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Moterų apaštalavimas
t • - ■

Katalikų Akcija — visokeriopo veikimo siela, kurioje vertingai 
bendradarbiauja moterys. Bendradarbiavimas Katalikų Akcijoje, tai 
apaštalavimas, į kurį Bažnyčia kviečia visas moteris ir mergaites. Kata
likų Akcija prasidėjo nuo moterų. Moterys gerai ją suprato ir pritaikė 
gyvenimam Yra būtina» kad tie, kurie nori apaštalauti, butų kilę 
iš tų sluoksnių, kuriuose pasiryžę dirbti. Tuo būdu jie geriau supras 
tuos, kuriems apaštalaus, o pastarieji geriau supras juos.

Apaštalauti reiškia daryti tai, ką darė -apaštalai, tai yra, sekti 
jų pėdomis. Reikia gyventi dvasiniu gyvenimu, sielų gyvenimu ir 
sieloms duoti tokį gyvenimą, koks joms priklauso pagal krikščio
nišką supratimą. Kai norai šventi — veikimas taip pat šventas. Bet 
neužmirškime, kad mes esame žmonės, o ne grynos dvasios. Kel
dami dvasinius reikalus, neužmirškime ir materialinių. Sielos gėris 
tampriai susijęs su kūno gėriu. Gydykim kūną sielos išganymui. 
Ieškoti sielų per kūnus, tai pagrindas labdaros, tai didžioji paslaptis 
šv. Cąttolongo, šv. J. Bosco, Šv. Vincento ä Paulio. Tik tuo ir išaiš
kinamas jų toks didelis sielų užkariavimas.

Dienos politika, politika partijų nepriklauso Katalikų Akcijai. 
Bet yra politika, kūčios mes negalime apleisti, kurios mes negalime 
atsisakyti ir kuri liečia visus žmones, bet ne partijas. Tai tikra poli
tika, kuri visiems priklauso ir be kurios neklesti šeimos šventumas, 
auklėjimas, sąžinės laisvė, Dievo meilė ir Bažnyčios teisės. Jei šitas 
gėrybes pavadinti politika, tai taip, mes politikuojame, tai gera poli
tika. Žodis politika reiškia visuomenės interesus, bet šiandieną žiū
rima tik savo partijos, o ne žmonijos interesų. - Katalikų Akcija ne
privalo rūpintis kokios nors partijos interesais, bet ji turi rūpintis 
suteikti žmonijai Aukšciausį Gėrį, Kuris yra pagrindas visų gėrių —k 
dvasinių ir materialinių.
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Pijaus XII motina

Tai, ką darote, darykite vis plačiau, vis aktyviau, kad užkariau
tumei sielas atskirų asmenų, šeimų ir visuomenės. Daug kartų mūsų 
enciklikose paminėta, kad apaštalavimas yra gražiausias darbas, paties
Atpirkėjo įkvėptas apaštalams, kurie susirado bendradarbius vyrų ir 
moterų tarpe.

Nuo pirmųjų krikščionybės dienų moterys dirbo tam, kad išpla
tintų Evangeliją. ,

. ■ . ‘' '“t

Ils visos širdies mes jums reiškiame tėvišką padėką, tegu šis dė
kingumas bus jums užmokestis už jūsų prisidėjimo prie apaštalavimo 
darbo — platinant Evangeliją savo darbais, aukomis ir kančiomis. 
Apie jus visas ir apie kiekvieną atskirai mes galėtumėm pasakyti: 
„Quae mecum laboraverunt in Evangelio“ (Pijaus XI kai kurios min
tys, pareikštos Tarptautinės Katalikių Moterų Unijos atstovėms 
1934 m. Romoje).
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St. Ladigienė

Pijus XI ir moterys
Naujos rūšies pagonybei besiskverbiant j visuomenę, labai pra

vartu išryškinti krikščioniškąją pažiūrą j moterį ir į jos veiklą, kurią 
nekartą įvairiomis progomis šviesios atminties Sv. Tėvas Pijus XI 
yra išreiškęs. Labai nuostabu, kad dažnam, tarytum, aukštos inte- O - - . . - t
lektualinės kultūros žmogui išsprunka sąmoningai ar nesąmoningai 
vienas kitas posakis, kuris pažemina moterį, kaip žmogų. Tokių pa
žeminančių posakių, deja, neišvengia dargi intelektualų susibūrimai.

Tada, kai pasigirsta balsų, kad moterį žaisleliu paversti, anot 
vieno studento konferencijoje, kad vyro malonumui prieblandoje 
pianinu paskambintų, tai Sv. Tėvo enciklikoje „Casti Connubii“ ra
sime, jog vyro ir žmonos santykiai krikščioniškoje santuokoje turi 
tam tikrą taurumo1 pirmenybę2 (36 psl.). „Meilė įrodoma dar
bais — išoriniu veiksmu — ne vien tik grynai kūnišku palinkimu 
ir greitai išnykstanti. Tas veiksmas, naminėje draugėje, apima ne 
tik abipusę paramą: jis turi siekti aukščiau — ir štai kas turi būti jo 
svarbiausias tikslas: jis turi taikyti į tai, kad vyras ir žmona p a d etų 
tarpusavyje vienas antram kasdien labiau for
muoti ir t o b ui i n t i v i d u j i n į žmogų savyje: jų kas
dieniniai santykiai šitaip jiems padės kasdien žengti pirmyn dorybių 
keliu, ypač augti tikrojoje meilėje Dievui ir artimui“ (36 psl.).

Iš čia iškyla aukšto kultūrinio lygio reikalavimas moteriai, jei 
ji sudaro šeimą su inteligentu vyru, nes kitu atveju ji negalės vertai 
atlikti nuolatinio formavimo ir formavimosi darbo.

Moteris dažnai baido Apaštalo posakis, kuriuo rekomenduojama 
meilės tvarka: „Moterys tebūna pasidavusiossavę vyrams, kaip Vieš
pačiui, nes vyras moters galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva“. 
Nesigilinant į mistiškąją reikšmę šių žodžių, apie kurią buvo anksty- 
besniuose straipsniuose Židiny ir N. Vaidilutėje įvairių autorių iš
samiai pasisakyta, noriu pabrėžti Sv. Tėvo mintį, kur jis sako, kad: 
„šis pasidavimas neneigia ir nepanaikina laisvės, kuri pilna teise pri
klauso žmonai, tiek dėl jos prerogatyvų, kaip žmogaus būtybės, tiek 
dėl jos kilniausių žmonos, motinos ir draugės funkcijų; jis n e į s a-

1 Pabraukimai autorės.
2 Tiesos Kelias, Of. dalis, 1931 m. kovo 12 d.
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ko jai nusilenkti visiems jos vyro geismams, 
vis tiek kokie jie būtų, gal ir mažai suderą su pačiu protu ar žmonos 
orumu; jis nemoko, kad žmona turi būti sulyginta su asmenimis, 
kurie teisinėje kalboje vadinami „mažamečiais“ ir kuriems dėl jų ne
prityrimo žmonių reikaluose, paprastai neduodama laisvai naudotis 
savo teisėmis... ... Jei vyras neatlieka savo pareigų, žmonai jį pri
dera pavaduoti šeimos vadovavime“ (38 psl.).

Toje pačioje enciklikoje Šv. Tėvas pasisako dėl moters emanci
pacijos šeimoje (60—61 psl.). S o c i al in ė emancipacija esanti klai
dinga, kai moteris atimama nuo vaikų ir šeimos rūpesčių ir, eidama 
prigimties gabumais, pasišvęstų įvairiems reikalams ir viešojo gyve
nimo funkcijoms.

Ekonominė emancipacija, kai vyrui nežinant ir prieš jo norą 
ji vestų, administruotų reikalus, nesirūpindama savo šeima — yra 
lygiai žalinga, bet biauriu nusikaltimu vadinama fiziologinė 
emancipacija, kada moteris savo noru išsilaisvintų nuo žmonos san
tuokinių ir motiniškų naštų.

Tačiau, teisių lygybę, sako enciklika, reikia pripažinti tuose 
d a ly k u o s e, k u r i e pritinka žmogaus asmeniui ir 
vertybei, tuose dalykuose, kurie išplaukia iš santuokos sutarties 
ir kurie yra santuokoje implikuoti; tuose dalykuose abu susituo
kusieji tikrai turi tas pačias teises ir tas pa
čias pareigas (62 psl.). -

„Kadangi ištekėjusios moteries socialinės ir ekonominės sąlygos 
turi tam tikru būdu pasikeisti dėl permainos, kuri yra įvykusi žmo
nių santykių formoje ir papročiuose, viešajai valdžiai pri
dera pritaikyti moteries civilines teises' prie 
mūšų epochos r e i kai a v i m ų, atsižvelgiant į tai, ko rei
kalauja skirtingasis lyties temperamentas, papročių padorumas, bendra 
šeimos gerovė, kad tik esminė naminės draugės tvarka būtų išsaugota, 
kuri buvo įsteigta aukštesnės, kaip žmonių, valdžios, būtent, die
viškos valdžios ir išminties, ir kurios nei valstybės įstatymai, nei 
atskirų žmonių gera valia negali pakeisti“ (62 psl.).

Visa, kas apima moters asmenį su jos silpnybėmis ir didvyriš
kumu santuokiniame gyvenime, enciklikoje „Casti Connubii“ yra 
paliesta. \

Malonu atversti kitą lapą iš Šv. Tėvo veiklos, kur jis susiduria 
su organizuotomis moterimis.

Pirmaisiais Jo pontifikato 1922 metais gegužės 18—23 d. Ro
moje vyksta Tarptautinės Katalikių Moterų Unijos kongresas. Pir
mąją to kongreso dieną, gegužės 18 d. 7 vai. rytą, Šv. Tėvas laiko 
šv. Mišias kongreso dalyvėms. Visą laiką jis per savo atstovą Kar-

132 ' . ’ . ' '
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dinolą Protektorių Merry de Vai seka visų posėdžių eigą. Gegužės 
mėn. 22 d. audiencijoje, suteikdamas palaiminimą, šiltais žodžiais iš
reiškia džiaugsmą ir padėką už visus nuveiktus darbus. Jis prašo 
nutarimus uoliai vykdyti gyvenime. „Nutarimus formuluojate, išsi- 
vešite su savimi, bet naudingiausia bus visa,-ką pasisakėte, nuvesti į 
veikimo sritį“. Prisiminsime, kad Tarpt. K. Mot. Unija jungia viso 
pasaulio kat. moteris, jon įeina ir mūsų KO S (Katalikių Organizacijų 
Sąjunga). . . "

1925 m. spalių mėn. 27 d. vėl tos pačios Unijos kongreso audien
cijoje S v. Tėvas sako: „Mes ypatingai džiaugiamės matydami, kad 
jūsų dėmesys nukreiptas į krikščionišką gyvenimą ir į būdus jį išlai
kyti ir praktikuoti, tai nėra bet koks gyvenimas, bet aiškus, sąmo
ningas, taigi ir gilus“. Toje pačioje kalboje atkreipia dalyvių dėmesį 
į krikščioniškąjį kuklumą apdare, kuris turi būti įskiepytas auklėjimu. 
„Pačioms jaunesniosioms mergaitėms reikia įskiepyti širdyse dory- • - * -
bingumo dvasią ir nenykstamos sielos vertybės pajautimą. Žmoniš
kumo vardan reikia nugalėti mados nukrypimus, ypatingai dėl krikš
čionies vardo kilnumo, nes mes nešiojame Atpirkėjo Kraujo žymes, 
puikų liudijimą amžinojo likimo, kuris mus laukia“3.

Sunku suskaityti visas progas, kuriose organizuotoms moterims 
buvo parodyta daug širdies ir pritarimo. Minėtoji Unija per Šv. Tėvo 
paskirtos pirmininkės p. Steenbergbe-Engeringh (olandės) asmenį, 
turėjo nenutrūkstamą Jo Šventenybės norų ir minčių išraišką.

Labai įdomu iškelti dar visą eilę moterų, kurios Šv. Tėvo rū- 4 
pėsčiu pasiekė šventųjų garbę. Visas moteriškas asmenybes pra- 
šoksta savo rožių lietumi Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, 1925 metais 
paskelbta šventąja, kurią Šv. Tėvas buvo ypatingai pamėgęs ir pa
skyręs Misijų Apaštalės vardą. Tai visiems žinoma šventoji. Iš dau
giau mums žinomų yra šv- Bernadetė Subiriūtė, kuriai apsireiškė * < • ■ , ,
Liurde Šv. Panelė Marija, šiemet į palaimintųjų eiles iškeltoji Maria 
Mazzarello, Krikščionių Pagalbos Dukterų vyresnioji. Bet tai, toli 
gražu, ne visi vardai, tik jau jie pažymi, kad ne už teikimą malo
numų kam nors prieblandoje jos buvo iškeltos viešam garbinimui, 

, bet už pasmerkimą tos pigiai perkamos tuštybės, apie kurią Šv- Tėvas
kalbėjo paskelbdamas palaimintais Conradą de Parznam, brolį ka
puciną, ir Pauliną Frassinetti, Šventosios Daratos Seserų instituto 
įkūrėją: „Dažnai liūdna matyti, kad paskui tuštybės garbinimą ne 
vien jaunimas paseka, bet dar tiek žmonų, motinų, tiek moterų, ku
rios šeimoje ir visuomenėje turėtų būti krikščioniškojo gyvenimo 
pavyzdžiu“4. .

