojimo laikotarpio, turi ateiti mūsų šeimos stiprinimo ir kultūrinimo 
laikotarpis. Niekam nepaslaptis, kad mūsų šeimose yra daug nega
lavimų ir daug rimtų pavojų jons atsidurti kryžkelėje. Iki šiol, ga
lima sakyti, per mažai rūpinomės šeimų vertės pakėlimu, jos užda
vinių supratimu ir susipratimu, per mažai kreipėme dėmesį į visuo
menės balsą, kad šeimos irsta, šeimų demoralizacija plinta, kad pri
augančioji karta oportunistiniais keliais eina, o inteligentija' ir kai
mas, metai iš metų vis labiau ir labiau atitrūkdami nuo etninių tautos 
savitumų miesčionėja ir praranda būdinguosius tautos charakterio 
bruožus. Paieškojus to visko priežasčių, pamatysime, kad mūsų' gy
venimo nusiteikimai, organizacijos, pramogos reklama, spauda tary
tum šaukte šaukia, viliote vilioja iš narnų, iš šeimos. To išdavoje
miestuose, miesteliuose, kipai, kavinės, restoranai, klubai pilni žmonių, 
vyrų ir moterų, vyresnio amžiaus ir jaunuolių. Daugelis miestiečių šei
mų net nepietauja ir nevakarieniauja namie, svečius vaišinti taip pat 
kviečiasi į klubus, kavines. Sakoma, kad tąi esą patogiau ir nereikia 
rūpintis buto reikmenimis, jo tvarkymu ir jaukumu. Mokyklinio
amžiaus jaunimas jau nebesitenkina bažnytinėmis, tautos ir šeimų šven
tėmis, mokyklų pramogomis. Metus žvilgsnį į laikraščius, ten ne
retai užtiksime pranešimus apie vaikams ir paaugliams rengiamas 
visokias pramogas mūsų (kokias rųes tik tarime) puošniausiose sa
lėse ir su turtingomis programomis. Iš pat jaunų dienų jaunimas trau
kiamas iš namų. Sunku tikėti, kad tie, kurie jau iš mažens prati
nami linksmintis už šeimos ribų, užaugę ir sudarę savo šeimas no
rės jose pasilikti, nenuobodžiaus ir nesiskųs šeimos naštos sunkumu. 
Kai kurios šeimos priėjo prie to, kad jų nariai į namus susirenka tik 
pavalgyti ir pamiegoti. Tokia padėtis nėra normali. Ją reikia atstatyti, 
kol panašūs šeimų reiškiniai nepasidaro visuotini, ir tuo labiau atsta
tymo reikalas darosi opus, kai pagalvoji, jog kaimas nekritikuodamas 
seka ir savinasi kas daroma miestiečių, inteligenlu. Tautos garbe kiek-

. * • > .. ■ # i,

vienam tautos kultūrininkui ir mylėtojui diktuoja pareigą atsigręžti
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Balsas moters sielos išreiškimas
' • ■ • ♦ . 

■ . * • • . '

■ p ■ . ■

Prancūzų rašytoja Jean Prey parašė knygą „Ar mokate patikti?“, 
kurioje tarp kitko rašo apie moters, balsą. Jos manymu, moteris savo 
balsą turėtų vertinti taip, kaip vertinami kiti moters* sielos ir charak
terio bruožų pasireiškimai. Sakoma, kad žmogaus ir nepažindamas, bet 
išgirdęs jo balsą gali daugiau ar mažiau spręsti apie patį žmogų, jo 
vidaus nusiteikimus, apie sielos vibracijas. Dauguma moterų kalba aukš
tesniu ir plonesnių balsu, negu jų fizinė konstitucija leidžia. Jos laužo 
savo natūralų -balsą darydamos! nenatūraliomis šarkomis. Moters balso 
sudarkymas dažniausiai prasideda mokyklos suoluose. Auganti mergaitė, 
norėdama į save atkreipti "ir patraukti kitų dėmesį, žaisdama pradeda 
garsiai kalbėti, šūkauti. Balso skambesys, kaip aidas, pasiekia kitų ausis 
ir noroms nenoroms visi į ją sužiūri, stebi. Jaunų draugių tarpe, kartais. 
ir be sąmoningos konkurencijos, prasideda- lenktyniavimas perrėkimais. 
Jų ploni balsai virpančiai skamba. Bet jos bręsta, auga, apleidžia mo
kyklą. Prasideda pietūs, priėmimai, arbatėlės. Mėgusios triukšmingai 
šaukti mokykloj, neišlaiko pusiausvyros ir čia. Jos savo spiegiančiu balsu 
ir-čia nori vyrauti. Toliau. Išeina į gatvę, važiuoja autobusu, traukiniu ir 
visur nori būti išgirstos, nori viršyti kurtinantį miesto triukšmą ar ratų 
dundėjimą. Jųjų gatvėje pasisvefkimai taip pat balsingi, verčianti atkreipti 
kitų praeivių dėmesį. Klykaujančios moterys kiekviename žingsnyj iš
duoda kas jos yra. Dažnai jos *spiegdamos mano,... kad tai jaunumo pa
žymys ir stengiasi kalbėdamos ar juokdamosi vi’epinti balsą. Jean Prey 
sako, kad tokios tik tam momentai atkreipia kitų akis į save. Jos nėra 
įdomios ir patrauktos. Jų klyksmai dažniausiai veikia atstumiančiai, šiurkš-

į šeimą, susiinteresuoti jos padėtimi, jeigu norima išlaikyti lietuvių 
’ šeimų taurumą, idealizmą ir pastovumą. . 

v ‘ ■ • . •
- Visuomeninė veikla, spauda, literatūra, filmą, sueigos, sąjūdžiai, 

šventės, savaitės, minėjimai turėtų pasukti ratą į šeimą. Lietuvių šei
mos keliais ir likimu prasmingą susirūpinimą yra parodžiusios kai 

. /^-kurios moterų organizacijos. Joms linkėtina tą klausimą gyvinti, kelti, 
kol jis susilauks 4cuo plačiausių sluoksnių dėmesio ir kol šeimos 
padėtis bus reikiamai suprasta, įvertinta ir pagaliau kol bus imtasi 
konkrečių darbų šeimos gerovę ir kultūrą pakelti. Visų nusiteikimas 
ir dėmesys seimai! Kultūringa šeima Lietuvai!

■ 46 v ; J ■■ ■
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čiąi. Gilios dvasios ir kultūringa moteris visada kalba lėčiau, pusbal
siai ir nesikarščiuodama. Žemas kalbėjimo tonas, kaip tik verčia pasto
viau atkreipti kitų dėmesį. Tuo ji pelnosi sau nuoširdumą ir pasitikėjimą. 
Pusbalsiai kalbėdama moteris gali sukurti kalbėseną, panašią į sielos val
domų jausmų giesmę. Kai stebiama švelniu tonu kalbanti moteris, ji 
stebiama visa, kiekvienas jos kvėpavimas, atsidūsėjimas, šypsena tary
tum sujungti nenutraukiama grandimi su jos dvasiniu pasauliu. Tokia mo
ters kalba reiškia ne tiek išviršinį jos patrauklumą, kiek vidujinį įdomu- „ 
mą. Jos kalba, tai yra jos vidaus ir išorės gyvenimo išraiška. Gyvenimas 
duoda daug pavyzdžių, kaip išviršiniai gražios moterys, darosi negražio
mis vieną kitą sakinį pasakiusios. Taip pat turime daug pavyzdžių, kad 
moteris, pažvelgus į ją, nedaro jokio įspūdžio, bet su ja pašnekėjus ne
norima skirtis. Jos sielos subtilumas, vidaus gyvenimo grožis vergian
čiai prabyla ne į akis, bet į širdį. Būti tokia patraukiančia moterimi, 
o ne šūkaujančia šarka, yra didelis moters sielos kultūros . menas, kurį 
ugdyti reikia iš pat mažumės. Anot autorės, vargas toms, kurios šitą 
savo kultūringumo išraišką ignoruoja. Jos rėkdamos ir šniokšdamos tepa
rodo savo neišsiauklėjįmą ir laukiniškumą. Kita vertus, nėra prasmės 
moteriai balsą dirbtinai gražinti — ji ploninti, žeminti ar aukštinti. To 
išdavoje balsas darosi nenatūralus, moters judesiai, mintis ir elgesys ati
trūksta nuo jos pačios. Stengdamosi kalbėti dirbtinai pagražintu balsu, 
moteris nuolat turi galvoti apie garso skambėjimą, klausyti reiškiamos for
mos niuansų, kas, be abejo, ją pačią daro dirbtine lėle. Natūralaus balso 
nėra reikalo keisti, ji tik reikia kultyvuoti. Be to, moteris kalboje turi 
turėti saiką, lygsvarą ir orientaciją. Perdaug plepios greit nusibosta, 
įkyri, bet nešnekios draugijoje sunkiai pakenčiamoš. Orientavimosi, kas 
kada reikalinga ir net būtina, protingai moteriai visada padeda save iš
laikyti tinkamoje aukštumoje ir pagarboje. Jei moteris moka harmoningai 
suderinti du priešingu poliu — gyvumą ir rimtį, tai jos vidaus turiningu
mas visus žavi ir vilioja. Kultūringai moteriai — kultūringas balsas^ kul
tūringa kalba, tiek forma, tiek turiniu.

' ■ . • • ■' '■ • • : ' S ’
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• Vokiečių pagarba motinai. Vokiečiai vykdydami šeiminę politiką, kurios pa
sisekimas daugiausia pereina nuo motinų, įsteigė garbės kryžių Vokietijos motinoms.

Kiekviena penkių vaikų motina bus apdovanota žalvario garbės kryžiumi. 
Šešių ir septynių vaikų motina bus apdovanojama sidabro kryžiumi. Aštuonių 
ir daugiau vaikų motina bus apdovanojama aukso garbės kryžiumi. Ant. garbės 
kryžiaus bus parašas — Vaikas kibinamo tina. 

Prancūzų dovanos gausingoms šeimoms. 1938 m; prancūzai apdovanojo 353 
gausingas šeimas piniginėmis dovanomis nuo 20.000 frankų ligi 8,000 frankų. 
Dovanas gavo šeimos, kurių vaįkų skaičius siekia daugiau dešimties.

• Nuo motinos priklauso šeimos sveikata. 1931 m. Paryžiuje buvo pravesta » 
anketa šeimos sveikatos klausimu, Pasirodo, kad vaikų mirtingumas vėjarau
piais namuose 1%, kai* tuo tarpu ligoninėse mirtingumas vėjaraupiais siekia 30%, 
nors ligoninių sąlygos daugiau atitinka higienos reikalavimas. Mažas mirtingu
mas namie aiškinamas rūpestinga motino:, priežiūra.
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: III lietuvių moterų literatūros vakaras. Praeitų metų gruodžio mėn. 
8 d. Karininkų Ramovės salėje „Naujoji Vaidilutė“ suorganizavo tretįjį 
tradicinį lietuvių moterų literatūros-dainos vakarą. Tokie moterų lite- 
retūros vakarai „Naujosios Vaidilutės“ iniciatyva rengiami kas trys 
metai. Šis moterų literatūros trimetis ypačiai būdingas programos da
lyvių gražia kokybe ir kiekybe. Jis sutapo su mūsų nepriklausomo gy
venimo sukaktuviniais metais. Jame dalyvavo dar prieškarinių laikų 
moterys rašytojos, kurios priespaudos metais literatūrine kūryba kėlė 
tautą iš sustingimo ir gausus būrelis jaunesniųjų rašytojų, kurios tautos 
kultūrinimui savo kūrybines jėgas brandino jau nepriklausomo gyve
nimo laikotarpy. Vakaro programą pradėjo garbinga rašytoja Sofija Čiur
lionienė-Kymantaitė lietuvės rašytojos žodžiu — credo, iškeldama bendrai 
literatūros esmę ir specialiai pabrėždama moterų literatūros įnašą į tautų 
ir pasaulio kultūros lobyną. Esmėje tarp moterų ir vyrų kūrybos skir
tumų nėra, tik kūrybos atspalvis, kūrybos ypatumai kitokie. Literatū
riniame mene moteris stovi pačioje aukštumoje. Pasaulis didžiuojasi No
belio premijos laureačių nuo Šeimos Lagerlöf ligi Pearl S. Buck kū
ryba. Jų kūrybos įnašas į pasaulio literatūrą svarus, jų garsas didelis. 
Kaip anos pasaulio literatūroje, taip pas mus Ieva Simonaitytė, 1935 m. 
laimėdama pirpiąją valstybinę literatūros premiją, įrodė lietuvės moters 
sugebėjimus rimtai kurti. Jos menišką ištrauką iš „Viliaus Karaliaus“ 
perskaitė Sof. Čiurlionienė-Kymantaitė, nes mūsų laureatė tuo laiku gy
dėsi toli nuo Lietuvos. Ta proga ji mums rašė: „Man būtų didelė garbė 
dalyvauti Jūsų rengiamame vakąre. Ir tikrai dalyvaučiau, jeigu būčiau 
Lietuvoje. Dabar guliu lovoj, Šveicarijos kalnuose ir laukiu lemiančios 
šį kartą mali operacijos. Kada Karininkų Ramovėje Kaune suskambės 
lietuviškas kūrybos žodis, aš, rodos, jau būsiu po operacijos ir jei skau
dėjimai leis, dvasioje jūsų tarpe“. -

Šiame vakare taip pat buvo pažadėjusi asmeniškai dalyvauti seniau
sioji mūsų rašytoja* G. Petkevičaitė-Bitė ir tam vakarui specialiai rašė 
naują'dalykėlį. Bet ir ją liga sutrukdė. G. Petkevičaitės atsiųsti nuošir
dūs sveikinimo žodžiai ir „mintimis būsiu su jumis“, vakaro dalyvių 
buvo entuziastiškai sutikti, ir radijo bangomis mūsų sergančioms gar
bingoms rašytojoms buvo pasiųsti sveikinimai su linkėjimais geriausios 
sveikatos, '

Toliau programoje dalyvavo J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, Br. Buivy- 
daitė, Ap. Brazdžionytė, E. Bujokaitė, J, Drungaitė, A. Jakubaitytė, A.

t * ■ s .
* ♦ •

48 , ' ' -
■ *

t

50



Lukauskaitė, VI. Matulaitienė,Gustaitytė-Šalčiuvienė, K. Grigaitytė, H. Lukauskaitė, VL Matulaitienė, 
K. Matuzaitė, Nelė Mazalaitė, Salomėja Nėris, P. Orintaitė, A. Sidabraitė, 
A. Šilgalytė, G. Tulauskaitė ir V. Valsiūnienė. Vienos jų jau plačiai pa
žįstamos, žinomos, kitos neperseniai išėjusios į literatūrinio darbo barą; 
vienos skaitė būdingesnius dalykėlius iš jau spausdintos savo kūrybos, 
kitos naujai parašytus, o mūsų pirmoji lyrikė Br. Būivydaitė net specialiai ■ 
tam vakarui sukurtą „Dvidešimt pavasarių“. Pasigėrėtiną įspūdį darė

mažiau išryškinti

lietuvių moterų bendradarbiavimo bendrose kultūrinio darbo srityse, jį 
sudarė r F. Bortkevičienė, M. Galdikienė, M. Lastauskienė II Lazdynų 
Pelėda, V. Lozoraitienė, Dr. O. Norušytė, St. Vaineikienė. Garbės pre
zidiume sėdinčių rašytojų: M. Lastauskienės, St. Vaineikienės ir dar Ne-.' 
lės Mazalaitės kūrybos fragmentus meniškai perskaitė dramos artistė J. 
OŠkinaitė-Sutkuvienė.

Literačių kūrybos skaitymą paįvairino maloniu dainavimų Valst. Ope
ros solistė J. Augaitytė-Santvarienė ir V. Dagelytė-Valatkienė, ir gražiu 
skambinimu pianistė G. Juodakytė-Leonienė.

Atskirai vertinti ką kiekviena skaitė nėra reikalo nė prasmės, nes 
lietuvių moterų rašytojų kūrybos išsamų apibūdinimą skaitėme praeituose 
„N. V.“ numeriuose. Iš viso rašytoją vertinti, ypač vos pradedantį 
reikštis, yra nelengvas dalykas. Kartais jo visa kūryba, ir tai neretai labai 
Šykščiai, teparodo jo tikrą talentą, jo veidą. Daryti išvadas iš poros ei
lėraščių ar nedidelio prozos dalykėlio yra pėrdrąsu. Tik raštų rinkiniai, 
gausiai paberti eilėraščiai, novelės gali daugiau ar mažiau išryškinti 
rašytojo kūrybinį talentingumą ir mėgiamias kelti problemas. Rengiant 
šį vakarą visai sąmoningai neapsiribota, vien talentingiausiomis, žino
miausiomis mūsų rašytojomis, bet siekta suburti įvairių pakraipų se
niausias ir jauniausias, kas, be abejo, ir pavyko. Nedaug beturime senes
niosios kartos moterų rašytojų, jų eilės retėja. Jaunosioms malonu su 
jomis susitikti ir pabendrauti kūrybinio darbo šventėse. Tas kelia jų 
entuziaziną kurti, tobulėti ir pasitikėti. Jaunai rašytojai,, kad ir dar nepri
pažintai, pasirodyti kartu su žinoma rašytoja yra didelis paskatinimas 
kūrybiniam darbui. Kad moters kūrybiniam darbui kelias sunkesnis, tu
rime pripažinti visi. Iš moters daugiau reikalaujama, skeptiškiau ji su
tinkama, mažiau ja pasitikima, bet ir tas jos neatbaido nuo aukštesnio 
gėrio ir grožio pasiilgimo, nuo savo sielos ir širdies išgyvenimų gražiais 
kūrybos žodžiais išreikšti. Žemaitė, išgyvenusi moters ir rašytojos kry
žiaus kelius, labai būdingai nusako vyrų pažiūras į moterį: „... jeigu mo
teriška pradeda vepėti, drožk su kumščia į dantis, kad apsilaižytų“. Čia 
vaizdžiai prisimena 1935 m. moterų literatūros vakaro kritika, kuria 
buvo drožta mūsų rašytojoms į veidą. O tai buvo visai nepelnytai. Ob
jektyvi kritika, ncpersūdyta ir neperskiesta, visada laukiama ir dėmesin
gai priimama. > Tik kultūringu būdu iškelti netikslumai, netobulumai yra 
akstinas pasitaisyti, pakilti. Šis moterų literatūros vakaras beveik visos 
spaudos buvo aukštai ir gražiai įvertintas. Iš viso tai buvo didinga mo- • 
terų literatūros šventė, turėjusi nepaprastą pasisekimą. Perpildyta Ka- 

.rininkų Ramovės salė rinktinės šviesuomenės rodo visuomenės domėji
mosi kultūriniais laimėjimais, norą susipažinti su gyvomis kūrėjomis ir jų 
kūrybiniu pažangumu. Labai gražų gestą padarė mergaičių akademinis
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jaunimas, atsiųsdamas mūsų rašytojoms dideles puokštes gyvų gėlių. 
Be to, malonus siurprizas buvo vieno vengrų rašytojo sveikinimas mūsų 
rašytojoms.

Vakaro pakilią ir iškilmingą nuotaiką didino visų rašytojų pasiro
dymas tautiniais drabužiais, čia matėme aukštaitę, žemaitę, dzūkę, kapsę. 
t)rabužių įvairumas derinosi prie programos. ~ • '

Po programos įvyko literatūros vakaro dalyvių ir jų bičiulių jauki 
arbatėlė, kurioje dar keletą valandų pabendrauta su mūsų rašytojomis.

Graži moterų literatūros vakarų tradicija tegul skatina moterų ta
lentus augti, klestėti, tobulėti.