Į 3 Union Inter, des Ligues Feminines Cath. 5 et 6a Conseil. Inter, ä
Į Roma, 179 psi.
! 4 Cahiej-s de L’ünion Inter, des L. F. Catn. Janvier 1929.
i / • 133
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■>\ J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Ryto šūvis
■ f

■ 1 ■ ?

Iš auksinių vamzdžių plyšo ryto šūvis...
Melsvoj upėj bunda sidabrinės žuvys.

Sudrebėjo jūra tamsiai žalio javo;
Pabaidytos gulbės oru nulingavo.

Ežero pakrantėj laibos nendrės plakės....
Sumirgėję geso aukštos vaško žvakės.

Sunkios pertų taurės pačios išsiliejo
Bangomis paplukdę kvepiantį aliejų.
y . w
Štai basa mergaitė tuoj per upę perves 
Į lankas rasotas savo margas karves.

Milžtuvės liepinės ji nebepamiršo — 
Baltos pieno putos tuojau dribs per viršų.

Plyšęs ryto šūvis auksu išsitaršė ...
Gegės sukvatojo žydinčioj padaržėj.

* « _ o

II

Saulė aukso piūklu sodą išgenėjo, 
Ir po nakčiai visos obels pražydėjo ...

Kai sodan įėjom, nieks mūs nepamatė ,. .
Tik sujudo ore mėlyna gyvatė,

Ir; pasisiūbavus y irs baltų pusnynų, 
Visa paskandino bangoj žalio vyno ...

Takas parugėmis, drumzlina palaukė ...
Tiktai pilkas vargas jų paviršium plaukė .

Jisai buvo gyvas: tėškė pieno putą .. 
Čia su dalgiais Eglės brolių nebebūta ...

Tu manei, kad vargo čia neteks pajusti?
Obels šilkažiedės jo nebeužpustė ...
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' Em. Petrauskaitė

šviesuolė ir darbas
Darbo galia — kūrybos galia. Galėjimas sąmoningai dirbti, ga

lėjimas kurti naujas vertybes# labiausiai artina žmogų prie Dievybės.
Vieni žmonės kuria arba tobulina, gerina paprastąsias materia- . 

lines gėrybes, kiti aukštesnes — dvasines. Vieni dirba kurį darbą 
pagal įprastą šabloną, naudodamiesi savo ar kitų praktišku patyrimu, 
kiti gi ieško naujų kelių, skelia prometėjišką ugnį. Kiekvienas nuo
širdžiai dirbamas darbas yra vertingas, nes jis dirbančiam teikia dva
sinį pasitenkinimu. O tas didis pajautimas savo darbo, savo kūrybos 
galios kelia žmogaus dvasią siekti tobulybės. Didis kūrėjas savo sie
kimų ekstazėj, savo dvasia taip pakyla, jog jo sukauptas blizgąs 
žvilgsnis nebemato —- nepastebi kas darosi aplinkui jį, jis pasineria 
į begalines amžinąsias gilybes, kažką ten savo sielos-akimis jau 
mato, jau apčiuopia ir su didžiausiu dėmesio sukaupimu stengiasi 
tai įpavidalinti — atverti pasauliui. Ir nekalto vaiko džiaugsmu džiau
giasi, jei jam tai pavyko. Juo didesnis kūrėjas, juo didesnis darbininkas.

Sveiki ir sąmoningi žmonės dirba ir nori dirbti, nes darbas žmo
gaus prigimčiai yra įgimtas. Tai rodo tas didysis kūdikio iš pat mažų 
dienų palinkimas žaisti. Vos vaikas gali pajudinti kojas ir rankas, 
jis jau nori atlikti kokį nors veiksmą, vėliau jis jau sąmoningai ieško 
darbo — ieško žaislo. Vaikas auga, jo žaidimai darosi prasmingesni 
ir tikslingesni kol, pagaliau, išsivysto į tikslingą darbą.

Jei kartais žmogus bodžiasi darbu ir jo didžiausia svajonė yra, 
kad nereiktų dirbti, tai yra tijk dėl to, kad jis buvo ilgai naudojamas 
kaipo įrankis kitų gėrybėms kurti, o pats iš to darbo maža arba, 
kaip baudžiavos laikais, jokio sau malonumo neturėjo. Kiekvienas 
žmogus turėdamas teisę ir pareigą dirbti, taip pat turi teisę ir pasi
džiaugti savo darbo vaisiais. Jei pastaroji teisė jam atimama, jei dar
bas jam virsta vien prievarta, tada jis ne tik nejaučia reikiamo pasi
tenkinimo, bet gali pasidaryti ir atšakus, pagiežos kupinas. Jei dar
bininkas visą dieną, kaip mašina, yra naudojamas sunkiam darbui, o 
namo parėjęs neranda nieko, kas jam teiktų malonų poilsį, tik juodą 
vargą ir skurdą, suprantama, tokį darbą jis laikys tik „sunkia našta, 
didžiu vargu“. Dažnai dėl to, kad darbininkas labai neteisingai iš- 
naudojamas, įvyksta sunkių visuomenės gyvenimo sukrėtimų.

10



Iš sunkių baudžiavos laikų mūsų krašte pažiūra į darbą dar te
bėra iškreipta. Dažnai užmirštama, jog kiekvienas darbas yra vie
nodai garbingas ir kad joks darbas negali žmogų pažeminti.

Jei inteligentas intelektualiniai stovi aukščiau už fizinio darbo 
darbininką, tai tas dar neduoda jam teisės pastarąjį laikyti žemesniu 
padaru ar išnaudoti, nes ir prastas darbininkas savo asmens kultūra 
gali kartais aukščiau stovėti už nedorą inteligentą. Inteligentas, kurs 
sąžiningai neatlieka savo uždavinių, nepateisina savo vardo.

Kiekvienas pilietis turi natūralę teisę ir pareigą dirbti savo krašto, 
savo tautos gerovei, o šviesuolis — inteligentas, be to, turi dar ir 
moralių pareigų. Šviesuolis, kol jis tokiu tapo, naudojosi kitų darbu 
ir kitų sukurtomis gėrybėmis, kitų sukurtais mokslo laimėjimais ir 
kultūra jis turtino savo dvasios lobyną. Dėl to jis paliko skolingas 
ir savo tėvams bei artimiesiems, ir savo tautai, ir pirmtakūnams moks
lininkams. Šviesuolis neturi teisės įgytus turtus-žinias pasilikti tiktai 
sau, jis turi jas skleisti, turi kultūrinti savo aplinkumą, savo kraštą; 
o taip pat ir pats turi ką nors įnešti, ką nors duoti kultūriniam pasau
liui. Inteligento darbas yra labiausiai kūrybinis darbas. Šviesuolis 
turi švytėti ir šviesti — tokia yra jo misija. Jis turi dirbti—-kurti, 
sistematizuoti, planuoti, prastinti darbus ir skleisti sveikas į darbą 
pažiūras.

Jei bendrai šviesuolis turi moralių pareigų savo tautai ir žmonijai, 
tai moteris šviesuolė turi dar ypatingą misiją. Ji būdama, plačiai 
suprantama prasme, motina, yra pirmoji žmonijos ir tautų auklėtoja. 
Auklėjimas yra kultūrinimas. Juo auklėtoja pati daugiau žinos ir 
mokės, juo ji pati bus kultūringesnė, juo ji daugiau išmokys, giliau 
paveiks savo auklėtinius, juo kultūringesni bus žmonės. Tik kultū
ringi žmonės sukultūrins gyvenimą bei savo aplinką ir t autą. Taigi 
pirmiausias moters uždavinys, pirmiausias darbas išugdyti aukštos 
kultūros ■ savo asmenybę, kad tuo būdu kuo dauginusia savęs galėtų 
atiduoti kitoms kartoms, būsimai žmonijai. Juo kultūringesnė asme
nybė, juo giliau ir plačiau ji supranta darbo prasmę ir juo platesnės 
darbo dirvos prieš ją atsidaro. Mokslas ir savišvieta pakelia darbo 
našumą. Pastebėta, kad moteris ypatingai moka mokslą populia
rinti, taikyti prie gyvenimo; ji nesupranta mokslą mokslui, jai moks
las — gyvenimui ir pats gyvenimas. Dėl to mokslininkė moteris nėra 
linkusi užsidaryti savyje, ji veržiasi visuomenėn, gyveniman, ką pati 
patyrė, ką surado ar. išrado yra linkusi dalytis, skleisti.

Kada moteris buvo užsidariusi tik labai siaurame savo šeimos 
ratelyje, ji dirbo tik savo šeimai ir tai veik išimtinai fizinį darbą; apie 
auklėjimą, karpo apie mokslą, ji negalėjo turėti supratimo. Ji auk
lėjo savo vaikus vien instinkto ir nusistovėjusių papročių bei religijos
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padedama, nes ir tų laikų šviesuolės, jomis tenka vadinti „poniško 
luomo“ moteris, jokių mokslų nėjo. Jei jų akiratis buvo pla
tesnis už kitų moterų, tai tik dėl to, kad jos susidurdavo su mandres- 
niais papročiais, santykiavo su išmokslintais vyrais ir gudresnės iš jų 
šį bei tą patirdavo, nors bendrai vyrai nelabai mėgo su jomis dalintis 
savo išmintimi. Ką kalbėti apie senus laikus, jei ir dabar dar kartais 
yra sakoma, esą moterų draugijoje nepatogu — nemandagu kalbėti 
apie mokslą, meną, literatūrą, politiką ir kt. Šios, poniškos moterys, 
anais laikais fizinį juodą darbą laikė negarbingu bei per sunkiu sau, 
jo nemėgo ir dirbo tik rankdarbius, tvarkė namus, prižiūrėjo tarnai
tes, skaitė romanus ir, svietiškesnės, rūpinosi baliais, rūbais, flirtais

■ bei kitomis gyvenimo prašmatnybėmis. Vėliau, kada mokslas vienai 
kitai moteriai tapo prieinamesnis, jos negalėjo vien jam ir savo švie
suolės moters pareigoms atsidėti, nes prieš jų protą ir akis atsidarė 
visas moters dvasinio gyvenimo skurdas. Prasišvietusioms moterims 
parūpo gerinti savo seserų būklę ir praskinti moterims ateičiai kelius. 
Nenuostabu, jog pirmosios šviesuolės moterys neretai nutoldavo nuo 
savo tiesioginių — moters uždavinių, nes užbrėžtoji žūtbūtinė kova 
už moters žmogiškas bei pilietines teises buvo taip sunki, jog moterų 

į pionierės jai turėjo atiduoti begalo daug energijos, sveikatos ir, nere
tai, savo gerąsias moters būdo savybes. Toji kova reikalavo užgrū-

I dinto, kieto charakterio. Atsiminkime ir pateisinsime Anglijos sufra-
į žistes, nes jei ne jos, ar mes turėtumėm visa tai, ką dabar turime. Juo
j daugiau moterys laimėjo, juo daugiau jos išpruso ir stebėjo gyvenimą,
Į juo platesni darbo barai joms atsivėrė. Vyrų per amžius kurta kul-
į tūra, atsiekusi begalinių mokslo bei kitose srityse laimėjimų, mora-
j liniame bei socialiniame gyvenime ne tik nepadarė pažangos, bet su

kūrė daug neteisybių, iš kur išplaukė ir įvairūs iškrypimai visuome- 
j ninėj santvarkoj bei papročiuose. Kilnesnės ir žymesnės tų moterų
i ėmė organizuoti ir šioj srity „pirmąją pagalbą“, pav., Elzbieta Frei
j atkreipė dėmesį į kalinių globą; Kotryna Booth ėmė organizuoti gai

lestingųjų seserų kadrus. Josephina Butler suorganizavo kovą prieš 
dvilypę moralę ir pirmoji ištiesė brolišką ranką žmogiškų teisių nu- 

| stojusioms, baisaus likimo į bedugnę įstumtoms moterims, taip pat ji
! pakėlė balsą prieš tuos neteisingus įstatymus, kurie vienus tos pat
j rūšies nusikaltėlius globoja, o kitas pasmerkia ir leidžia būti sutryp-

j toms į purvą. Kitos moterys ėmėsi organizuoti socialinę pagalbą lab-
i darybės srityse. Reikia pripažinti, jog kartais ir kilnūs geros valios

vyrai ateidavo moterims į pagalbą, kovojant už šitas neteisybes ir už • * ■ * ■ 1 • žmogiškąsias moters teises.
j Visos moterys veikėjos labai didelį dėmesį kreipė ir į šeimos ži-
| dinį, Jos pačios, kaip J. Butler, būdamos geros motinos ir pavyzdin-■ i ■ . ’ ’ ■ • . ■ . • ■ ’ ■ .i .. • • .
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gos žmonos, įrodė, jog visuomeninį darbą galima suderinti su šeimos 
pareigomis. Jos iškėlė moterims pareigą, neužsidaryti vien savo šei
mos ribose, nes visos gyvenimo neteisybės, esančios už šeimos namų 
durų, įsiveržia ir į šeimos židinio pagrindus ir juos negailestingai ardo. 
Kol visuomenės santvarkoj viešpataus visokios blogybės, nuo jų ne
bus saugi nei viena šeima, nei viena, o ypač bebręstanti siela, tol 
jokia motina neturės ramybės dėl to pavojaus, kuris už jos namų nuo
lat grės jos vaikams, nes jie juk auga visuomenei ir anksčiau ar vėliau 
išeina į ją.