Vakarą surengė „N. V.“ prietelių komisija, į kurią įėjo: p. p. Br. Pa- ’ 
bedinskienė, M. Lušienė,.}. Šalkauskienė, Račiūnienė, P. Grušienė, Pan- 
kauskienė, Breimerienė, O. Beleckienė, stud. Gabulaitė ir stud. Maižiūtė.

/ O. Sk.
J ’

* ’ l . <**• a
* ’ ' . • ■ . ■

Redaktorė-vienuolė. Kai Trijų Karalių šventėje Vargdienių seselių kop
lytėlėje suskambėjo „Veni Creator...“, o eilė baltais nuometais mergaičių , 
slinko prie altoriaus, mūsų akis sulaikė pablyškęs, susikaupęs, toks pažįsta
mas veidas. Argi čia toji pati moteris, kuri jau prieš daugelį metų išvažinėjo 
Lietuvą skersai ir išilgai ir kvietė jaunimą burtis aplink vėliavą, kurioje 
spindi kryžius. Atsimenu vieną ankstų pavasario rytą. Buvo rajono suvažia
vimas. Suvažiavimo rengėjai vieną rytą pamigo, todėl jie rado tą moterį 
besėdinčią ant laiptelių ir beskabančią paskaitą susirinkusiam aplink ją 
jaunimui.

Ar čia ji, kuri išvažinėjo visą Vakarų Europą studijuodama jaunimo 
organizacinio veikimo metodus, kuri ranka, širdimi ir galva prisidejoptie 
Lietuvos jaunimo organizacinio susitvarkymo, kuri įstatė į vėžes kaimo 
mergaičių, savarankišką sąjungą?

Taip, tai ta pati moteris — p. Ona Labanauskaitė, o dabar sesuo Ona 
Marija Paula. j

Ji redagavo dienraštį „Rytą“, ji dvejus metus atsidėjus dirbo, studi
javo Lilio katalikiškam universitete ir grįžusi į Lietuvą išleido mergaitėms 
laikraštį, kuris dėl tos moters patyrimo ir sumanumo iš karto surado didelį 
skaitytojų būrį. ‘

Retas atsitikimas Lietuvos gyvenime, kad tokio didelio gyveriimo pa
tyrimo moteris, kaip sesuo Ona, įstotų į vienuolyną.

— Kas girdėti žmonėse? — jos klausimas po įžadų iškilmių.
Tas klausimas mane tikino, kad seseriai Onai gali pasisekti išspręsti 

mūsų laikams taip- reikalingos vienuolės-visuomenininkės problemą, kuri 
ir malda ir aktyviu darbu sugebėtų prisidėti prie visuomeninio gyvenimo 
atstatymo. Mes jai nuoširdžiai linkime surasti tą išganingą vienuoliško 
gyvenimo, ir socialinio darbo sintezę. O. N.

* » t ’

“t ■ .

• • Mokytojų suvažiavimai. Sausio pirmomis dienomis- Kaune įvyko mokytojų 
istorikų, lituanistų ir gamtininkų suvažiavimai. Suvažiavimuose buvo skaityta po 
kėlias paskaitas ir išsitarta dėl ruošiamų mokyklų programų projektų. Suvažia
vimuose aktyviai dalyvavo moterys mokytojos. Gamtos mokytojų sekcijos, val
dybą išimtinai sudaro moterys; M. Strazdienė, O. Mašiotienė ir MiknWičienė. 
Į lituanistų sąjungos valdybą iš moterų įeina A. Skrupskelienė, į istorikų — Dau
girdaitė-Sruogienė. ■ *

' * ♦ - •
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Balių įkarštis ar kultūriniai vajai? Pokąlėdinis laikotarpis 
ligi Užgavėnių paprastai charakteringas pramogomis — baliais, ves
tuvėms, sugertuvėmis ir kt. Toji tradicija eina iš prieškarinių 
laikų. Mūsų vyresnioji karta dar iš savo prisiminimų žino, jau
nesnieji iš literatūros, pasakojimų gali susidaryti vaizdą apie prieška
rinių laikų turtuolių, aristokratų ir valdžios biurokratų balius. Rusijoje 
kunigaikščiai, grafai, bajorai, dvarininkai, aukšti valdininkai mėgo žie
mą apsigyventi miestuose kur neretas turėjo savus reprezentacinius rū
mus, ir įsitraukti į priėmimų, balių sūkurį. Tuo laikotarpiu aukštųjų luo
mų ponių visas rūpestis sukėsi apie tualetus, adoratorius, dukterims ge
ras partijas, pasisekusias piršlybas, kada ir kieno namuose vyks baliai, 
kas juose dalyvaus ir t.t.Tos visos smulkmenos, smulkmenėlės balių 
šeimininkes ir dalyves taip išvargindavo, išsemdavo, kad po balių sezono 
reikėdavo skubėti į kurortus, vasarvietes, dvarus, atsigauti, pasilsėti. Tiesa, 
jau ir anais laikais atsirasdavo viena kita altruistiniai nusiteikusi aukšto, 
pareigūno ar tituluotos kilmės ponia, kuri ryždavosi labdaros naudai 
Suruošti labdaringą balių. Kaip žinome, tokių balių jau ir prieš karą būta 
Kaune. Tačiau lietuvių visuomenė juos tepamėgo tik nepriklausomo gy
venimo metais. Iš pradžių jie pasireiškė labai kukliai, nebuvo tiek puoš
numo nei salių dekoravime, nei tualetų įvairume, nei bufetų prašmat
nume. Į balius, rengiamus labdarybės ir kultūros reikalų vardu ir sąs
kaitom ponios, studentės eidavo kukliausiomis vilnonėmis, markizeto suk
nelėmis, balių parengimams būdavo stengiamasi išleisti kuo mažiausia 
ta proga surenkamų lėšų, taip pat balių skaičius buvo kur kas mažes
nis. O vis dėlto užteko pasilinksminimų, geros nuotaikos. Dabar šiuo 
atveju labai daug pasikeitė, tik deja, tenka labai labai paabejoti ar tai 
naudingai! Balius balių veja, beveik nėra to šeštadienio, sekmadienio, 
kad nebūtų balių. Iš kur tiek energijos, lėšų ir lankytojų? Šiaip ar taip 
didžiumą mūsų inteligentijos yra valdininkai, kurių algos ribotos ir, 
ypač žemesniųjų kategorijų, nedidelės, laisvų profesijų ir biznierių, kurių 
ekonominis pajėgumas būtų aukštas, nedaug teturime. Tad nestebėtina, 
kad nemaža dalis mūsų šviesuomenės, jaunimo yra užsikrėtusi pragaiš
tinga manija ne sulig savo pajamų ir ekonominio pajėgumo- rengtis, 
puoštis, gyventi ir balių sūkuriuose linksmintis. Noras neatsilikti, prisi
taikyti ir neišsiskirti savo puošnumu, užsakymais iš tų, kurie daugiau 
uždirba ir daugiau gali išleisti, nereta stumia į skolas, į išsiskolinimą krau
tuvėms, kosmetikos kabinetams, siuvėjams, restoranams. Ruošiami baliai 
labai reklamuojami spaudoje prieš jiems įvykstant, bet beveik nieko 
neužtinkame apie jų įvertinimą, jų kultūrinę prasmę. Juos pakratyti ir 
kritiškai įvertinti būtų labai naudinga. Juk* tokios pramogos nesibaigia 
su išsiskirstymu, vienokie ar kitokie įspūdžiai ir nusiteikimai pasilieka 
ilgesniam laikui. Laikraščiuose skaitome — našlaičiams, žmogaus globai, 
kūdikių gelbėjimui, ginklų fondui, spaudai, literatūrai remti balius, 
kviečiama visuomenė aukoti, dalyvauti. Kultūros, labdaros tikslui paau
kojama keletas, keliolika, retai kelios ‘ dešimts litų, o tuo tarpu apsiren-. 
gimui, tualetams, vakarienei išleidžiami šimtai. Iš suaukotų pinigų dar 
reikia apmokėti salė, muzika, programa. Kultūros ar labdaros tikslui te
lieka trupiniai. Šalia to sielojamės, kad visuomenė per mažai domisi 
kultūriniais reikalais, nepalaiko meno, neperka knygų, neprenumeruoja 
laikraščių ir peršykštūs kitiems bendriems tautos reikalams. Iš ko viskam
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bepritekti. Kultūrininkai, spauda turėtų formuoti visuomenės nusiteiki
mus, sukelti susidomėjimą, visus tautiečius įtraukti į kultūrinio darbo 
barą, o nepataikauti lėkščioms sumiesčionėjusios publikos užgaidoms ar 
aistroms. Kur kas prasmingiau būtų vietoj kultūros ar labdaros sąskai- 
ton rengiamų balių organizuoti įvairius vajus, k. a., spaudos ir literatūros 
vajų, labdaros savaites, minėjimų akademijas ir kt. Balių įkarštį pavers
kime kultūriniu darbu. Pakanka balių, dangstomų kilniais kultūros ir šel
pimo obalsiais. Baliai tegu pesilieka retesniems progoms, nuoširdžiam 
pasilinksminimui, bet nekasdieniai kilnių tįkslų profanacijai. Rimtesnei 
visuomenei tikrai jie yra įgrįsę ir mažai jos lankomi. Jėgos, kurias eik
vojame ir lėšas, kurias išleidžiame baliams, naudingiau pasitarnautumėm 
tėvynei, tiesiog jas skirdami kultūriniam darbui ar šelpimo reikalui.

E. Norvilienė
. • • ■ • • ■ ■ » •

* ' • *

Moters dvasinis bendradarbiavimas šeimoje. Anglijoje kyla naujas 
moterų judėjimas dėl moters aktyvesnio dvasinio bendradarbiavimo Šei
moje. Žmonai neužtenka būti gerai namų šeimininkei, paskendusiai na
mų ūkio reikaluose, ji turi būti vyro sielos, jo dvasinės pažangos bendra
darbė. Šeimoje neužtenka pasidalyti darbu, būtent, kad vyras atliktų tik 
jo parinktą darbą, o moteris triūstų namų ruošoje ar vaikų auklėjime, 
nes tokia tvarka reikštų greičiau išsiskyrimą, o ne sielų susijungimą, 
kurio Dievas norėjo. Kiekvienas šeimos narys darbą privalo rinktis pagal 
savo sugebėjimus ir prigimties paskirtį, tačiau kiekvieno šeimos nario 
darbas turi rasti paramos iš kitų šeimos narių. Visų šeimos narių darbo 
kordinacijai, pasisekimui reikalingas dvasinis kontaktas, kuris į šeimos 
gyvenimą įneštų šviesos, šilumos ir gyvybės. Šeimų padidėjimai naujais 
nariais turi atskleisti naują gaivinančią ir judinančią šeimos dvasinį gy
venimą nuotaiką. Nuo dvasinio_ bendradarbiavimo šeimoje nutolti vy
rams yra didesni pavojai, negu moterims. Dažniausiai profesija, amatas 
juos paskandina materialiniame gyvenime, o nuovargis ir įtemptas darbas 
neleidžia mąstyti apie idėjas, kurios žmogų dvasios polėkiais pakelia 
aukščiau kasdienos. Moters uždavinys šeimoje žadinti vyro sąmonėje 
norą išmokti medžiaginius dalykus sujungti su dvasia; su yiršprigimtimi 
ir visagalybe. Dvasiniai sujungtos šeimos yra tauresnės, tikresnės ir pa
stovesnės. Dvasiniam šeimos bendradarbiavimui turi būti pakreipti visi 
asmerfybės tobulėjimo aspektai. Z* » V, K.

• Katalikė moteris ir mūsų laikų visuomenės krikščioniškoji restauracija. Tokia 
mintis glūdės tarptautinio moterų kongreso Romoje, kuris įvyks 1939 mT ba
landžio 14—17 d., darbų pagrinde, o'

Be kitų darbų, kongrese praneš įvairių kraštų atstovės, kas ir kaip daroma, 
kad moteris tinkamai pasirengtų šeiminėms, fizinio ir dvasinio motiniškumo, socia
linėms pareigoms, doktrinaliniam pažinimui, dvasinio gyvenimo atgimimui. Taip 
pat, kokie metodai vartojami teikiant moterims bendrą išsilavinimą ar specialų 
pasirengimą, tinkantį jos moteriškajai asmenybei šių dienų visuomenėje. Kongrese . 
bus keliami ir nagrinėjami klausimai, liečiantieji moterų dirbančių intelektualinį 
darbą, pasiturinčių, gyventojų, ūkininkių ir darbininkių gyvenimą.

Kongresą pradės savo kalba Em. kardinolas Dolci, tarptautinės katalikų 
moterų sąjungos protektorius.

K. O. S.
■ I " • »

• . ■ ♦ ■ ,» •
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Neleistini skelbimai. „Ieškau vietos pas viengungį. Esu jauna, išsi
lavinusi, mėgstu švarą, turiu geras rekomendacijas“. „Vidutinio amžiaus 
viengungis ieško išsilavinusios, jaunos mergaitės patarnavimui, pageidau
jama baigusi ruošos mokyklą“. „Restorane reikalingos jaunos padavėjos“. 
„Ieškau tarnaitės vietos mažoje šeimoje“. Tokių ir panašių skelbimų nuo
lat rasime ne tik bulvarinėje spaudoje, bet ir rimto žanro laikraščiuose. 
Tiesa, daugelis laikraščių skelbiasi, kad už skelbimų turinį neatsako, bet 
vis dėlto rimtai spaudai, kuri kovoja su visokiu palaidumu, darbo ven
gimu, nemoralumu, vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kas po tokiais skelbi
mais slepiasi ir savo skiltyse jų neskelbti. Mergaičių globos įstaigų vei
kimo patyrimas sako, kad retai, kada galima rimtai patikėti pasiskelbu
siems viengungiams, kad jiems būtų reikalinga korektingam patarnavi
mui mergaitė. Yra buvę atsitikimų, kad viengungiai, atėję samdytis mer
gaičių, visiškai nežiūri į jų darbo kvalifikaciją ar rekomendacijas, bet 
ieško tik jaunų ir gražių. Aišku, kokie tikslai čia slepiasi. Kartais tokie 
„viengungiai“ stačiai su begėdiškais ir antimoralįniais pasiūlymais kal
bina, žadėdami jaunoms mergaitėms geras gyvenimo ir darbo sąlygas, 
pakenčiamą atlyginimą. Taip pat numanu, kuo kvepia jaunų mergaičių 
skelbimasi apie darbo ieškojimą pas viengungius ar mažose šeimose. Pir
miausia darbo vengimas, noras kuo daugiausia turėti laisvo laiko įvai
rioms pramogoms, susitikimams, o prie to dar įvairios kombinacijos, daž
nai apmokomos dorovės kaina, surištos su vedybų perspektyvoinis. Pa
staruoju^ laikų namų patarnautojų klausimas pas mus atsistojo visu griež
tumu. Ūkininkams, skaitlingoms šviesuomenės šeimoms, gauti gerą tar- 
naitę kas kartas darosi sunkiau, taip pat >t£rnaičių profesinė etika — 
dorovės, žmonių, svetimo turto atžvilgiu ’ smarkiai pakriko ir krito. Jos 
pačios dažnai nekreipia dėmesio į dorovinę ir moralinę gyvenimo aplin
kumą ir metasi ten, kur tariamai lengviau, laisviau. Užtat jaunoms mer
gaitėms ne už ką save siūlyti aukščiau minėtais skelbimais patarnavi
mams. Laikraščiai, kad ir už atlyginimą, dėdami panašius skelbimus 

' daro meškos patarnavimą tauriai visuomenei ir padeda darbo vengian
čioms ir smaguriams plūduruoti gyvenimo paviršiuje. Atitinkamoms mer
gaičių globos organizacijoms vertėtų į šį reikalą atkreipti rimtą dėmesį 
ir padaryti žygių tam nelabumui užkirsti kelią.

. E.N-nė ...
d i

• Defektyvūs vaikai gydomi ir auklėjami veltui. Pagrindinės vaikų defektų prie
žastys yra tėvų girtavimas, lyties ligos, džiova, ankštus butai, moralinis smukimas 
ir Šeiminiai vaidai. 1930 m. Prancūzijoje įsikūrė defektyvių vaikų auklėjimo ir 

. globos komitetas, kurio uždavinys kovoti su kalbamomis priežastimis. Šiam tikslui 
siekti komitetas įsteigė medicinos ir pedagoginių studijų institutą, kuris ruošia tam 
darbui specialistus-pedagogus ir higienistus. Vienų ir antrų uždavinys padėti mo
tinoms defektyvių vaikų auklėjimo ir gydymo darbe. Bė to, komitetas įkūrė vaiko ’ v *
neuro-psichiatrijos patariamuosius punktus. Nuo 1932 m. plačiai imta steigti pa
tariamieji punktai defektyviams vaikams. Komiteto rūpesčių Parlamentas priėmė 

. ■ ■ *

nutarimą, kad defektyvūs vaikai turi būti gydomi valstybės lėšomis, teikiant 
šeimoms pedagoginę ir medicinos pagalbą veltui. T

® Skulptūrė Luščinaitė-Žiurenkovienė laimėjo KVC plastinio meno premijos 
dalį už „Sėk, sūneli 1“ skulptūrą.

' ■ . • i , . L .’
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Pirmasis labdaros kongresas. Karitas iniciatyva 1938 m. gruodžio 
28—29 dienomis Kaune įvyko pirmasis labdaros kongresas. Šio kongreso 
vedamoji mintis buvo labdaros darbą pasukti kaimo link. Paskaitos, pra
nešimai lietė daugiausia kaimo gyvenimą, nes mūsų kaimas sveikatos, 
higienos ir švaros atžvilgiais yra dar liūdnoje padėtyje. Kongresas pri
ėmė visą eilę rezoliucijų, liečiančių daugiausia šeimos, motinos ir vaiko 
globą.

Gausingoms šeimoms padėti nutarta prašyti vyriausybės visokerio
pos paramos — aprūpinti butais, pinigais, medicinos pagalba ir įvairiais 
kitais palengvinimais. Dėl moraliniai ir materialiniai skraudžiamų vaikų 
kongresas pasisakė, kad tokie vaikai turėtų būti , atimami iš tėvų globos 
ir jų paveldimam turtui uždėta globa; dėl nepilnamečių nusikaltėlių 
pageidavo, kad būtų tinkamiau sutvarkyta jų globa ir auklėjimas, kad 
jie atlikdami bausmę galėtų pasiruošti bet kokiai profesijai, kas užti
krintų ateity jiems pragyvenimą. Priaugantį jaunimą skatinti mokytis 
amatų, daugiau kreipti dėmesio į jaunimo dvasinį ugdymą ir fizinį auk
lėjimą. Dėl skriaudžiamų motinų kongresas reiškė pageidavimus, kad šei
mos motina gautų vyro uždarbio dalį tiesiog iš darbdavio šeimos išlai
kymui, vengiančius duoti lėšų šeimos pragyvenimui tėvus įstatymu keliu 
priversti dirbti ir jų uždarbį skirti šeimos pragyvenimui, taip pat, kad 
alimentinių pretenzijų tenkinimas, skirstant pinigus, būtų pastatytas prieš 
vekselines ir kitas skolas.

Karo atveju, kongresas numatė prašyti vyriausybę, kad būtų nu
matytos karo neliečiamos zonos, kuriose, kilus karui, būtų galima ap
gyvendinti vaikus; sudaryti su draugingomis valstybėmis sutartis, pagal 
kurias būtų galima kariaujančios valstybės vaikus apgyvendinti nekariau
jančios šalies teritorijoje. Kongresas pripažino skubų reikalą paruošti 
socialinius darbuotojus. Jiems ruošti steigti socialinę mokyklą. Kongre
sas pasisakė ir kitais labdaros ir socialinės reformos klausimais. Be to, 
nutarta labdaros kongresus daryti kas trys metai. Karitas Sąjunga 
yra didžiausia labdaringų organizacijų sąjunga Lietuvoje. Jos žinioje yra 
didesnė pusė visų socialinės globos įstaigų — iŠ 238, V. R. M-jos šelpimų 
įstaigų, Karitui priklauso 139.