Po Didžiojo karo „moterų byla“ — anot mūsų prezidento Antano 
Smetonos , galutinai buvo laimėta — moterys gavo ne tik teisę į aukš
tąsias mokyklas, bet reta valstybė jau nesuteikė lygias su vyrais pilie
tines teises politiniame bei ekonominiame gyvenime. Nepriklauso- 
moji Lietuva po savo Konstitucijos sparnais lygiai priglaudė visus, 
vienodai traktuodama. Šviesuolė lietuvė sėkmingai dirbusi tautos kū
rimo bei gynimo darbą, laisva atsikvėpė laisvojoje tėvynėje. Moteris 
šviesuolė, turėdama visados savo veikimo centre šeimos židinį, jau 
nevaržomai galėjo vykdyti savo žmogaus ir šviesuolės moters drauge 
sujungtas pareigas bei kurti šviesesnį ir gražesnį savo tautos, o per 
ją visos žmonijos rytojų. Kaip rodo 'mūsų moterų draugijų įstatai ir 
užsibrėžti tikslai, jos savo veiklą daugiausia nukreipė į auklėjimo 
(keldamos__ir spręsdamos auklėjimo klausimus, steigdamos vaikų dar
želius, prieglaudas, įvairius globos namus, kursus, mokyklas ir t.t.) 
bei kultūrinimo ir labdarybės sritis.

Tikroji moteris šviesuolė turi kilnius tikslus ir užsimojimus. Tik, 
deja, vyrai dar nevisados reikalauja iš inteligentės žmonos daugiau, 
kaip iš tarnaitės-šeimininkės, auklės bei virėjos, o jei ji gali būti 
visa tai drauge, tai esą pilnai užtenka. Jei ir moteris tik taip siaurai c ’ •
suprastų savo moters paskirtį, uždavinius ir šviesuolės pareigas, tai 
jos darbų sritis ir pasiruošimai čia ir turėtų baigtis — kam tada 
moteriai mokslas? Gyvenimo problema, suradus patogų butą ir tur
tingą vyrą, būtų išspręsta. Kai kurios „praktiškos“ moterys tuo, 
joms vyrų skiriamu idealu, ir pasitenkina.

Jei inteligentės moters darbai dar neduoda tiek vaisių, kiek iš jų 
laukiama, tai yra dar ir kitų gyvenime pasireiškiančių labai reikš
mingų jos veikimo stabdžių. Pirmiausia daug moteriai kenkia vi
suomenės, ypač vyriškos, opinija, kuri vis dar linkusi moterį laikyti 
ne tik fiziniai, bet ir protiniai silpnesniu padaru. Tas nepaprastai 
griauna jų pasitikėjimą savimi ir slopina energiją. Tokiems užkietė
jėliams, rodos, nieko nesako moterų nudirbami darbai nė laimėjimai 
mokslo, meno bei gyvenimo kūrimo srityse. 

* ’ .. .
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Michelangelo Pieta

Šie laikai ypatingai tendencingi moterų šviesuolių atžvilgiu. Nuo 
to laiko kai pasaulyje įsiviešpatavo dviejų galingų vyrų sukelta kraš
tutinio nacionalizmo srovė, tautų, ypač galingųjų, apetitai ir egoizmas 
pasidarė ytin ryškūs. Ten, kur egoizmas vyrauja, kur brutali jėga 
viešpatauja; ten nebeišvengiamos baisios katastrofos. Vėl išsigandęs 
pasaulis slenka į bedugnę — kuria karą. Kur trokštama karo, ten 
nebėra vietos moteriai ...

L
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Tų, didesniuose kaimynuose pasireiškiančių, tendencijų srovė už
krečia ir mūsų kraštą. Paskutiniųjų kelių mūsų valstybės gyvenimo 
metų reiškiniai aiškiai rodo šią žalingą tendenciją moters atžvilgiu. 
Moteris vis labiau izoliuojama ir išstumiama iš valstybinio gyvenimo: 
jos nebebuvo galima išrinkti Seiman, ji neprileidžiama prie įstatymų 
leidimo tarti savo, daugumos, žodį; ji dažnai neturi balso nė tada, 
kai sprendžiami auklėjimą liečią klausimai. Tarytum moteriai ne
rūpėtų tautos reikalai ir jos ateitis. Pagaliau, paskutiniais laikais iš
kilęs ištekėjusių moterų iš apmokamų tarnybų šalinimo įkarštis dar 
labiau šią tendenciją paryškina. Apie šio užsimojimo žalingumą mo
terys jau labai daug įrodinėjo, tų svarbių argumentų nebėra reikalo 
kartoti.

Šviesuolėms moterims prikišama, jog jos braunasi ne į savo sritis. 
Jei šie užmetimai būtų galima pateisinti dėl moterų veržimąsi į biu
rokratinį darbą, — tai jokiu būdu jie nepateisinami, kur liečia peda
goginį, visuomeninį bei kvalifikuotą profesinį darbą. Be to, moteris 
niekados nebarama, jei ji dirba neapmokamą darbą.

Moterys ir pačios mielai atsisakytų nuo neduodančio pasireikšti 
biuro darbo, jei ne toji moters ekonominio priklausomumo nelaimė. 
Tur būt, kaip sotus alkano, taip vyrai čia moters niekados nesupras. 
Jie niekados nesupras to pažeminimo, kurį jaučia žmona, klausydama 
priekaištus dėl būtino jos šeimai ir jai reikalingo cento. Kol nebus 
pašalinta toji neteisybė, nepripažįstanti moters darbą šeimoje lygia
verčiu vyro darbui ir jo pajamos nebus skaitomos bendru uždarbiu, 
tol moteris, nors ir prašokančio nustatytos normos vyro žmona, dau
giau ar mažiau bus priversta ieškoti uždarbio už šeimos ribų.

Iš moters per amžius buvo reikalaujama aukų ir skaitoma, jog ji 
yra tik tam sutverta, kad aukotųsi. Bet juo moteris daugiau aukojosi, 
juo ji labiau buvo pažeminta ir pavergta — jos aukos niekados neįver
tinamos. Tai yra toji giauri tikrovė, Su kuria rimtai tenka skaitytis 
ir šviesuolei moteriai, nes ji stovi ir jos kelyje, vykdant didžius už
davinius ir dirbant savąjį darbą.

• > \

Moters motiniškasis darbas yra tiek idealus ir kilnus, jog jokios 
materialinės vertybės jo nekompensuos. Tačiau pasaulis dar per daug 
materiališkai praktiškas, jis gerbia, pripažįsta ir skaitosi tik su tuo, 
kas turi stiprų ekonominį pagrindą, kas turi įleidęs stiprias šaknis į 
žemiškąjį gyvenimą. Moterys, pasirinkdamos sau darbą bei studijas, 
pirmiausia turi nukreipti dėmesį į laisvąsias profesijas ir speciales 
darbo sritis, nes dar šiais laikais tik jos garantuoja jai tikresnį ekono
mišką pagrindą, laisvą savo uždavinių vykdymą ir darbą.
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P. Orintaitė

<’ Daugiau budrumo savajai kultūrai!
Sunkios krizės laikai prasidėjo lietuvei-. . _
Kaimo moteris, išugdžiusi tiek knygnešių, idealistų kovotojų, 

šiandie, naujaip susidėjus sąlygoms — ima nustoti ekonominio sava
rankumo. Kadaise jai pieno ūkis, sviestai ir sūriai, duodavo šio
kių tokių pajamų, kad ji galėjo turėti savą biudžetą, šį tą savo noru 
ir pasirinkimu pirktis. O tie nuosavi pinigai, kad ir vos kapeikomis 
te skaičiuojami, jau daug priduodavo jai ūpo ir iniciatyvos. Ir gal 
dėl to, kad tas biudžetas buvo toks liliputiškas, ūkininkė buvo be 
galo taupi ir apsukri, niekučių nepirkinėjo, bet savo vaikus išeigai vis 
gražiai papuošdavo, o savo pačios šilkines skareles, kartais net mo
tinos ar senutės paliktas — per visą amžių taupiai išgobėdavo. Kiau
lių ūkis jai irgi kai ką duodavo: gerai išrūkinusi skilandžius, savo 
šeimynos nenuskriausdama, vieną kitą galėdavo ir parsiduoti. Vyrui 
nerūpėjo, iš ko žmona perka vaikams apvadėlius, kaspinėlius, o ji * 
didžiavosi savo apsukrumu. Šiandie gi — pieno ir kiaulių ūkis pa
teko į vyro rankas, ir ūkininkė kiekvienai smulkmenai — siūlams, 
sagoms ar pipirams — turi pinigų vis iš vyro išsiprašyti. Viena, nela
bai jau smagu vis nuolat prašyti: duok pinigų... O dar yra tokių vyrų, 
kur nenoriai duoda arba iškalbinėja, girdi — tau duok ir duok! 
Antrą vertus, gal dėl to kai kurios ūkininkės darosi nebe tokios tau
pios, nes ne iš savo biudžeto imamas (ir ne pačios įsigytas) pinigas 
darosi ne toks brangus. Jau čia nėra jos iniciatyvos, nereikia pačiai 
balansuoti. Kada ir kiek prireikia — tiek turi vyras duoti, o ar jo 
kišenėj daug dar,lieka pinigų ar maža — ji to dažnaiusiai ir nežino. 
Pirmiau ji kartais palaukdavo su pirkiniu: kai pabrangs sviestas ar 
kai vištos ims daugiau dėti... O dabar nėra ko laukti. Tad bloga 
ne vien tas, kad iš jos atimtos savarankiškos pajamos, bet ypač — 
kad atima iniciatyva. Moteris darosi mažiau rūpestinga ir taupi. Be 
to, žala ir ūkiui, nes smulkiuose reikaluose moters iniciatyva ir veik
lus apsukrumas yra, paprastai, daug tikslipgesnis negu vyro.

Ne pyragai dabar ir inteligentei miesto moteriai. Žinant paskutinį 
įstatymą — nėra ko. daug ir aiškinti. Jei šviesuolė bus pamažu išstu
miama iš savarankiško uždarbio vietų, (o tai jau vykdoma) vien dėl 
to, kad moterie, tai kas jai beliks? Kam jai tada bus, rodos, siekti
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mokslinio išsilavinimo, specialybės, jei bus atimta proga tuo mokslu 
praktikoj pasinaudoti? Kam tada jai, rodos, iš viso lavintis, jei jos 
gabumai ir proto pajėgos valstybei nepageidaujamas ir jos darbas bei 
rezultatai nevertinami lygiomis su vyrais?

Tokių laikų susilaukėme, kad tartum vis sunkiau mums darosi. 
Tačiau sąmoningos moterys vis tiek nenusimins. Tik reikia su dvi
gubu intensyvumu sutelkti savo jėgas, dar labiau sustiprinti savy norą 
būti mokyta ir kultūringa. O ypač su didžiausiu budrumu reikia per
svarstyti visas sritis, kur mūsų gal kiek apsileista; taip pat — apsi
žiūrėti, per kur daugiausia galėtume laimėti, t. y., ne tik atsilaikyti* 
prieš sunkias sąlygas, bet dar ir pirmyn žengti.

Šįkart noriu paliesti iš daugybės sričių tik vieną, kurioje mūsų 
budrumas turėtų ypačiai padidėti, — tai meno sritis.

Meno kūryboje lietuvės moterys lig šiol stovi pakankamai aukš
tai— ir to dar niekas nemėgina nuginčyti. Jonuškaitė, Grigaitienė ar 
Staškevičiūtė—tai dainininkės, kuriomis galime žavėti ne tik Lietuvą 
ar Pabaltįjį, bet ir visą pasaulį. Mūsų šokėjos taip pat savo menu 
nustebino tokias šalis, kaip Angliją ir Italiją — ir valstybė priversta 
jas globoti, nė tik įvertindama jų gabumus, įbet turėdama sau iš to 
didelę reprezentacinę naudą. Mūsų dailininkės irgi konkursuose lai
mi vieną kitą vietą, tad — taip pat nepaskutinės.