Pagal Karitas dirbamą darbą pirmasis labdaros kongresas galėjo būti 
skaitlingesnis, organizuotesnis.

Kongresui vadovavo kan. prof. Česnys, p. Noreikienė ir Dr. Pan- 
kauskas. '

O. Sk.

• Sovietų vaikų knygös ir vaikų piešinių parodą š. m. sausio 3—13 dienomis 
Kaune suorganizavo Lietuvių Draugija SSSR Tautų kultūrai pažinti. Parodoje

• buvo išstatyta per 450 mokyklinio amžiaus vaikams skiriamų knygų ir 70 pie
šinių. Knygos yra išleistos įvairiomis Sovietų tautų kalbomis, gausiai iliustruo
tos ir tematikos žvilgsniu. įvairios..

• Karalienės vargšams į talką. Olandų karalienė šią žiemą gausiai remia našlaičių 
globos įstaigas, neturtėlių' maitinimo punktus. Didesniuosius' punktus ji lankė in-

* ■ ■ . ■ ft .

cognito ir susipažino su punktų veikimu. Bulgarų karalienė Sofijos miestui do
vanojo namą, kuriame įrengtas maitinimo punktas neturtingiems. Karalienės do
vanotame punkte kasdien maitinama per 460 neturtėlių.
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IISocialinių darbuotojų paruošimo klausimas. Socialinės problemos ir 
socialinis darbas yra charakteringi mūsų gyvenamojo laikotarpio reiški
niai. Nežiūrint pramonės progreso, pagerinimų, socialinis gyvenimas nėra

užsiimti socialinėmis studijomis ir socialine akcija. Jis deda katalikams 
pareigą kelti aikštėn socialinius klausimus ir auklėti atsakomybės jausmą 
dėl esamų socialinių santykių.

gaivinant socialinės jėgos, kad būtų išvengta vargo, ligų, skurdo. Pir
muoju atžvilgiu socialinė tarnyba liečia pasėkas, antruoju — priežastis.

Tinkamam pasiruošimui socialinei tarnybai jau šiandien daugelyje 
valstybių yra kuriamos specialios socialinės mokyklos, organizuojami so
cialinio pasiruošimo ilgesni ar trumpesni kursai. Tos mokyklos savo or
ganizacija, darbo metodu skiriasi nuo kitų tipų mokyklų.

Pažymėtina, kad kiekviena šios rūšies mokykla savo programoje pa
liečia aukšto idealo reikšmę, kurį stengiamasi įdiegti savo auklėtiniams. 
Katalikų mokyklos savo auklėtinių paruošimą grindžia krikščioniškąja 
meile ir pasiaukojimu. Kitos mokyklos auklėjimo pagrindan deda soli
darumą, kovą dėl darbininkų klasės pakėlimo, altruizmą ir t.t. Aukštas 
idealas yra būtinai reikalingas, kaipo judintojas ir ištvermingumo pa
laikytojas. Išeinant iš to, kad socialinės mokslo įstaigos yra grindžiamos 
viena ar kita doktrina, katalikai turi ypatingų motyvų kurti socialinės 
mokyklas, kuriose išsiauklėtų socialiniai darbuotojai gilius įsitikinimus ir 
aukštą idealą. Katalikai Bažnyčios moksle ir popiežių raštuose randa 
dėsnius, kurių vykdymas gyveniman gali užtikrinti tikrąjį socialinį tai
kingumą ir teisingumą. Katalikų socialinis pasiaukojimas remiasi dievišku 
šaltiniu, kuris įsako visus žmones, ypač nelaiminguosius traktuoti, kaip 
tikrus brolius Kristuje. '

Ir pati socialinė tarnyba yra krikščioniškasis gailestingumas, pasirciš- 
kiąs naujose formose.

Krikščioniškasis gailestingumas, socialinių aplinkybių pažinimas šian
dien ypač reikalingas, kad užtikrinti visuomenėje pastovumo ir gerovės 
tvarką.

Socialinių katalikų mokyklų uždavinys duoti asmenims, pasiaukojan- 
tiems socialinei tarnybai, socialinio darbo pažinimą ir atitinkamą pasiruo
šimą. Kiekvienas kraštas neišlenkdamas iš bendrų principų, šios rūšies^ 
mokyklas dar taiko ir Specialiai savo krašto reikalams. Tokios mokyklos 
reikalas jau pribrendo ir mūsų krašte. Vargo, skurdo ir kitokių so
cialinių negerovių pas mus nemažiau, negu kitur, tik jis gal kyla ne tiek 
iš materialinių sąlygų, ne tiek iš ne darbo, kiek dėl neturtingųjų sluoks
nių ir liaudies tamsumo, šeimos higienos stokos. Iš čia ir kyla didelis 
reikalingumas liaudies švietimo. Privačios iniciatyvos, valstybės, Savi
valdybių pastangomis jau ir dabar suorganizuota ir organizuojama eilės 
socialinės globos įstaigų — vaikų darželių, lopšelių, aikštelių, vasaros ko
lonijų, prieglaudų, anormaliems įstaigų, patariamųjų -punktų, per kurias 
vykdoma auklėjimas ir atliekami gailestingumo darbai. Bet minėtoms 
įstaigoms vesti neturime specialiai paruoštų žmonių, kurie iš esmės su-
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prastų socialinės globos ir socialinės apsaugos darbo prasmę ir pažintų 
darbo sritis. Socialinis darbas ir socialinės reformos atneš vešlius vaisius 
tik tada, kada juos vykdys teoretiniai tam darbui pasiruošęę ir praktiniai
patyrę socialiniai darbuotojai.

Vilniaus „Varpo“ chorą sutikus ir išlydėjus. Daugiau, kaip dvisa
vaiti laisvoje Lietuvoje viešėjo Vilniaus „Varpo“ choras, vadovaujant di
rigentui p. J. Siniui. Gilų įspūdį paliko laisvųjų lietuvių širdyse nuo
širdžios vilniečių dainos. Choras koncertavo Kaune, Klaipėdoje ir kituose 
provincijos miestuose. Visur buvo nuoširdus vilniečių sutikimas, visur 
ovacijos. Įvairūs priėmimai ir bendros vakarienės tęsėsi diena iš dienos. 
Visi norėjo matyti, norėjo mintimis pasidalinti su vilnietėmis ir vilniečiais.

— Mes džiaugiamės Lietuva, apsvaiginti įspūdžiais — nuoširdžiai 
kartojo vilniečiai.

Karo Muziejaus sodelyje vilniečiai uždėjo gražių gėlių puokštę ant 
Nežinomojo kareivio kapo. Griežiant gedulingam maršui visų akyse su
žibo ašaros. Tiek kovota... vargta. .. tikėtasi laisvės — veržėsi skundai 
ne iš vienos prislėgtos krūtinės.

Daugelis organizacijų, kai kurios studentų korporacijos vilniečiams 
priėmimus rengė pas save. Studentai stengėsi užmegzti ryšius su studen-1 
tais vilniečiais, kas kai kurioms korporacijoms ir pavyko.

Sausio 11 d. Šaulių sąjungos salėje Kauno chorai suruošė atsi
sveikinimo arbatėlę. Tą pačią dieną vakare choras grįžo Vilniun. Iš
lydėjo gausus būrys kauniečių. Įteiktos visiems gėlės. Patriotinės dąinos 
ir garsus — valio skambėjo perpildytame žmonių perone. Tautos himno 
akordai palaimino ateities žygiams. Sunku buvo skirtis, bet traukinys 
nedelsia dėl išsiskyrimo ...

Vilniuje choristus pasitiko nemažas būrys lietuvių — vilniečių, kurie 
taip pat išsiilgę laisvos Lietuvos. Sugrįžęs choras nuvyko į Rasų kapi
nes, kur ant Dr. Basanavičiaus kapo sudėjo visas iš Lietuvos atsivežtas 
ir Vilniuje gautas gyvas gėles. K. R-tė

' ■ » . ‘

Našlių ir vienišų motinų aprūpinimas. Panelė Magd. Caunes tuo 
klausimu parašė doktoratą, kurį neseniai Paryžiaus universitete apgynė. 
Svarbiausios mintys. Daugelis valstybių jau įstatymais aprūpina našles 
ir motinas, jei jų neaprūpino vyrai. Motinos dažniausiai savo darbą 
paskiria šeimai už tai negaudamos jokio atlyginimo. Mirus vyrui jos 
netenka šeimos pajamų, net vaikų priedų ir socialinių draudimų išmo
kėjimų. Jos reikalingos pensijos ir vaikų auginimui pašalpos. Teoretinė 
bazė yra ta, kad valstybė yra suinteresuota vaiko išauklėjimu ir šeimos 
židinio pastovumu. Tėvo paramos stoka labai dažnai stumia vaiką į ma
terialinį ir moralinį skurdą. Motina neprivalo būti atskirta nuo vaikų 
tik dėl to, kad ji neturtinga. Motinos pasilikimas šeimoje yra reika
lingas vaiko ir visuomenės gerovei. Mintis našles motinas* aprūpinti pen
sijomis gimė Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Tuo reikalu pirmoji kon
ferencija įvyko 1909 in. Baltuosiuose Rūmuose pirmininkaujant poniai 
Ruzeveltienei. Dabar tas judėjimas vyksta beveik ir visose Europos vals

V. K.tybėse.
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; Vanda Janavičienė, KLAJŪNAS. Apysaka mokyklinio amžiaus jau
nimui. Šviet. M-jos knygų tikrinimo komisijos pripažinta tinkama mo
kyklų knygynams. Sakalo leidinys. Kaina Lt 2,50. Viršelį piešė dail. V. 
Z. Stančikaitė.

‘Žinoma vaikų literatūroj savo „Draugais iš girios“ autorė vėl pasi
rodė su nauja apysaka vaikams.

Našlaitis Vytukas, bijodamas patekti į prieglaudą, pabėga nuo savo 
globėjų ir apsigyvena miške. Čia jis susiduria su įvairiais miško gyven
tojais: vabalėliais, žvėreliais, paukšteliais. Prisijaukina kiškelį. Įsikūręs 
medžio drevėj, maitinasi miško vaisiais, stebi miško gyvenimą. Kartą 
miško aikštėj randa iškilos dalyvių paliktų įvairių daiktų, kurie jam labai 
naudingi. Pasidaręs lanką, medžioja ir pakliūva eiguliui į nagus, kurs jį 
aplųpa. Eigulis, geros širdies žmogus, grįžęs namo, papasakoja namiš- 
kiams_savo nuotykį, ir jo žmona pasiunčia dukterį su maistu pas Vytuką. 
Mergaitė ragina berniuką grįžti į žmones, nes užeina žiema, ką jis tada 
darysiąs? Vytukas paklauso patarimo ir eina ieškoti kaimo. Pamiškėj 
užeina ūkininko sodybą, čia savavališkai pasiima maisto ir gerus kaili
nius. Sąžinės kankinamas, kitą dieną grąžina vogtuosius kailinius, pri
sipažindamas kaltu. Ūkininkai laikinai jį priglaudžia, duoda šiltus kai
linukus, ir Vytukas išeina darbo ieškoti. Kelyj susitinka valkatą vaikėzą, 
kurs kalbina jį prisidėti prie jo eiti plėšikauti. Tačiau Vytukas atsisako. 
Atėjęs į kaimą darbo neranda, bet susitinka mokytoją, kurs ima juo rū
pintis. Padedamas klebono gauna Vytukui prieglaudą pas girininką, kurs 
pažada jį suaugus padaryti eiguliu, jei tik bus geras vaikas.

. Toks maždaug apysakaitės turinys.
Apysaka parašyta vaikams suprantama kalba, paprastu stiliumi, lik 

pati fabulos užuomazga —- Vytuko sauvališkas pabėgimas — kažin peda
gogikos ar būtų pateisinama, ypač, kad Vytukui neteko pačiam dar pa
žinti prieglaudos gyvenimo, o globėjai, atrodo, taip pat ne beširdžiai buvę 
Tačiau tai lašas jūroj, palyginus su gražiu pavaizdavimu Vytuko įdomių 
išgyvenimų.

Labai pagyvina knygą įdomios gamtos vaizdų nuotraukos.
Tai graži, simpatinga knyga vaikų literatūroj.

K. Ramoniüte

‘ Vytė Nemunėlis, LAIŠKO KELIONĖ ARGENTINON. Šv. Kazi
miero Draugijos leidinys. Iliustracijas piešė Petras Rauduvė. Kaina Lt 1.

Vaikų mylimas rašytojas Vytė Nemunėlis 1938 m. pabaigoje mažuo
sius pradžiugino nauja knyga — Vytuko laišku, rašytu Argentinoje gy
venančiam Jonukui. Kam teko skaityti Vytės Nemunėlio vaikų litera-
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tūros šedevrą Algirdukas Pupuliukas ir Kazytė jo sesytė ir vaikiškai nuo
taikingą eilėraščių rinkinį Kiškio Kopūstai, tas, be abejo, su malonumu 
ėmė į rankas naują jo knygą — Laiško kelionė Argentinon. Pirmosios jo 
dvi knygos buvo surinktos iŠ atskirų eilėraščių, pastaroji visa parašyta 
pagal vieną idėją, būtent, kaip Vytuko laiškas keliavo Argentinon. Kny
gos pradžioje skambiai skaitome:

> ■ . ' ’ ■ » . , - ' *

— Kam, Vytuti, kam, Vytuti, 
Tu siunti tokį laiškutį — 
Ar Kalėdų seneliukui,
Ar žalių laukų kiškiukui? 4 psl.

Po taip sklandžiai sueiliuoto klausimo čia pat Vytutis atsako kam jis 
siunčia šį laiškutį ir net adresą sueiliuoja. Vytuko laiško kelionė pra
sideda nuo pašto dėžutės, sustojimo Kauno centraliniame pašte. Iš čia 
jis keliauja geležinkeliais, plotais vandenų, orlaiviu, paštininko krepšyje, 
kol pagalios pasiekia adresatą. Jonas gavęs laišką netveria džiaugsmu:

' * ‘

Laiškas!
Laiškas jam, Jonukui, 
Ir iš kur? Iš Lietuvos! 
Vos lig lubų nepašoko, 
Vos nesudavė galvos! 17 psl.

Patraukliai ir simpatingai pavaizduotas Jonuko džiaugsmas. Gražiai 
prasmingas ir laiško turinys — linkėjimai Jonukui tėvynės neužmiršt ir 
ispanioku nepavirst. Mažasis Vytukas praktiškas idealistas. Jis į laišką 
įdėjo obels grūdelius du, iš kurių išaugę medeliai du primintų emigran
tams tėvynę.

Knyga baigiama patriotiniu posmeliu:

Žydi žydi obelės
Kaip dvi baltos gražios gėlės.
Žydi žydi ir žaliuoja,
Po savim visus vilioja,
Kas tėvynės balsą girdi, (
Kas lietuvio turi širdį.

Visi knygos eilėraščiai skambūs, lengvučiai. Juos mielai skaitys ne tik 
mokyklinio amžiaus vaikai, bet susidomėję seks ir, mažieji, kuriems kiti 
skaitys. Knygą puošia P. Rauduvės 34 paveikąlai, pritaikyti prie teksto. 
Iliustracijos vaizduoja laiškus, gamtą, miestus, traukinius, garlaivius, lėk
tuvą, paštininką, Jonelį, motiną ir kt. Iliustracijos galėjo būti gyvesnės, 
nuotaikingesnėš. Laiško kelionę Aigentinon perskaičius liekasi malonus 
įspūdis, linkėtinas visiems, kad tą knyga pirmiausia padarytų kelionę į 
visus lietuvių namus, kur tik yra vaikų ir jiems suteiktų tokį džiaugsmą, 
kokį Vytuko laiškas suteikė Jonukui. R. Dargytė

Jonas Mackevičius Nord, MAŽUTĖS PASAKOS. Aprobuota Švie
timo Ministerijos Knygų ir-Mokslo Priemonių Tikrinimo Komisijos. „Vy
ties“ B-vės leidinys. Kaina Lt 2,50. Piešiniai graf. E. Totlebėnaitės.
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Mackevičius-Nord — ne svečias vaikų literatūroje, bet geras pažįsta
mas ir bičiulis jaunųjų skaitytojų. Jo „Velnio lašeliai“, „Peliukės Mįcės 
laiškai“ džiugino ne vieną, tačiau „Mažutės pasakos“ yra gražiausia šven
čių dovana mūšų mažiesiems knygos mėgėjams.

Šioj nemažoj knygoj randame 18 gražių pasakų, kurių veikėjai — 
įvairūs gyviai ir daiktai. Susitinkame čia nepaklusnią lydekėlę, jauną, 
žingeidų ešeriuką, kuklias pakalnutes, išgirstame seno arklio liūdną isto
riją, iš tolimų kraštų atkeliavusios kempinės pasakojimą, piūklo kilmės 
dainą, dalyvaujame miško šventėj — jaunos pušaitės krikštynose, susidu- . 
riame su nenuoramomis pieštukais, susipažįstame su tinginės gegutės ne
pasisekimais, išdykusios minutės ir sekundės nuotykiais, sužinome miško 
puikuolio musmirio istoriją, kaip atsirado smuikas, kodėl medūzos be 
kaulų, ir visa eilė -kitų daiktų stoja prieš mūsų akis.

Pasakos — didaktinio pobūdžio, tačiau žavios, įdomios, tiek savo 
siužetų turtingumu, tiek Stiliumi, tiek tono nuoširdumu. Gaila tik. kad 
kai kurių veikėjų lūpose autorius įdėjo paraginimą būti vaikus gerais, 
atjausti gyvulėlius (Vieno arklio istorija). Nuo to žymiai sumažėja tos 
gražios, jaudinančios istorijos vertė. Visai kas kita,, jei tas paraginimas 
būtų autoriaus vardu, nors ir tada jis nėra būtinai reikalingas.

Pedagoginiu atžvilgiu tokie autoriaus sušukimai, kaip „Dieve mano!“ 
(103 psl.) taip pat ne vietoj, ypač kad puikiai būtų galima išsiversti 
ir be jų.

Įvairių tarptautinių žodžių autorius taip pat nepagailėjo. Gal jis 
darė tai sąmoningai, (kad vaikai praturtintų savo žodyną), o gal nesą
moningai įrašė, nes nerado tinkamų paprastų lietuvių kalbos žodžių juos 
pakeisti. Tačiau tie dažnai sutinkami tarptautiniai žodžiai lengvą pasakų 
stilių staiga lyg sustabdo, apsunkina, lyg užkliūva, įsibrauna kažkas sve
tima, nauja, nepažįstama į tokią artimą, mielą pasaką ir padaro ją ne 
tokią malonią — dingsta pasakos žavumas. Vaikų pasaka turėtų būti 
nepastebimas švelnus mokytojas, tuo tarpu tie įsibrovėliai, svetimi, daž
nam vaikui visai nežinomi žodžiai, daro tą mokytoją nebe tokį malonų ir 
artimą, koks jis turėtų būti.

Savo siužetais, atrodo, tos pasakos būtų skiriamos priešmokyklinio 
amžiaus vaikams, tačiau savo žodynu artimesnės jau pradžios mokyklos 
mokinukams, nes šie turi progos paklausti mokytoją, ką reiškia tie nauji, 
nežinomi žodžiai.