Literatūroje — dar daugiau. Tautos atbudimo laikais moterys 
buvo beveik vienos iš pirmųjų mūsų klasikių. Ypač nuostabaus ta- 

4 lento senutė Žemaitė staiga iškilusi aukščiau už kitus. O šįmet ypa
tingai prasidžiugome, kai Salomėja Nėris gavo valstybinę premiją 
(pačią pirmąją irgi laimėjo moteris — L Simonaitytė). Lig šiol dvi 
moterys, du vyrai ta premija apdovanoti — vadinasi, stovime lygiomis.

Jei žvelgsime į pasaulinę — irgi tas pat matyt. Pati aukštoji įver
tinimo garbė —- Nobelio premija — laikas nuo laiko vis tenka mote
rims. Po nepalyginamosios S. Lagerlöf, po S. Undset ir G. Deledda 
— štai paskutinioji pagarba vėl teko amerikietei Pearl Buck, visus 
pavergusiai savo raštais. Žinoma, dar kai kas retkarčiais mėgina tuš
čiai tvirtinti, esą moterys tinka būti vien vyro įkvėpėjomis, bet -— ne 
kūrėjomis; visai be pagrindo kai kurie užsispyrėliai genialias moteris 
dar vis laiko tik paskiromis išimtimis, arba dogmatiškai paneigdami 
moteriškos prigimties galias, vadina jas „vyriškomis“. Bet, kaip ma
tome, faktai kalba mums visai aiškiai.

Tad meno srity — moteris parodo savo sugebėjimus nė kiek ne- 
menkiau už vyrus. O dar norisi pridurti, kad menas — viena iš aukš
čiausių žmogaus dvasinio veiklumo sričių: ji pakelia žmogų ligi die
viškosios prigimties pajautimo; ji amžiams išlieka, ir mažiausią tautą 
išgarsindama pasaulyje, sulygindama su didžiosiomis.

- ‘ 142 - ' ■
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Ir dabar mes, moterys, norėdamos atsilaikyti prieš vis labiau sun
kėjančias sąlygas (kai daug kur mus varo šalin ne dėl menkesnių su
gebėjimų, o vien — kad esi moteris 1), turėtume ypačiai remti meno 
kūrėjas, nes šioj srity, kaip matėme, tikrai moteris parodo visai vie
šumai savo lygiavertę sielą, kurios niekas n e stengia nuginčyti.

Ar mes, kurios taip skaudžiai suprantame būtiną reikalą rtioteriai 
išlikti savarankiškai ir lygiateisiai visokio darbo srityse — ar mes 
pakankamai budime, kad mūsų meno kūrėjos galėtų pasireikšti, iš
ugdyti savo gabumus ir pasitikėjimą savim, pačios kūrybiškai iš
augti? Atminkim, kad moteris menininkė yra nepaprastai jautri, daž
niausiai tokios trapios sielos, kad ir asmeninės nelaimės ir išorinės są
lygos ją daug aštriau pažeidžia ir — daug greičiau palaužia. Štai, 
mūsų talentinga rašytoja Vaidilutė-Puidienė: mes tik dabar, gal būt, 
suprantame, kaip tragiškai kentėdama keliavo jį per gyvenimą ir per- 
anksti žuvo, beveik niekeno nepalaikoma... O Marcelė Katiliūtė — 
jauna, bet jau visų pripažinta kaip gabi dailininkė, — irgi žuvo dar tik 
pačiame žydėjime, žuvo čia pat, šalia mūsų, o mes — nematėme jos 
kenčiančios ir žlungančios po savo vargo kryželiu. Asmeninės ne
laimės nebūtų vis dėlto taip pražūtingos ir žudančios, jei būtų iš ša
lies paremta morališkai, parodyta širdingumo ir bičiulystės, įkvėpta 
pasitikėjimo talentu. Kartais daug nusveria ir medžiaginė parama^ 
Ir genialus kūrėjas kartais pasijunta toks silpnas ir vienišas, niekam 
nereikalingas ir apleistas, kad tik bičiuliška širdis ir parama atlaiko 
jo dvasinę pusiausvyrą. Gi mes tas nelaimių prislėgtas ir nuolat klum
pančias sielas paliekame vienišai kankintis ir dažnai — žūti be laiko. 
Mes nepaslenkame ateiti su užjaučiančią širdim ir laiku paremti. Iš 
viso mums trūksta jautrumo tuojau prasidžiugti kiekvienu iš mūsų 
moterų vos tepražystanciu talentu ir padėti kilti aukštyn.

Štai, pav., ir ta pati Salomėja, kuri mums tokį siurprizą šįmet pa
darė. Kai vos keletos asmenų komisija ją aukščiausiai už visus įver
tino ir laureate paskelbė — daugumas iš mūsų tik tada ėmėm iš tik
rųjų džiaugtis jos poezija. Bet kur mes, moterys, buvome anksčiau? 
Ar ne mūsų pareiga buvo pirmiau dar už kitus pastebėti jos talen
tingumą ir visiems apie tai skelbti? Ar ne thes turėjome ją iškelti į 
pirmąsias vietas? O kada anąmet kiti buvo pradėję ją neigti, igno
ruoti ir net spaudoj skelbti, kad ji „vargu ar ką gero daugiau para
šys“ — ar kai kurios iš mūsų nebuvome bepatikinčios tais vienaša
liškais spėliojimais? Galėjo vienas veikalas patikti daugiau, o kitas 
mažiau (tai yra visai natūralu), bet talentas visada pasilieka talentu. 
O tokiu sunkesniu momentu ypač reikia daugiau bičiuliškos Širdies 
parodyti, kad augtų pasitikėjimas savimi ir kad trąpi kūrėjo siela 
pajėgtų atlaikyti priešiškus smūgius ir kovą.:
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Tad iš viso — ar pakankamai mes, šviesuolės moterys, parodome 
budrumo ir savarankiškumo ugdant savąsias menininkes, ar nese
kame vien viešąja, jau kitų sudaryta nuomone?

Dabar konkrečiai: kaip šiais mums taip labai sunkė jančiais lai
kais mes galime dar pastiprinti savo dėmesį dėl moterų kūrėjų, ku- 
rios savo talentu ypačiai pakelia visų akyse moterų garbę ir nenu
ginčijamai įrodo moterų prigimties dvasinį lygiavertiškumą?

Pirmas, tiesa, gana sunkus dalykas — asmeniškas bičiuli skomas. 
Kūrėjos dažniausiai yra kuklios, nemoka ieškotis draugystės ir — 
lieka vienišos. Kurios neturi šeimos nei artimųjų, ypačiai skaudžiai 
pajaučia tą savo kasdieninį vienišumą. Kitoms dar prisideda medžia
giniai nepritekliai — ir jos, būdamos jautrios, kenčia dėl to labiau negu 
kas kitas. Dar kuriai vėl pasitaiko ypatinga nelaimė — o niekas jos 
dvasios nupuolimo nepastebi, niekas nesuramina, nepalaiko. Ir ateina 
momentas, kad tarytum esi niekam nereikalinga. Gi idealistę moterį 
taip dažnai nuvilia gyvenimas, taip skaudžiai^ kartais įžeidžia net drau- 
gai, artimieji. O ar mes daug žinom ir ar rūpinamės, kaip kuri mūsų 
kūrėjų gyvena, koki priešai aplinkui sukasi, ar ji turi tikrų draugų, 
ar neslegia kokios nelaimės?

Antra priemonė — bent iš tolo širdimi ir pinigu visapusiškai pa
laikyti— jau visoms prieinama. Pirmiausia — širdimi. Netikėkime 
'kiekvienam žmogui (ar laikraščiui), kuris lengvu mostu nupeikia 
moterį kūrėją, paneigia jos talentą. Viskuo turime įsitikinti savaran
kiškai, be pašalinės įtaigos. Be to, retas kas jau tuoj iš karto pakyla 
genijum, tad pačioj pradžioj mes turime užsistoti ir už vidutiniškai 
pasireiškiančias, nes gal būt, morališkai paremtos ir paskatintos, 
jos ateity pasireikš tobuliau. Nenorėkime, kad tučtuojau kiekviena 
duotų kūrinius be jokios ydos, 100% tobulus. Ne iš vieno genia- 
liško kūrėjo išsyk daug kas juokėsi ir patarė — „kitu darbų duoną 
pelnytis“. O dabartiniais konkurencijos laikais moteris,, visada grei
čiau paneigiama; be to, ji, būdama kuklesnė ir nedrąsesnė, nupeikta ' o
greičiau nustoja pasitikėjimo savim — todėl jai daugiau reikia mo
ralinės paramos.

Dar konkretesnė priemonė — palaikyti savo kūrėjas daiktiškai, 
pinigu. Žinoma, čia, gal būt, dar utopiška būtų svajoti pas mus apie 
savą kultūros fondą, apie sąvas premijas ir kt. Betgi, pav., visai įvyk
domas toks jau paprasčiausias dalykas, kad — nė viena šviesuolė ne
pasiliktų nenusipirkusi moterų rašytojų knygų. Viena, ji iš knygos 
turi sau pačiai naudos: praturtina savo dvasinį akiratį, lavina grožio —  •.—    . ’ . • * .
jausmą; antra, ji duoda pavyzdį kitoms, draugėms bei pažįstamoms, 
kad savigarba reikalauja būtinai pas save susidaryti visų mūsų moterų 
raštų knygynėlį. O trečia, ji tuo būdu morališkai ir materiališkai pa-
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remia pačią rašytoją, kuri, žinodama knygą gerai perkant —įgauna 
didesnio pasitikėjimo savo pajėgomis, žinosi esanti reikalinga bei lau
kiama, ir todėl — vėliau sugebės parašyti daug vertingesnių veikalų. 
Vadinas, moterų knygas turime pirktis ne tik pačias gerąsias, bet ir 
vidutiniškąsias (išskiriant, žinoma, tokius veikalus, kurie aiškiai nei
giamo turinio arba labai silpnos formos), kad vėliau tuo būdu išugdy- 
tume geresnių veikalų. Ypač-kad iš anksto niekas nežinom, iš kurios 
mūsų išeis žymi rašytoja; tad pradžioj reikia visas palaikyti ir visoms 
padėti.

Pastebėtina viena svarbi aplinkybė: jei moterų veikalus mes grei
tai išpirksime — tuoj viešoji opinija apie jas pakils. Juk daugelis 
sako, kad dabar ir premijų teikimas dažnai (be abejo, ne visada) par
eina nuo leidėjų ir draugų reklamos bei paramos. Būna visai lygia
verčių veikalų keletas: vienas gauna premiją, o kitas ne. Visoke
riopa konkurencija ir bičiuliška parama dabar daug nulemia — nieko 
nepadarysi. Tat ir moterims reikia daugiau susipratimo, organizuo
tumo. Jei mes nepajėgiam savų kūrėjų tinkamai reklamuoti spaudoje 
ir kitur, tai tą kukliausia priemonė — pirkti jų knygas — yra kiek
vienos iš mūsų neatidėliotina pareiga. Jei, pa v., koks nors moteries 
veikalas bus greit išpirktas, tuoj leidėjas ims girti tą autorę, reika
lauti daugiau raštų, o jo nuomonė atsilieps spaudoj ir t.t. O atmin
kime, kad Lietuvoj rašytojui visada bus sunku, nes esame maža 
tauta — mažas bus visada ir knygų tiražas, gi kiti niekas musų kal
bos nemoka ir išpirkti nepadės.

Dar viena smulkmena, pav., pernai išėjo mano knyga apie ben
drąsias moterų kultūros problemas („Kviečiai ir raugės“, sukr. Sv. 
Kazimiero ir Sp. Fondo knyg.). Tos srities knygų pas mus dabar 
yisai nepasirodo. Tad buvo įdomu išmėginti, ar mūsų šviesuolės do
misi esminiais savo kultūros klausimais, ar jos jaučia trūkumą panašių 
knygų ir ar tūri apie tuos klausimus savo nuomonę. Daug kas tei
raujasi, kaip perkama ta knyga. Vadinasi, jei ši dabar vienintelė tais 
klausimais knyga nebus perkama, tai bus atimtas noras kitoms gal 
jau daug geresnes knygas iš šios srities rašyti ar spausdinti. Žino
ma, ta mano knyga nėra tobula (ir įvardinta, kad dar tik— proble
mos), tad galima nesutikti, net visai prieštarauti, bet reikia bent iš
keltais klausimais susidomėti ir reikšti savo nuomonę, ginčytis, kaip 
nors — ieškoti vis tikslesnio išsprehdimo. O tuo tarpu, tiesą sakant, 
jokio gyvesnio reagavimo nejaučiama.

Tad, pagaliau, turėtume vis dėlto mes, moterys, kiekviena aiškiai 
apsispręsti: ar savos kultūros ugdymas mums yra labai svarbus daly
kas ir ar visu savo dvasios budrumu prie jo prisidedame, ar gal — 
„tegul kiti rūpinasi“?
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B. Buivydaitė

Baltas paukštelis
Nešioja bangos mano laivelį, 
Kaip skiedrą mažutėlę — 
Su manimi tu, baltas paukšteli, 
Neramią valandėlę.

Linguoja uosis sausą viršūnę — 
Palūžo jo šakelės...
Bet tu dainuoji, mielas klajūne.
Prie mylimos šalelės.

Už lango šoka rudenio vėjai, 
Rasoja debesėlis...
Tu pasilikti čia panorėjai, 
Tu, baltas paukštužėlis ...

Dygus, vingiuotas mano kelelis, 
Ir, kaip akmuo, dalelė...
Bet čiulba, gieda baltas paukštelis, 
Linguoja aguonėlė...

B. Buivydaitė

Šešėlių fleitos
. J . F . ■

Šešėliai fleitom groja
Trumputę gaidą, žemą. ~~
Saulėlydžiai liepsnoja, 
Kaip mirštanti poema.

Ir vabalas ir lapas — <
Visi po fleitą juodą .. .
Saldus nasturtos kvapas
Gyvent ramiai neduoda...

Šešėliai, kaip ožiukai,
Po pievas šokinėja, 
Jų fleitos — ūkai... ūkai... 
Skardenasi pavėjui.

■ . ■ ■ . 1 • ■ .. ■
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V. Valsiūnienė

Su tavim
Tik su tavim žydriais keliais
Tarp sningančių žiedų
Keliaut į baltas tolumas
Norėtųs vienu du. 

♦

Palikt pilkų dienų mintis
Su skundais, su vargais
Ir lėkt krištolo pusnimis
Baltų svajų žirgais.

Akis ir lūpas išdabins
Snaiguolės, lyg šilkai.
Paklysime baltuos miškuos,
Kaip pasakų vaikai.

Ramiai didžiulės eglės snaus,
Balta pusnis liūliuos,
Ir taip bus gera su tavim 
Pusnynuos nebyliuos.

Julija Švabaitė

Dienų žaismas
Gražiai, gražiai, gražiai pažais . 
mano mažytės dienos.
Srovelė vakaro dažų 
ir skaisčiai baltas mėnuo...

1 * ■ .

Einu žaliuoti su beržais, 
einu — jaunystė šaukia!... 
Nusvyra saulė pamažu 
ir žiedu žydi akys ...

Žydės, žydės linų žiedais, 
lengvai, lyg baltos snaigės... 
su lino žiedlapiais žadu, 
žadu nukelti dangų!...

Su rausvo vakaro dažais 
pasklis mažytės dienos; 
beržų viršūnėj tyliai žais 
baltai išblyškęs mėnuo.
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Pranas Brazys, MIC

Lgfgs ir jų paskirtis
LYTIŠKUMO ESMĖ*

Ar siela lytiška? — o . . ' * ’ .
Štai svarbiausias klausimas, kuris čia mums rūpi. Nušvietę me

tafizinį problemos atžvilgį ir išnagrinėję biofiziologinės bei psicholo
gines lyčių skirtybes, dabar jau galime pamėginti duoti atsakymą: kur 
glūdi lyčių esmė: sieloje ar kūne? • « • .

Kadangi esmė yra pažįstama tik iš ypatybių, mes stengėmės visu 
stropumu jas ištirti ir surasti jų tarpusavio santykį. Skaitytojas tu
rėjo progos pats įsitikinti, kad biofiziologinės lyčių skirtybės taip 
santykiuoja su psichologinėmis, kaip priežastis su savo padariniu. 
Biofiziologinės lyčių skirtybes atitinka psichologinės. Jeigu biofizio
loginių skirtybių nebūtų, nebūtų nei psichologinių. Biofiziologinėms 
skirtybėms kintant, kinta ir psichologinės, kaip kinta padarinys, kin
tant jo priežasčiai. Šitas priežastinis psichologinių skirtybių priklau
somumas nuo biofiziologinių parodo, kad pačioje žmogaus sieloje 
psichologinių lyties skirtybių priežasties nėra. Psichologinės lyčių 
skirtybės yra biofiziologinių skirtybių irradiacija į mūsų psichines 
funkcijas, tarpininkaujant materialiam šiųjų substratui organams.

Ir iš tikrųjų: psichinės galios abiejose lytyse yra griežtai tos pa
čios, pilnos ir vienodos savo esmėje. Nėra tokios psichinės galios mo
teryje, kurios nebūtų vyre. Psichinės lyčių funkcijos tesiskiria tuo, 
kad vienoje lytyje iš prigimties jos yra linkusios lengviau reikštis 
viena kryptimi, o kitoje — kita. Moteriai, päv., yra būdingas visuo
tinis psichoorganinių funkcijų emocingumas ir intensyvumas. Šitas 
emocingumas per dėmesį ir apercepcijos gretinimo bei lyginimo funk
cijas persiduoda net į grynai dvasines galias ir meta tenai savo šešėlį. 
Bet intensyvumas ir emocingumas nėra jokios funkcijos esmė, o tik 
jos ypatybė. Mes matėme, iš kur šita didesnio emocingumo ir pasy
vumo ypatybė atsiranda motelyje: emocingumas, arba reakcijos inten
syvumas priklauso nuo organo dispozicijos. A. Gemelli, O. F. M:,

* Tęsinys iš Nr. 2.
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teisingai pastebi, kad senovinė keturių skysčių temperamentų teorija, 
nors savo biologinių pagrindų primityvume ir neatitinkanti tiesą, savo 
esmėje yra labai prasminga: ir šiandien moksląs neabejoja, kad reakci
jos pobūdis ir temperamentas visiškai priklauso nuo organinio žmo
gaus kūno fluido, kuris kiekviename žmoguje yra individualus pagal 
kraujo, limfos ir visos vidinės sekrecijos sąstatą. Pagal visos seksuali
nės sekrecijos (neišskiriant nei su šiąja susijusios hypophyzės ir kit. 
sekrecijų) pobūdį ir persvarą Gemelli išveda ne tik lyčių reakcijos 
pobūdį, bet ir vadinamąjį erotinį temperamentą, arba erotinį tipą 
apskritai1. Tai kaip tik.paaiškina ir tas faktas, kad psichologinis vyriš
kumas ir moteriškumas atsiranda ir susikristalizuoja drauge su fizio
loginiu brendimu, t y., kada pilnai subręsta atitinkamos liaukos ir 
suintensyvėjusi lyties endokrinų injekcija iššaukia antraeiles biofizio- 
logines lyčių skirtybes. Tik tada berniukas psichologiškai, tarsi, 
išeina iš savęs, ir jo extrasubjektinis aktyvumas greitai sueina į kon
fliktą su autoritetu, o mergaitė palaipsniui sugrįžta į save, kur jos 
intrasubjektinis pasyvumas užsidaro stiprėjančių jausmų vienatvėje. 
Psichologines skirtybes lytys įsigyja pamažu, palaipsniui — atsižvel
giant į tai, kaip jų protingoji siela sugeba įsigalėti savo individualiose 
kūno ir aplinkos sąlygose. O šios sąlygos gali padaryti tai, kad kar
tais mažesnis yra psichologinis skirtumas tarp kokio .vyro ir moters-, 
negu tarp kokių dviejų vyrų.

Kadangi visų žmogaus funkcijų formalinė priežastis yra siela, o 
materialinė, arba palaikančioji jų priežastis yra kūnas, nuo kurio, kaip 
organinių funkcijų reiškimosi sąlygų, priklauso jų reiškimosi tobulu
mas ar net visiškas neįmanomumas, galime daryti galutinę išvadą, 
kad formaliai, t. y., kiek tai liečia pačią žmogaus sielą, kaip kūno 
formą, visos psichologinės (t. y., tiek psichoorganinės, tiek dvasinės) 
žmogaus galios ir jų funkcijos nėra lytiškos. Jos tėra lytiškos mate
rialiai, t, y., atžvilgiu į kūną, kaip į sąlygas, kuriose de facto jos reiš
kiasi. Šioms sąlygoms pakitus, atitinkamai pakinta ir šių funkcijų 
veikimas, tačiau, nežiūrint to, vis tik jose lieka daugiau ar mažiau 
buvusių sąlygų paliktų liekanų — įpročių (habitus) ir panašių prie- 
tapų, kurie, drauge su pakitusiomis sąlygomis, apsprendžia faktinąją 
lyčių psichologiją. Faktinoji žmogaus psichologija yra viso jo gy
venimo kintančių organinių ir kultūrinių sąlygų kūrinys. > * "V

Dabar belieka atsakyti į klausimą, kur glūdi biofiziologinio lytiš
kumo esmė: sieloje, ar kūne?

Šis klausimas neliečia mitimo ir augimo galių: jose jokių savai
mingų lyties skirtybių nėra. Čia tėra klausiama dėl gimdomosios ga-

1 Pal. A. Gemelli, Non moechaberis, Mediolani societä editrice
„Vita e pensiero“, p. 54 et segu.
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lios lytiškumo: ar biofiziologinės lyčių skirtybės turi savo priežastį 
gimdomojoje galioje formaliniu, ar tik materialiniu atžvilgiu? Jeigu 
formaliniu, tada biofiziologinių lyties skirtybių priežastis būtų ne tik 
kūnas, bet ir siela, kaip formalinė gimdomosios galios priežastis; tada 
teisingai galėtume pasakyti, kad siela gimdomosios galios atžvilgiu 
virtualiai yra lytiška (nes visos organinės galios sieloje tėra virtualiai). 
Jeigu gi materialiniu, tada biofiziologinių lyties skirtybių priežastis 
būtų tik kūnas. Čia tačiau reikia įsidėmėti, kad kiekvienu atveju: 
vis tiek, ar siela yra gimdomosios galios atžvilgiu virtualiai lytiška ar 
ne, kūnas, kaip materialinė gimdomosios galios priežastis, visuomet 
turės būti lytiškai disponuotas. Be lytiškos kūno dispozicijos veltui 
siela virtualiai būtų lytiška, nes ji nekuria naujų potencijų, o tik aktua
lizuoja kūną, išraidindama tai, ką tėvai kūne disponavo: potencija, 
mat, visuomet privalo atitikti aktą.

Jau įrodėme, kad lytiškumas nesiekia gimdomosios galios esmės: 
esama gimdymo ir nelytiško (partenogenetinio)... Yra gyvių, kurie 
neprodukuojasi ir partenogenetiniu, ir lytiniu būdu. Gimdomoji ga
lia formaliniu atžvilgiu yra pilna ir nepadalinta abiejose lytyse ly
giai ir tesiskiria materialiniu atžvilgiu. Tai matyti jau ir iš to fakto, 
kad tėvų gimdomosios galios produktai —- spermatozoas ir ovas — 
nėra taip skirtingi, kad neturėtų jokio panašumo savo esmėje. Prie
šingai, tiek spermatozoe, tiek ove yra po tiek pat branduolio su tiek 
pat chromozomų, tik spermatožoe beveik nėra protoplazmos. Sper
matozoo ypatybė, išmušti ovą iš inercijos fazės ir priversti jį toliau da
lintis ir daugintis netenka laikyti esmine spermatozoo skirtybe todėl, 
kad ji gali būti pakeista ir kitu fizinės prigimties stimuliu, o parteno- 
genetinėj e reprodukcijoje tai atlieka pats ovas, perskeldamas savo 
branduolį ir vėl jį sujungdamas. Tai leidžia teigti, kad spermatozoe 
nėra tokios skirtingos dalies, kurios nebūtų ove ir be kurios orga
nizmo išsiskleidimas būtų neįmanomas, t. y., kad abudu ly
tiniai narveliai yra tapatūs' ta prasme, kad ove jau yra viskas, 
kas ir spermatozoe, ir dar daugiau (protoplazma), o sper
matozoe nėra tokios esminės dalies, be kurios būtų neįma
nomas pilno organizmo išsivystymas. Visa spermatozoo ir ovo egzis
tavimo prasmė glūdi neigiamų genų išskyrime. Iš kitos pusės, pats 
tarpinių tipų galimumo faktas užtenkamai parodo žmogaus biseksūa- 
lumą: kiekvienas žmogus turi abiejų lyčių biofiziologinės skirtybes,1 
tik vienas kaip dominantes, t. y., akte, o kitas kaip recezyves, t. y., 
tik potencijoje. Kadangi ypatybių dominantiškumas ir recesyvumas 
pareina nuo genų, t. y., nuo kūno dispozicijos, q sieloje visos organi
nės funkcijos tėra potencijoje, todėl tenka daryti išvadą, kad abiejų 
lyčių gimdomosios galios skirtybės sieloje turi visiškai lygų, t. y.,

. . “ ' ’ * •
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tik potencialų pagrindą, o skiriasi tik kūne, kuriame vienos yra akte, 
kitos potencijoje. Tai leidžia daryti išvadą, kad biofiziologinių lyties 
skirtybių priežastis yra kūnas, jo skirtinga dispozicija. Formaliniu 
atžvilgiu gimdomoji galia abiejose lytyse yra tapati. Ji yra lytiška tik 
materialiai, t. y., atžvilgiu į kūną, kaip į organines sąlygas, kuriose 
aktualiai ir de facto ji reiškiasi. Kūno lytinė dispozicija neleidžia sie
lai aktualizuoti abiejų lyčių skirtybes lygiai. Individualioji kūno dis
pozicija neišsemia visą žmogiškosios sielos potencialų pajėgumą.