Apskritai, tai gražus pluoštas įdomių, žavių pasakų mažiesiems, kurie 
nuolat visus klausinėja, iš kur tai, kodėl taip, kodėl jis toks ir panašiai.

Knygą puošia gražūs graf. E. Totlebėnaitės piešiniai, ypač simpatingas 
viršelio piešinys.

Gaila tik, kad leidėjai tokiai knygai, kuri vaikų bus tikrai nuolat 
skaitoma ir vartoma, davė labai nepraktišką viršelį. Aplamai, visų vai
kams skirtų knygų viršelių spalva turėtų būti ne perdaug šviesi, kuri labai 
greit susitepa, nors iš pradžių ir gražiai atrodo.

' K. Ramoniūtė
f . . . * . • ■ . ■ '

Į ■ - Vytautas Sirijos Gira, KAMINKRĖTYS. Spaudos Fondas. Iliustravo,
į _____ . , _

i R. Kalpokas. Kaina Lt 1.
i Prieš pat Naujus Metus vaikų literatūros knygos pasipylė viena po
į kitos. Jei anksčiau artinantis -šventėmis tekdavo pasukti galvą, kokią 
Į _ . , . ■ . . ■ 4.. ■ ■
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knygą surasti vaikui pasiskaitymui, tai dabar tą klausimą pakeitė — ką 
vertingesnio vaikų knygų lentynose pasirinkti. Reikia tik džiaugtis mūsų 
rašytojų kūrybiniu pajėgumu ir sugebėjimu visas spragas užpildytį. Taip 
pat tematikos atžvilgiu jaučiamas progresavimas ir įvairėjimas. Štai, iki 
šiol Vytautą Sirijos Girą pažinome kaipo poetą, o su prieš kalėdiniu 
Kaminkrėčiu galime jį sveikinti kaipo naują vaikų rašytoją. Jis mokėjo 
pasirinkti vaikus—dominančią, intriguojančią temą ir j ą~ įvairia forma, 
lengvu stiliumi išvystyti. Kaminkrėčio fabula nesudėtinga. Anot auto
riaus, šauniajame Kaune, didžiuliame name gyveno šauni šeima. Šau
nioji šeimą gražiai gyveno, nemėgo suodžių kvapo, neįsileido kamin
krėčio, nevalė kamino, na, ir atsitiko tikrai baisus dalykas —• dėl nevalytų 
kaminų supleškėjo namai. ’

Kaminkrėčio motyvui ir gaisro įvykiui atvaizduoti V. S. Gira pa
naudoja ir eiliuotą dialogą mamos Vilkienės su kaimynu Izaoku ir pačiu 
kaminkrėčių. Kaimynas Izaokas autoriaus parinktas labai prietelingas 
ir vaikų vaizduotei juokingas. Izaoko santykiai su Vilkų šeima būdingi 
šiems laikams, ypatingai, kad šiandien daug kur Izaokui užuojautos reik 
tikrai! Charakteringas Izaoko šauksmas:

Išbalęs vargšelis
Tik plaukus sau velia.
Blogai!
Ai! 
Ai!

Vaizdžiai nusakytas kaminkrėtys:
c

4

* T

Visas išsitepęs, ‘
Suodinas, apšepęs, 
Apsikrovęs kibirėliais 
Visas baisiai susivėlęs, 
Žengia pro duris 
Pats kaminkrėtys!

Knyga visai nedidelė, vos keliolikos puslapių, bet praktiška, nes išleista 
ant storesnio gelsvo popierio — vaikams ne taip greit tepsis ir plyš. Teksto 
nedaug. Iliustracijų daugiau negu teksto. Kai kurie teksto posmai kar
tojasi po kelis kartus, tas, be abejo, padės vaikams greičiau išmokti atmin
tinai. Knygos turinys didaktinis, propagandinis —

Oi, dega mus namai!
Oi, nevalyti kaminai! v '

Už šios knygos parašymą autoriui gali būti dėkingi ne tik vaikai, bet 
ir kaminkrėčiai, Kaminkrėtys^vaikų vaizduotę veiks, patrauks ir bus mė
giamas skaityti. R. D.

? A. Kazanavičienė, ĄŽUOLO GILELĖ. Piešiniai Al. Šepečio. Spaudos 
Fondo leidinys, Kaina Lt 1. .

Žinomos senesniosios kartos rašytojos Didžiulienės — Žmonos duktė
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Aldona Didžiulytė Kazanavičienė vaikų literatūrą nuolat praturtina gra
žiomis vaikų knygomis. Vaikams knygų ji yra parašiusi virš dešimties. 
Naujausia jos knyga Ąžuolo gilelė. Šioje knygoje autorė eiluota forma 
nupasakoja ąžuolo gilelės likimą. Rodosi, gyvi iš po rašytojos plunksnos 
šokinėja voverytė, klupinėja kiškelis, šliaužioja ežiukas su mažais ežyčiais, 
bėginėja, dirbinėja vaikučiai. Jie visi aktyvūs gilelės likimo aktoriai. Au
torė, matyt, gerai pažįsta vaikų sielą, žino jų pasaulio pomėgius santy
kiauti su gyva ir negyva gamta. Vaikai mokosi ne tik iš tėvų, iš auklėtojų, 
bet ir iš gamtos pasaulio, ypač iš gyvulių, paukščių, vabzdžių. Visa vaiko 
aplinkuma yra jo auklėjimo ir auklėjimosi faktorius. A. Kazanavičienė 
vykusiai parodė, kaip iš menkos, vėjo nublokštos, gilelės, darbingų vai
kų pastangomis, išaugo gražus jaunas ąžuolėlis. Gera linkme pakreiptas 
darbas visada duoda gerus vaisius. A. Kazanavičienės Ąžuolo gilelė, 
kaip tik tokion linkmėn kreipia vaikų nusiteikimus Gražūs knygos pie
šiniai ir lengvas skaitymas vaikus tikrai pamokys ir padžiugins.

R. Dargytė

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė

DAUG PADĖKOS LAIŠKŲ UŽ 1938 M. „NAUJOSIOS 
VAIDILUTĖS“ DOVANĄ

4
kurią parašė: M. Banaitienė, O. Budrevičienė, O. Gratkauskienė, I.
Kamantauskienė, M. Sidaravičienė, U. Statkienė, E. Statkienė, O.

i ' . , ■ , ,

Stulginskienė, A. Šembergienė, archit. Vii Švipas, E. Tallat-Kelpšaitė, 
J. Valentukonis. -Knygą redagavo E. STARKIENĖ.

DŽIAUGSIS IR 1939 M. „NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ ■ z ■ •
SKAITYTOJOS, GAVUSIOS DOVANĄ, VERTINGĄ KNYGĄ

- ' ' A

„MŪSŲ RANKDARBIAI“
DOVANĄ GAUS SKAITYTOJOS, SUMOKĖJUSIOS PRE

NUMERATĄ 10 LT. LIGI 1939 M. VASARIO MĖN. 1 D.

V
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Atsiųsta paminėti
' * ' . * ’ . • * ' . ■

P. Lapelis, KRISTUPAS KOLUMBAS. Didysis jūrų romantikas. Jo 
gyvenimas, herojiški žygiai ir asmenybė. Prologas į Naujųjų amžių istori
ją. Labai gausiai iliustruota. Didelio formato 328 psl. Lt 4. Sakalo leid.

Šiame veikale autorius ne tik plačiai aprašo šio garbingojo vyro —. 
Kristupo Kolumbo — gyvenimą, žygius, garbės pasiektą viršūnę ir jo 
tragediją, bet išsamiai nušviečia pažiūras į visatą prieš Kolumbą, Ferdinan
do ir Izabelės laikotarpį ir jų reikšmę, ir laikus po Kolumbo. Lengvas sti
lius, įdomus pasakojimas ir faktų sugretinimai, didi šio jūrų admirolo 
meilė veikalą daro artimą kiekvienam skaitytojui.

Lew Wallace, BEN-HURUAS. IlI-čiasis ir paskutinis visame pa
sauly pagarsėjusio ir Lietuvoj plačiai skaitomo romano tomas. Išvertė ir 
komentarus parašė F. Neveravičius. Iliustruota, kaip ir pirmieji, kino 
filmos nuotraukom. „Jaunimo Bibliotekos“ Nr. 4. 244 psl. Lt 2,50. Sakalo.

Všnancijus Ališas, SAO BENTO VARPAI. Lyrika. 96 psl. Visi egz. 
gerame popieriuje. Lt 3.

Tölimo, autoriaus gyvenamo krašto, Pietų Amerikos gamtos egzotika, 
tėvynės nostalgija, žmogaus gyvenimo, jo laimės, džiaugsmo ir skausmo 
skambūs posmai puošia šio rinkinio puslapius.

Vanda Janavičienė, KLAJŪNAS. Apysaka mokyklinio amžiaus jau-
• nimiii. Su foto iliustracijom kreidiniame popieriuje. 142 psl. Lt 2,50. Sakalo.

Leonardas Žitkevičius, SU TĖVELIO KEPURE. Eilėraščiai mažie
siems. 64 psl. T. Valiaus spalvotos iliustracijos. Lt 2,50. Sakalo leidinys.

Šio rinkinio eilėraščiai skambūs, gyvi, pilni jumoro. Autorius pui
kiai pažįsta vaikų pasaulį — jų darbus, žaidimus, džiaugsmus. Lenktynės 
su Šuneliu, laimė, užsidėjus tėvelio kepurę, Sekminių vainikai — tai temos, 
iš daugelio kitų, kurias šis mažųjų poetas perduoda jiems suprantama 
poėtine kalba — vaizdais ir jausmažodžiais. Tai viena gražiausių dovanų 
jauniesiems.

Jalu Kurek, GRIPAS SIAUČIA NAPRAVOJE. Romanas, apdova
notas lenkų-jaunųjų literatų premija. Išvertė F. Neveravičius. 310 psl. Lt 3.