Šios pastabos leidžia padaryti galutinę išvadą, kad žmogaus 
siela nėra lytiška. Biofiziologinių skirtybių priežastis yra kūnas. Psi
chologinės lyčių skirtybės yra biofiziologinių skirtybių padarinys. 
Formaliai visos: ir vegetatyvinės, ir sensityvinės, ir dvasinės lyčių 
funkcijos yra vienodos. Jos tesiskiria materialiai, t. y., kūno atžvilgiu, 
kuriame de facto jos reiškiasi ir, kurį apvaldydamos, įsigyja faktinai 
skirtingų įpročių (habitus) ir kitokių pr i etapų. Tačiau, kaip matėme, 
esmėje lytiškumas yra tik gimdomosios galios materialioji sąlyga. Vi
soms kitoms galioms lytiškumas tėra netiesioginė materialinė reiški
mosi sąlyga, kiek, būtent, jo endokrinai, organinio fluido pagalba, 
neišvengiamai daro įtakos į visų kitų psichoorganinių galių bioche
minę dispoziciją. Dėl šios priežasties gimdomojoje galioje lytiškumas 
reiškiasi visu savo ryškumu; ir tik labai silpnai atsiaidi kitų vegeta
tyvinių ir psichinių galių funkcijose.

Lytiškumo esmė yra materialinėje gimdomosios galios reiškimosi ■ • ‘ ■ ■ t .
sąlygoje — kūne.

NEPAGRĮSTA NUOMONĖ

Kalbėdami apie kūno ir sielos santykį, esame pabrėžę, kad siela 
taip santykiuoja su kūnu, kaip aktas su potencija. Iš to seka, kad 
siela tegali jungtis su tokiu kūnu, kuris ją atitinka, nes potencija vi
suomet turi atitikti aktą. Remdamiesi šiuo dėsniu, kai kas mano, 
jog sielos ir kūno tarpusavinis atitikimas privaląs būti ne tik rūšinis, 
bet ir individualinis. Pasak juos, žmogaus siela, būdama substancija, 
gali egzistuoti ir šalia kūno. Galėdama egzistuoti be kūno, siela pri
valanti būti individuali (= skirtis viena nuo kitos) ir be kūno (debet 
esse per se individualis) tik, žinoma, toji individualizacija negali būti 
bet kokia, o tik atitinkanti individualines skirtybes kūno, su kuriuo ji 
privalo būti sujungta. Iš Čia jie daro išvadą, kad Dievas sielas tveria 
iš esmės vienodas, bet individualiai skirtingas ir daugiau ar mažiau 
tobulas, kaip įvairūs ir daugiau ar mažiau tobuli yra kūnai, su kuriais 
sielos turi būti sujungtos ir kurie tėvų yra paruošiami2.

2 Pal. F.-X. Maquart, op. cit., vol. II, p. $43—4.
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Iš karto atrodo, kad Ši tezė prieštarauja mūsų įrodytai'tezei, jog 
Dievas tveria visiems žmonėms vienodas sielas. Be to, iš jos kaip ir 
seka, kad lytiškumo priežastis lygiai yra sieloje ir kūne. Tačiau, gi
liau įsižiūrėjus, šitas prieštaravimas tėra išorinis ir greičiau nesusipra
timo, negu realių metafizinių sunkenybių išdava. —

Juk abi šios tezės pripažįsta, kad žmogaus individualizacijos prin
cipas yra tik kūnas, o ne siela. Abi lygiai teigia, kad sielos indivi
dualizacija (skirtybės) tėra suprantama atžvilgiu į jos individualų 
kūną (į kūno skirtybes). Siela savyje (per se) teturi rūšinės indivi
dualizacijos principą, on^riumerinės, ir todėl jeigu siela nesijungtų su 
kūnu, ji tebūtų viena, kaip vienas tėra angelas savo rūšyje.

Jeigu tad pripažįstama, kad siela savyje neturi numerinės indi
vidualizacijos principo, tai kaip gi galima nepripažinti, kad siela, prieš 
susijungdama su kūnu,, nėra individuali?

Taigi, abi šios tezės privalo pripažinti, kad siela tėra individuali 
po susijungimo su kūnu.

Ir iš tikrųjų: jokio žmogaus siela nėra buvusi numeriškai indi
viduali prieš susijungdama su savo kūnu, nes Dievas netveria sielos 
anksčiau, kaip atsiranda tinkamas jai kūnas (mat, sielos sutvėrimas 
šalia kūno būtų beprasmis todėl, kad siela, kaip nepilna savo rūšies 
atžvilgiu substancija, negalėtų siekti savo tikslo). Visos žmonių sie
los yra sutveriamos tik žmogiškajam kūnui atsiradus ir tik pačiame 
kūne, o ne šalia jo. Kadangi sielos sutvėrimas yra momentaninis, ne- 
prasitęsiąs laike, extratemporalinis Dievo aktas, todėl tuo pačiu laiko 
momentu siela yra sutveriama ir sujungiama su kūnu, t. y., tampa 
individuali. Ir nuo šio momento siela jau negali būti sujungta su kitu 
kūnu. Ji jau skiriasi nuo kiekvienos kitos sielos atžvilgiu į savojo 
kūno individualines skirtybes. Todėl galime sakyti, kad Dievas su
tveria sielas visiems žmonėms vienodas (t. y., numeriškai neindivi- 

, dualias) ir kad Dievas sutveria sielas visiems žmonėms skirtingas (t. 
y., numeriškai individualias), nes tuo pačiu momentu įvyksta ir su
tvėrimas, ir susijungimas su kūnu (individualizacija). Tačiau, nors 
laiko atžvilgiu individualizacija įvyksta kartu su sutvėrimo aktu, ta
čiauprigimties atžvilgiu sutvėrimo aktas įvyksta anksčiau (prius na
tura) už individualizaciją. Juk individualizacija seka sutvėrimą, o ne 
atvirkščiai. Štai kodėl vis tik teisingiau yra sakyti, kad Dievas su
tveria sielas visiems žmonėms vienodas, juoba, kad individualizacija 
nėra tiesioginis Dievo aktas, o kūno, ir todėl, nors kartu su tvėrimo 
aktu įvyksta, nepriklauso tvėrimo aktui kaip tokiam.

Nesusipratimas yra sakyti, kad kūnas yra sielos individualizaci
jos principas ir čia pat tvirtinti, kad siela gali būti individuali ne kūno 
dėka, o pati iš savęs. Tai tinka ne tik sielos substancijai kaip tokiai, 
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bet ir jos galioms. Organinės galios sieloje tėra potencijoj. Bet indi
vidualus yra tik tas, kas jau aktualiai yra ir reiškiasi individualiose 
kūno sąlygose, o ne tai, kas dar tik gali būti. Todėl organinių sielos 
galių individualizacija pačioje sieloje neturi prasmės. Ji tėra galima 
kompozite. Kita vertus, jeigu (nežiūrint viso to) organinės galios 
pačiu Dievo tvėrimo aktu būtų sutvertos jau kaip savyje numeriškai 
individualios potencijos ir, tokiu būdu, griežtai atitiktų organų dispo
ziciją, tada išeitų, kad visų iš prigimties anormalių žmonių sielos pa
čios būtų anomalios ir tik anomalų, tik defektišką (pav., kretinišką, 
kuprotą, neūžaugos, nebylio, kvailio etc. etc.) kūną galėtų informuoti, 
kas atrodo gana naiviai. Jeigu, pav., tokios sielos patektų į dangų, 
jos arba niekuomet neturėtų tobulo kūno arba turėtų būti Dievo iš 
naujo «perkuriamos» ir, tuo pačiu, ne savo, o naujam kūnui pritai
komos. Bet tokia galvosena prieštarauja ir eksperimentams ir gyvai 
patirčiai. Taip, pav., atitinkamų organų ir jų endokrininių liaukų 
transplantacija priešingos lyties individams, atitinkamų endokrinų in
jekcija ar net įmaišymas į maistą atitinkamų endokrininių liaukų eks
traktų pakeičia antraeiles biofiziologines lyčių skirtybes ir atitinkamai 
modifikuoja psichoorganines bei bendrą savijautą. Tai liudija gana 
pavykę E. Abderhalden o, W. Schultz’o, E. Steinach’o ir kitų ekspe
rimentai šioje srityje. Jie parodo, kad organinės vegetatyvinių ir sen- 
sityvinių funkcijų dispozicijos, tuo pačiu, kad yra individualios, ne
išsemia visų rūšinių žmogiškosios sielos galių pasireiškimo galimybių- 
potencijų. Yra daug žmonių, kurie buvo turėję, o paskui neteko kai 
kurių organinių galių (pav., regėjimo, atminties, dėmesio etc. etc.). 
Niekas neabejoja, kad tų žmonių sieloje ir toliau glūdi anos galios 
potencijos būsenoje, tik pakitėjusi organų dispozicija neleidžia joms 
pasireikšti. Šie faktai taip pat aiškiai, parodo, kad sielos galios nebū
tinai ir ne visuomet atitinka savo organų dispoziciją gyvuose žmonėse. 
Žmogus nemiršta, jeigu bent kai kurios vegetatyvinės funkcijos, pa- 
laįkančios rūšinę kūno dispoziciją, gali pasireikšti. Tik rūšinei kūno 
dispozicijai suirus, įvyksta mirtis. Žmogaus egzistencijai tėra būtinas 
minimalinis rūšinis (esminis) kūno atitikimas sielos substanciją, o ne 
numerinis (akcidentinis).

Taigi tvirtinimas, kad gimdomoji galia pačioje sieloje yra lytiškai 
apspręsta (individualizuota) ir kad todėl siela bent vegetatyvinėje 
plotmėje virtualiai-potencialiai yra lytiška, tėra nepagrįstas „metafi- 
ziškas nesusipratimas“, neturįs atramos tikrovėje, juoba, kad, kaip 
esame parodę, kiekviename žmoguje yra abiejų lyčių biofiziologines 
skirtybės, tik vienos baugiau ar mažiau akte, o kitos — potencijoje. 
Kita vertus, sielos lytiškumas ar nelytiškumas vegetatyvinėje plot
mėje mūsų problemai nedaug terūpi: kiekvienu atveju jo paskirtis ri-

• _• ■ * -l •
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botųsi vegetatyvinėje žmogaus plotmėje ir niekuomet netarnautų as
menybės tikslams, jos atsiskleidimui, 

v • ’ • * . , .
LYČIŲ RIBOS*• . *,

Kalbant apie bendresniąsias lytines skirtybes, teko praleisti ne
maža gana esmingų dalykų, nes buvo neįmanoma juos visus sutal
pinti šio straipsnio ribose, kuris tėra sutrumpinta platesnės studijos 
dalis. Ypač tai tenka pasakyti dėl kai kurių biofiziologinių skirtybių 
išsamesnio išnagrinėjimo ir dėl pirmaeilių bei antraeilių lyties instink- _ 
tų kilmės, jų spontaniškų asociacijų vyksmų ir refleksų paaiškinimo, 
kas būtinai yra reikalinga biofiziologinių ir psichologinių lyties skir
tybių paralelizmui nušviesti ir jų tarpusavio priežastingumui nusta
tyti. Tačiau jau ir be šių platesniųjų svarstymų, kurie čia mums rū
pimai lytiškumo esmės problemai tiesioginiu keliu esmingai naujos 
šviesos nemeta, mūsų padarytos išvados yra pakankamai tvirtos ir 
aiškios: siela nėra žmogaus lytiškumo priežastis. Lytiškumo priežas
tis yra individuali kūno dispozicija lytiškuoju atžvilgiu. Sielos tėra 
lytiškos de facto, t. y., tiek, kiek jos, reikšdamosi ir apvaldydamos 
lytiškai disponuotą kūną, pačios įgauna skirtingų dispozicijų (įpročių 
— habitus). Sielai atsiskyrus nuo kūno, visos žmogaus organinės ga
lios paliauja aktualiai reiškęsi ir pereina į potenciją. Tada paliauja ir 
gimdomosios galios lytiškumo irradiacija į kitas organines galias, o 
per šias, ir į grynai dvasines. Tada faktiškasis sielos lytiškumas 
tesiręiškia irradiacijos metu įsigytų dispozicijų aktualaus veikimo 
ribose.

Čia tenka tarti keletą žodžių ir apie lyčių ribas visatoje. Ka
dangi lytiškumas yra suprantamas tik kaip tiesioginis gimdomosios 
galios individualizacijos prietapas, todėl jo ribos negali siekti toliau 
už augalų ir gyvulių gimines, suprastas filosofine prasme. Taigi ly
tiškumas anaiptol nėra kosminis reiškinys, paliečiąs kiekvieną būtį. 
Lytiškumas nieko bendro neturi su akto ir potencijos-sąvokomis; jis 
nėra užtinkamas nė negyvojoj gamtoj, nė grynoj dvasioj, nė, pagaliau, 
Dievuje (jeigu vyriškumas atitiktų aktą, tada Dievas, kuris yra gry
nasis aktas, būtų grynas vyriškumas .. .).

Kadangi lytiškumo priežastis yra kūnas, kaip individualizacijos 
principas, todėl teisingai yra sakoma, kad lytiškumas tepriklauso žmo
gui kaip turinčiam kūną, kaip individui, kaip rūšies atstovui, o ne 
kaip turinčiam sielą, kaip dvasiniam, kaip asmenybei. Tik netiesio
ginės irradiacijos keliu asmuo gauna tolimą ir labai silpną, svyruo
jantį lytiškumo, kaip ir visų kitų individualiųjų žymių, kuriomis ski
riasi ir tos pačios lyties individai, atspalvį. ;

(B. d.)
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Musų jaunimas tautiniais drabužiais 

• I

i ■

VI. Proscevičiūtė Matulaitienė

Sp i *

Užklydau ten šiandieną netyčia, 
. . ' ’ Y

Gale lauko liūdėjo beržai —
Saulė vieniša skendo žilvičiuos,
Saulės buvo širdy permažai.

Sode sirpo raudonos avietės
Melancholija sirgo klevai,
Laimės gijos į praeitį tiesės,
Laimės buvo širdy permažai.
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Nelė Mazalaitė

Ar matei vanagą, kuris nuskrido į Silvrettos pusę? Jo sparnai 
sunkus, kaip pusė kalno, ir viena plunksna gali užmušti, — ir ilgai 
jis laikė prispaudęs mano blakstienus. O, gal būt, tai nebuvo paukš
tis, tiktai naktis ir miegas, bet dabar pasitraukė jie, ir žinau, kad 
nieko geresnio Dievas nepadovanojo žmogui, kaip tą, kad jis gali 
atmerkti akis.

Atsitinka taip, kad jauti prisiartinančio žingsnius, ir džiaugsmas 
yra neramus ir didelis; kaip uždarytą muziką nešiesi jį savyje ir 
bijaisi. Didesnis yra džiaugsmas neiŠvydus. — Girdžiu žingsnius 
tokius: saulė teka už Vereinos.

— Kelkis! Ar reikia paimti tave už kupros. Jeigu pramiegosi 
šitokį rytmetį, kas atleis tau, nors būtų gailestingas, kaip Kalėdų 
ryto Dievas. Kelkis!

-— Kelkis! — kartoja kalnas ir nuo jo žiovulio įskilsta plokš
čias šonas.

— Ar tu girdėjai antifoną? Nematai, iš kur pakilsta saulė, gal 
būt, iš slėnio, nuo šulinio ateina ji ir artinasi iškėlusi rankas virš 
galvos, kad prilaikytų amforą, iš kurios skleidžiasi šviesybė.

— Skleidžiasi šviesybė, —maldingai aidi kalno gelmėje, gal būt, 
kažin kas meldžiasi koplyčioje, ir jeigu pridėsiu ausį — išgirsiu 
vargonus.

— Ir štai pasikeičia tavo veidas, kai susitinkate jūs abudu ir 
esate verti vienas kito.

— Verti vienas kito, — išdidžiai skamba viršūnė.
— Ir nenoriu būti karalius, nei tas, kuris nebegali suskaičiuoti 

savo pinigų, — jeigu negaliu įdėti tave į rėmus ir pakabinti prie 
savo lovos, nei atsiprausti savo plaukų ir rankų saulėje, kuri dabar 
keliauja per visą tavo aukštį ir ilgumą. Bet kam man reikia nešti 
tave į tolimą tėviškę, jeigu esu tiktai tavo atlauža, kurią nuskėlė pra
lėkdamas paukštis, ar stirna bėgdama nuo pavojaus — ir ant manęs 
nukrinta sniegas ir auga gėlės.

— Apie mėlyną ėncianą galvoji.
Ir paraustu iš gėdos, nes žinausi esanti tiktai atėjusi; taip, žinau, 

kad nesu kalno skeveldra ir esu niekas.
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• — Ir galvoji, kad galėtumei visą amžių nematyti daugiau nieko, 
kaip savo trobos slenkstį, jeigu toje vietoje dabar stovėtų kažin kas: 
tegu pamatytų jis šešėlius ties kalnų išsilenkimais ir džiaugtųsi. Argi 
negaudo jis debesį ir rasos lašą voratinklyje, kaip amžino grožio 
pavidalą?

Ir persigąstu baisiai dėl to, kad visos paslaptys yra .atidaros, kaip 
dienraštis, o maniau, kad jos uždarytos tvirčiau, negu žemės vidu
ryje. — Ir pasuku savo žingsnius žemyn, nes joks svetys nebus na
muose šeimininko, kuris užgauliojo —- bet kojos yra pritvirtintos 
prie vietos, iš kurios žadinau kalną. Gal būt, vieną kartą žmogaus 
geismas išsipildo, kada jis to nenori . ir turistas, lipdamas į vir
šūnę, atrems savo lazdą ant mano galvos, kaip ant uolos nuolaužos.

— Ar nenori sukalbėti dar vieną antifoną: esi tu jautresnė už 
mėnesio (spinduliavimą upėje, siela žmogaus, bet stipresnė už viską 
kiečiausį — ir ant kalno šitai sužinojau.

■ J * ' . • . -

Nereikia priglausti ausies: girdžiu Mefistofelio serenadą ant ašt
rios briaunos, ir prabėgęs vėjas sujudino seną mandoliną.

— Papasakok man pasakėčią, jog esi išdidi ir moki juoktis, kada 
kvailiai verkia; perskaityk vieną Nitzės posmą apie stipriuosius.

Ir kalnas svaido žodžius, kaip akmenis, iš viršaus, ir turi taiklią 
ranką; o ta, kuri atėjo nešina spindinčia amfora, padarė pasaulį tokį 
gražų, jog apie jį galima tik dainuoti. — Bet stovintį degina ji be 
gailesčio — ir blaškausi prikaltomis kojomis, lankstaus! į versmes, 
kurios verda iš gelmių, čia prie mano pėdų, ir leidžiasi, kaip bliz
gančios virvės nuo viršūnių, bet mano pirštuose pranyksta vanduo. 
Ir nepraverdama lūpų, kad negirdėtų joks priešas, dejuoju:

— Kas yra tie išdžiūvę šaltiniai, kuriuose negaliu suvilgyti nė 
liežuvio galo, kaip turčius degąs pragare?

— Viltis, — atsako kalnas. t
Ir taip stovi, ir kaip veidrodyje matai savo kankinimą, — matai, 

kad ima žodžius, kuriuos vos esi išdrįsęs pakartoti mintyje; ima juos 
ir svaido viršūnėje, kaip žaidžią balionėliais vaikai — o ta, kuri savo 
degimu kalną padarė amžinai neužmirštamu, susiima savo gražiausius 
drabužius ir apleidžia žemę, kaip įkyrėjusius vyro namus, ir išeina 
dar gražesnė, nes turi naują svajonę. Ir jos perėjimas per bedugnes 
ir kalną — išduoda žemės ilgesį ir žmogaus neramumą.

Ir štai, sambrėkšmyje, išgirstu savo vardo tariamą balsą, tokio 
artimo, kad jaučiu jį, kaip peilį ir kaip gėlę, ir suklumpu išbalusi.

— Kas kalba taip? — teiraujuosi savęs, nes tik viena sau esu 
draugas.
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—- Numirėliai. Kas yra praeitis, jeigu ne mirtis? Tai taip pat 
retai keliasi iš grabo, kaip ir Lozorius —bet aš neturiu savo draugu 
Kristaus, ir dviejų seserų, kurios mokėjo melstis.

........................... . , . . . • O . . • ■

O kad to prikelti neduota, ar negalėtų leisti man numirti Šitoje 
tyloje, kada nepajuntu, kaip pasidarė mėnesiena? — Ir štai Vereina 

___ pasirodo, kaip pelenė vidurnaktyje; su sidabriniais apdarais ir pilkais 
žvilgančiais kailiais klostosi ji toje vėsumoje, kai aš drebu. '

— Leisk man nusileisti į Klosters — ramybė gyvena žemai ir 
----- noriu sušilti kojas. Ir galiu prisižadėti, kad nebegalvosiu apie 

aukštumas.
-' — Jeigu pasitrauksi nuo tokio reginio — nebeturėsi gražaus 

sapno, ir kas nepasijuoks iš tavęs, nors būtų toks geras, kaip vienin
telis ištikimas draugas? Bet vienumoje truputį nuobodų, net jei esi 
išdidus — mes galime paplepėti, aš moku ne tiktai atsakyti — moku 
paklausinėti. — Išsirink iš viso gyvenimo keletą žodžių, kuriuos 
norėtumei nusinešti visur.

— Ne! ;
— Arba tu nori, kad vėl tave šauktų balsas, dėl kurio tu nu

kaisti ir krinti ant žemės? Kalbėk! O paskui tu užmigdysi aidą, 
kaip rytmetį prikėlei — kalbėk!

— Kažin kas sapnavo sapną: prieik prie lango, sakė ji senutei — 
noriu paskutinėje šviesoje dar pamatyti tave: atsimink, kad visas 
gyvenimas praėjo mums tuo pačiu keliu.

— Ką tau sakė dar? — duslus balsas.
— Nebeatsimenu. Nebeatsimenu visų žodžių, bet jeigu dar 

gyvenu, tai tik dėl to, kad jie buvo.
— Ką tau kalbėjo dar? — snaudžiantis aidas.
— Kaip galiu atkartoti kiekvieną žodį — bet gali žinoti, budeli,

. . • *

kad jie visi manyje ir jų niekas neišmes ir Paskutinę Teismo Dieną.
— Paskutinę Teismo Dieną.
Kalnas miega — šiandieną turėjo jis linksmą žaidimą, ir jei jis 

dažnai turi svečių — jam nėra nuobodu, nors jo amžius netrumpas. — 
Bet jeigu sutiksiu pakelyje ką, sakysiu: prisiminkite dvasią butelyje 
su Saliamono antspauda, prieikite neklausydami jos, ir — neža
dinkite aido. ' - <

• i ‘

Ar matei atskrendantį paukštį? Jo sparnai sunkūs ir vos pa
judina juos, gal būt, tai vanagas nuo, Silvrettos pusės.
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. Henriette Brey

Sunkus kelias
— Miela Regina*, kur dingo Agnietė ir Klemensas? Man rodos, 

Tad jie jau seniai turėtų būti namie? — tikrai jau penktą kartą klausė 
serganti motina. Besiplečianti liga nusilpnino jos’atmintį, ir ji greit 
pamiršdavo gautą atsakymą.

Regina pakėlė galvą nuo savo darbo.
— Dar truputį kantrybės, mamyte, — tarė raminamai, — žinai, 

kad Agnietė dabar prieš egzaminus ilgiau mokosi, o mūsų darbštusis 
Klemensas trečiadieniais visuomet duoda pašto viršininko sūnums 
matematikos pamokas. Tačiau jau greit jie abu ateis, — pridūrė, pa
žvelgusi į laikrodį.

Ligonė linktelėjo galvą ir vėl atsilošė sofoj. Pro nedidelio, bet 
gražiai ir jaukiai apstatyto kambario langą galima matyti ramaus prie
miesčio dalį, kur jie buvo išsinuomavę kuklų butą.

Valandėlę susimąsčiusi žiūrėjo motina pro langą, bet nuvargusi 
užmerkė akis ir užsnūdo.

Tyliai priėjus Regina, atsargiai uždėjo ant motinos pečių skarą 
ir, atsisėdus šalia, susirūpinus žiūrėjo į ją.

Vargšė motina! Kiek daug ji kentėjo ir vargo! Ištisas dienas 
prirakinta patale, uždaryta tarp keturių kambario sienų, per visus me
tus! Ji visuomet buvo tyli ir kantri, bet jos veide, kurs jau trys metai, 
kai užmiršo šypsotis, sušvisdavo laimės žiburėlis tik tada, kai maty
davo prie savęs visus vaikus.

į Regina atsiduso, ir jos širdį suspaudė skausmas.
! Ak, tie trys metai! Kiek daug jie nusinešė su savim! Kiek šir-
j dies kovų, kurių niekas nenujautė, kiek abejonių, tamsių dienų, kai
! ji manė neištversianti po sunkia našta laisvu noru pasiimtos pareigos,

•į . slėgusius jos sielą kaip akmuo. Eilė dienų, kai jos širdis šaukte šau- 
■I kėši laimės ...