Šis veikalas, stipriai literatūriškai parašytas, sukėlęs didelį dėmesį 
lėnkų jaunojoje literatūroje, vaizdžiais, realistiniais vaizdais piešia kaimo 

^gyvenimą jr atidengia pasaulį, kuris sukrečia kiekvieną skaitytoją. <
N. D. Noskovas, MAŽASIS KAPRALAS. Romanas Napoleono I 

karo žygių istorija. Vertė Pr. Kvietkauskas. Spaudos Fondo leid. 226 psl. 
Lt 2,50.

Vyt. Sirijos Gira, KAMINKRĖTYS. Spalvotos dail. R. Kalpoko ilius
tracijos. Spaudos Fondo leid. Lt 1. Tai labai graži, puošniai išleista poe
mėlė jauniesiems skaitytojams.

A. Kazanavičienė, ĄŽUOLO GILELĖ. Piešiniai dail. Al. Šepečio. 
Spaudos Fondo leid. Lt 1. Dailiai išleistų eilėraščių knygelė vaikams.

A. Šalčiuvienė-Gustaitytė, DVEJOPA MEILĖ. Naujas novelių rinki-
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nys. Spaudos Fondo leid., 238 psl. Lt 3..Turinyje: Dvejopa meilė, Miražas, 
Linksma šeima, Nastazija, Pilkoji ponia, Moteris klube, Kunigo belau
kiant, Glūdučiai, Valso garsai, Dienoraštis ir O, j eigų 1

Antanas Jasiūnas — APLEISTOS ŽEMES LYRIKA. Trečias lyrikos 
rinkinys. Spaudos Fondo leid. Lt 3. Viršelis dail. B. Macutkevičiauš/ 
Tai gražios poezijos pluoštas*

Robertas Naxhtwey, NUOSTABUSIS PASAULIS VANDENS 
LASĘ. Su 5T paveikslais. Iš vokiečių kalbos vertė A. Nezabitauskis. Spau
dos Fondo leid., 224 psl. Lt 3, Nepaprastai įdomiai aprašytas mažiausiųjų 
gyvių nuostabus pasaulis, apie kurį, pasirodo, mes mažai težinome. Knyga 

_skaitoma kaip koks fantastiškas Jules Verne romanas. Tai vertinga mokslo 
populiafizacija visiems.

SESI SUOMIAI. Naujosios suomių prozos ontologija. Vertė ir re
dagavo J. Šimkus. Spaudos Fondo leid. 272 psl. Lt 3.

VI. Kadžiulis,NEDUOSIM SAVO ŽEMĖS. Spaudos Fondo leid. 
158 psl. Lt 2.

D. S. Mereškovskij, GRUODŽIO 14. Išvertė K. Augulis. Spaudos 
Fondo leid. 460 psl. Lt 4.

Pearl S. Bück, RYTŲ VĖJAS, VAKARŲ VĖJAS. Išvertė K.Jakū- 
bėnas ir J. Lukoševičius. 254 psl. Lt 3.

Jonas Mackevičius Nord, MAŽUTĖS PASAKOS. „Vyties“ B-vės 
leid. 205 psl. Lt 2,50.

Lordas R. Baden-Powellis, SKAUTYBĖ MERGAITĖMS. Vadovėlis 
jaunesniosioms skautėms, vyresniosioms skautėms ir vadovėms. Iš anglų 
kalbos išvertė, sulietuvino ir papildė O. Saulaitienė. Išleido Skautų Aidas, 
1938 m. 405 psl., 260 iliustracijų. Lt 3,50.

MOTINOS IR VAIKO KALENDORIUS 1939 M. Lietuvos Mo
tinoms ir Vaikams Globoti Organizacijų S-gos leidinys. Kaina nepažymėta.

Kari May, OLOS DVASIA. Vertė Si. Šerkšnas. Šv. Kazimiero Dr-jos 
leid. 220 psl. Lt 2,50.

Kazys Lnčiūra, BALTIEJI RAITELIAI. Eilėraščiai. Šv. Kazimiero 
Draugijos leid. 154 psl. Lt 3.

Kun.St. Raila, MONSTRANCIJOS SPINDULIUOSE. Pamaldos ir 
apeigos. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. 280 psl. Lt 3.

F- ’ , i ' ' '

Kazys Jankauskas, DULKINI BATAI. Apysakos ir novelės. Sv. 
Kazimiero Dr-jos leid. 292 psl. Lt 3.

KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. 263 psl. 
■ Lt 4. '

L. Dovydėno, KATINO SODAS. Šv. Kazimiero Dr-jos leidinys. 
98 psl. Lt 3.

Maurikis Jokay, AKMENINĖ ŠIĘ.DIS. Apysaka. I tomas. Šv. Ka
zimiero Dr-jos leidinys. 221 psL Lt 2.

J. Labužėlis, JI SUGRĮŽO. Dviejų motinų tragedija. 96 psl. Lt 1.

1 ' • , . ■

JPrimename Gerb. Prenumeratorėms, kurios liko kiek skolingos, kad 
greičiausiu laiku, be atskiro raginimo, malonėtų atsilyginti.
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LIETUVOS ŠAULIŲ IR PATRIOTINĖS VISUOMENĖS LAIKRAŠTIS— 
ŽURNALAS

(

yra vienas didžiausių paveiksluotų savaitraščių Lietuvoje.

r
TRIMITAS 1939 metais eis 28 psl. (su viršeliais), pagerinta spauda, gausiai 

iliustruotas vaizdais iš mūsų krašto ir viso pasaulio.

turinys visuomet gyvas, įdomus, aktualus ir suprantamas kiek
vienam skaitytojui.

TRIMITUI jau plaukia tūkstančiai prenumeratų. Neatsitikime ir mes, kad 
nebūtume paskutiniai.

jau skaito ne tik šauliai, kariai, jaunimas, bet 
visuomenė.

TRIMITO

TRIMITĄ ir visa plačioji

TRIMITU

TRIMITE

susidomėjimas nuolat auga, nes jame dedama 
literatūros kūrinių, apysakų, novelių, 
dedama žinių iš viso krašto ir pasaulio 
dalykų, minties 
juokų ir kt.

kiekvienas randa 
tuviui.

ir kultūros naujienų

tai, kas yra brangu

daug grožinės 
ir kt. Be to,feljetonų

mūsų rašomosios kalbos 
galvosūkių, karikatūrų,

ir miela kiekvienam lie-

TRIMITO kaina metams 5
— metams 10 lt, pusei metų 6 lt. Atskiro numerio kaina 20 et.

Adresas: Kaunas, Laisvės ai. 20, TRIMITAS. Tęl. 2 26 63

It, pusei metų 3 lt, mėnesiui 50 et.; užsieniui

VAIKO DŽIAUGSMAS - MOTINOS LAIMĖ!

ŽAIDIMAS IR ŽAISLAS
«

knygelė priešmokyklinio amžiaus vaikų auklėjimui, parašyta Dr. O. v
Norušytės. Naudinga mokytojoms, darželių vedėjoms ir motinoms!

Gaunama „Naujosios Vaidilutės“ Administracijoj, Kaunas, Laisvės
ai. 3b (galima pašto ženklais) ir visuose knygynuose. Kaina Lt 1,20.
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i PLUNGĖJE

LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA

į MEDVILNINES MEDŽIAGAS. Reikalaukite visose krautuvėse 
• dėmesį į mūsų plombas su fabriko ženklu.

f 1939 m. inteligentė Lietuvos moteris prenumeruoja ir skaito tik aktua- J 
x liausią Lietuvoje savaitinį iliustruotą žurnalą f

NAUJĄJĄ ROMUVZ
X 4 1 iįi L̂.  ■ I ■■■»I. ■■ ■ .1. j ■■■■■■ ■  r—TV • .  ,—«

1 Skaitytojai, kurie visą 1939 m- prenumeratą sumokės iki 1939 m. sausio r
f 20 d., gaus dovanų Nobelio laureatės 5
J Pearl Buck romaną MOTINĄ. Lt 3. J
i Petro Cvirkos noveles KASDIENES ISTORIJAS. Lt 3. ir v
1 _ Antano Miškinio poemas KETURIUS MIESTUS. Lt 4. J
v NAUJOJI ROMUVA metams kaštuoja Lt 20, stud. ir moksleiv. Lt 15. J
X ■ • ' ’ Jh

a Adresas: Kaunas, Laisvės ai. 31b. f

HMiaimi9iia<»iiiiiiiRwaiDU3iiBeM3eiB»>aa!imiiia»aaiiiBmiiQBmiii|

■ Aktualiausi šių dienų lietuvės reikalai vaizdžiai aprašyti P. Orintaitės S
S knygoje 8

„KVIEČIAI IR RAUGES“
Knygą turėtų perskaityti kiekviena, kuriai rūpi lietuvės kultūriniai 

ekonominiai ir visuomeniniai reikalai.
Sukrauta 5v. Kazimiero ir Spaudos Fondo knygynuose. Kaina Lt 2
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j Ir jūsų šeimoje terštą būti bent vienas Į 
į Šv. Kazimiero draugijos narys j 
I ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA leidžia ir platina tik geras ir įdomias kny- | 
j gas tinkančias kaimui ir miestui. |
! ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS kiekvienas narys gauna kasmet pasirink- Į 
| tinai 10 litų vertės knygų. I
I Metinio nario mokestis 5 lt. Amžinojo J
I (visam gyvenimui) — 175 lt. Tikrojo I
I (pajininko) — 250 lt. I
j ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS nariu galima įsirašyti kiekviename Šv. Ka- į 
j zimiero Dr-jos knygyne arba pinigus siųsti |
j tiesiog i
j ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS CENTRUI, KAUNE, ROTUŠĖS A. 6. j

II

ir

-Muilas muilui 
nėralyuus!

-Kodėl?
— Nevienodai putoja 

plauna.

Tuo atžvilgiu „LINŲ MUI
LAS“ yra puikiausias gaminys, 
nes jo sąstatan įvestas sėmenų 
aliejus, kuris gamina gausias 
kremo pavidale smulkias putas 
ir stimuliuoja didelį plovimo 
pajėgumą.

Šeimininkes prašome išban 
dyti!
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