Į ________ ■

j Daug lengviau jaunystės įkaršty) pasiaukoti, kaip paskui visą gy-
j venimą to pasiaukojimo pasėkas be murmėjimo pakęsti ir aukos kar-
Į tumą vis iš naujo kasdien pažinti, — kai prigimtis reikalauja savo
Į dalies, kai gyvenimo'niūri proza ir pilkos kasdieninių rūpesčių akys
j pašaipiai žiūri į veidą... ir kelias toks sunkus, sunkus tampa.
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Metams slenkant Regina išmoko suvaldyti savo neramią, jauną 
širdį ir gyventi tik saviesiems. Ištikimai pildė duotą sau pasižadė
jimą. Tvarkė namų ūkio reikalus, viskuo rūpinosi, dirbo, su meile 
ir pasiaukojimu slaugė motiną ir globojo brolį ir seserį. Jos pastan
gomis Agnietė galėjo lankyti mokytojų seminariją, o Klemensas tęsti 
savo studijas. Kaip ji iš mažos pensijos, kuri buvo vienintelis šeimos 
pajamų šaltinis, sugebėjo tai padaryti, žinoma, visiems buvo mįslė. 
Niekas nežinojo, kad ji dažnai per naktį sėdėdavo -susilenkus ant siu
vinio, kad rašydavo vieno advokato kontorai nuorašus, kad, kai mo
tina snausdavo, o brolis ir sesuo buvo mokykloj, vienai papuošalų 
krautuvei piešiniais puošdavo vėduokles, korteles, lėkštes, dėžutes, 
gėlių vazas, ir įvairiais kitokiais būdais stengdavos padidinti »savo 
namų ūkio pajamas.

Dr. Ešeris nebesistengė daugiau su ja susitikti. Iš pradžių, kai 
jis, sutikęs ją gatvėj, šaltai, formaliai ją pasveikinęs, praeidavo, suvir
pėdavo neramiai jos širdis. Tačiau, laikui bėgant, ir tai ji nugalėjo.

Vėliau Hugonas Ešeris persikėlė į kitą miestą, ir neseniai Regina 
sužinojo, kad jis susižiedavo su vieno gydytojo dukterimi. Susijau
dinus, bet drauge ir palengvėjusia širdimi perskaitė ji tą pranešimą 
laikraštyj. Dėkui Dievui, jis dėl jos kaltės neliko vienišas visą gy
venimą. Tik dabar, kai joks praeities šešėlis nebetemdė jos gyvenimo, 
galėję visai atsiduoti savo pareigai. Telaimina Dievas jį ir jo suža
dėtinę, tebūnie jie laimingi! Ji ieškos savo laimės, pasiaukodama 
dėl kitų ...

Suskambėjęs apačioj varpelis pažadino motiną, ir ant laiptų pa
sigirdo skubūs žingsniai.

— Girdi, mamyte, jau ir vaikai čia, — tarė Regina, švelniai glos
tydama motinos ranką.

„Vaikais“ jie vis dar buvo vadinami iš įpratimo, nors Klemensas 
buvo aukštas septyniolikos metų jaunuolis, o Agnietė — jau panelė 
ir busimoji mokytoja.

Durys atsidarė ir suskambo jauni balsai.
— Mama, Regina, mes jau čia. Kaip jauties, mamyte? — mei

liai pasveikino abu motiną ir seserį.
Ir prasidėjo klausinėjimas, pasakojimas, pasikalbėjimas apie stu

dijas ir pamokas, planus, dienos naujienas.
— Tik pamanykit, —- džiaugdamasis pasakojo Klemensas, — 

mūsų klasės vedėjas, kurs, pasirodo, yra buvęs mūsų tėvelio draugas, 
pasišaukė šiandien mane ir pasakė, kad jis iš senų miesto archyvo do
kumentų patyręs, jog tėvelio mamytė buvo kilusi iš Bolcenų giminės, 
ir todėl mes turim teisių į taip vadinamą Bolceno fondą,- ir aš galįs 
trejus metus gauti šeimos stipendiją.
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. — Tai gera žinia. Ačiū Gerajam Dievuliui! — sušuko nudžiu
gus Regina, ö motina ašarodama sudėjo rankas maldai.

— Tą pagalbą mums tėvelis išmeldė, — sušnabždėjo ji.
— Aš taip pat turiu gerų naujienų, — prabilo Agnietė, ir pa

raudo susijaudinus. — Panelė Vildekaitė jau turi numačius man pa
saulietės mokytojos vietą Dietweilerio vienuolyno pensionate. Po ke
turių savaičių baigiu mokslus, o po to, praėjus aštuonioms dienoms, 
galiu vykti ten. Ką jūs pasakysit? Aš labai džiaugiuos, kad galėsiu 
pagaliau nors truputį uždirbti ir jums padėti.

— Bet, vaikeli, taip toli,— aimanavo motina, — gal gautum vietą 
kur nors čia pat, arčiau?

— O, mamyte, aš atvažiuosiu jūsų atlankyti, ne taip jau toli. 
Vienuolyno tyla ir ramybė mane vilioja. Bet, jei jums nepatinka...

Regina susijaudinus žiūrėjo į jaunąją seserį. Ji jautė, kad jaus
minga ir pamaldi Agnietė jau seniai »svajojo ir ilgėjosi tylaus vienuo
lyno gyvenimo ir darbo, paaukojamo Dievui.

— Leisk, mamyte, tegu ji keliauja, —- ramino ji, — jei jai pa
tinka. Čia ji tegalėtų gauti tik pagalbinės mokytojos vietą pradžios 
mokykloj kur nors priemiestyj, o tam, man rodosi reikia daug tvir
tesnių nervų, kaip kad mūsų mažoji Agnietė turi.

Dėkinga Agnietė paspaudė seseriai ranką.
— Pasisaugok mažiuke, — juokavo Klemensas, — kad ten ne

padarytų iš tavęs vienuoliukės.
— Ka»s tau atėjo į galvą? — paraudus gynėsi Agnietė. ■— Be to, 

maža nelaimė būtų. Regina, — greit pagavo ji kitą temą, —- gal ga
lėtum padėti man šiandien dar viską pakartoti. Man kažko neramu.
O, kad greičiau tie egzaminai praeitų!

— Mielai, Agniete, — pažadėjo Regina, — po vakarienės.
— O aš norėčiau su tavim dar aptarti istorijos rašinį, miela sesele, 

— paprašė nedrąsiai Klemensas, — bet tu, tur būt, jau nebeturi laiko.
— Gerai, mano jaunuoli, — švelniai paglostė savo mylimiausio 

brolio tamsią galvą, — kai baigsiu su Agniete. Tuo tarpu paskaityk 
ką nors mamytei. Gerai, mamyte, kol aš paruošiu vakarienę.

O po vakarienės, kai Regina padėjo Agnietei pakartoti ir »su Kle
mensu aptarė rašinio temą, dar nepasibaigė jos dienos darbas. Atsi
sėdo su skalbinių krepšiu prie motinos lovos ir, su ja bešnekučiuo
dama ir beklausydama nesurištų, palaidų ligonės minčių, lopė suply
šusius marškinius, žiurstus, užvalkalus ir kitus skalbinius.

„Klemensui jau reikėtų naujų skalbinių“, — galvojo ji atsidus
dama, — „ir rūbų eilutė jam jau per ankšta. Ir Agnietei būtinai rei
kia naujos suknelės. Tačiau, iš .kur visa tai paimki?“
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Ji atsisėdo prie rašomojo stalo ir dėjo skaičius prie skaičių, gal
vojo, skaičiavo, laužė sau galvą, bet vis tiek negalėjo visam kam 
ištaikyti.

„Rytoj reikės visa dar iš pagrindų pergalvoti“, — nutarė, — 
„šiandien esu perdaug nuvargus“.

Ir, kai ji, pagaliau, rengėsi gulti, — kiti jau seniai miegojo, — 
ligonę ištiko naujas silpnumo priepuolis. Ilgas valandas išsėdėjo Re
gina prie sergančios, kuri negalėjo užmigti.

— Regina, pagalvis mane slegia. Regina, prašau, gerti, — ne, 
ne vyno, norėčiau limonado. -—Regina, geras vaike, paskaityk man ką 
nors iš Emmy Giehrls „Kryžiaus žiedų“ — mano paguodos knygos.
— Man kažko neramu ... Prašau, kur mano vaistai. •—Ak vaike, aš 
tave labai varginu, ar dar ne rytas? — Regina, prašau, skyrelį iš 
„Kristaus sekimo“... Ir taip kiekvieną akimirksnį nauji prašymai, 
tačiau Regina, nenuilstamai ir nesibaigiančia kantrybe ir meile vykdė 
visus ligonės įgeidžius, kol ši pagaliau ramiai užmigo.

„Dieve, globok namiškius ir suteik man jėgų ištverti iki galo ....
— meldė Regina ir nuvargus griuvo į savo lovą, kad iki ryto numie- 
gotų dar nors porą valandų.

Lėtai, bet nesulaikomai slenka laikas. Metai veja metus. Ir 
kiekvieni metai palieka savo pėdsakus žmonių gyvenime, kiekvieni 
metai išbrežia savo raukšles žmogaus veide.

Susimąsčiusi sėdi Regina prie lango. Jos mažos, darbščios ran
kos, kuriose matyti daug darbų žymių, ilsisi ant kelių. Ji gali dabar 
pailsėti, nes nebeturį nieko, dėl ko turėtų dirbti ir rūpintis. ’ . **- . I

Aplink tylu. Seniai jau po sunkios ligos nuėjo motina į amži
nąją tėvynę. Jos paskutiniai žodžiai buvo palaiminimas savo ištiki
mąją! dukrai. Agnietė, svajinga, dievobaiminga sesuo, atsisakė pa
saulio ir įstojo į vienuolyną. Klemensas, jos mylimasis brolis, pasi
aukojo taip pat Dievui ir kaip kunigas stovi prie altoriaus — ir tuo 
būdu išsipildė didžiausias slaptas Reginos širdies troškimas.

Jos auka baigėsi, savo pareigą ji ištikimai atliko. Sunku, neap
sakomai sunku jai buvo, ypač, kai, motinai mirus, nebegaudavo dau
giau pensijos. Vargų ir rūpesčių kalnas ją užgriuvo. Ir vos nepalūžo 
jos tvirtumas, be vilties žiūrėjo ji į ateitį. Tačiau, pastebėjus brolio 
akyse baimingą klausimą, ji pažadėjo dėti visas pastangas padėti jam 
pasiekti jo užsibrėžtą tikslą. -

Ir jai pasisekė. Ji viską paaukojo, dirbo dieną ir naktį, daug 
ko atsisakė ir nedavalgė. Rūpesčiai ir trūkumai palaužė jos sveikatą,

• k. • , ’i • ' .
* . . ' ♦ ■ •
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be laiko pasendino ir nubaltino jos plaukus, nors ji tebuvo dar 35 
metų, t

Tačiau dabar viskas gerai, kančios baigėsi. Prieš savaitę Kle
mensas tylioj vienuolyno bažnyčioj, kur Agnietė — dabar sesuo Ed- 
burgä — jau dvi ėjus metus gyvena, atlaikė pirmąsias šv. Mišias.

Jos Klemensas, mielas, brangus brolis! Kaip angelas stovėjo jis 
prie altoriaus! Ji negalėjo atitraukti nuo jo akių, ir džiaugsmo aša
ros riedėjo jos skruostais. Ir kai ji iš jo rankų priėmė gyvenimo 
duoną, ir kai jis vakare, kaip ir vaikystės dienomis, padėjęs savo galvą 
ant jos peties sušnabždėjo tylius padėkos žodžius, tai buvo laimin
giausia jos gyvenimo diena, kuri gausiai atlygino jai už visus aukos 
skausmus ir kančias.

Pora savaičių dar ilsėsis jaunasis kunigas namie, po to jis vyks į 
paskirtą vietą ir pasiims su savim Reginą, kuri nebesiskirs nuo jo, 
kiek Dievas leis jai dar gyventi. Pagaliau po gyvenimo audrų — 
ramus uostas! *

Tačiau, sėdėdama vakaro prieblandoj, Regina negalėjo nusikra
tyti kažkokio slogučio. Jautė, kad jos brolio laimę dar temdo kaž
koks šešėlis, kad Klemensas slepia nuo jos kažkokį rūpestį. Jis daž
nai taip susimąsto, jog nieko aplinkui negirdi ir nemato, jo tamsiose 
akyse dažnai pasirodo skausmingas ilgesys, ir tada jis žiūri į ją taip 
liūdnai ir meldžiamai, lyg norėtų ją atsiprašyti. Į jos susirūpinusius 
klausimus jis tik papurto galvą, ir ji nežino, kas jį kankina. Kodėl 
jis vengė kalbėti apie jų bendrą ateities gyvenimą? Kodėl jis vis 
išsisukdavo nuo tos temos, kurią anksčiau taip mėgo? Ir kodėl jai 
taip neramu ir liūdna? Koks naujas skausmas jai grėsė?

Regina sudėjo rankas ir nuoširdžiai meldėsi: „Viešpatie, siųsk, 
ką nori, ar bus gera, ar bloga, priimsiu, nes visa paeina iš Tavo rankų“.

Po valandėlės grįžo Klemensas pasivaikščiojęs. Jis pasveikino 
seserį nuoširdžiai, kaip visuomet, bet ji pastebėjo liūdną šešėlį jo 
veide. Tiriamai žiūrėjo į jo pablyškusį veidą ir drebančiu balsu tarė:

— Mielas brolau, tu kenti — gal pasakysi, ko tau trūksta?
»

Jaunasis kunigas lengvai paraudo ir nugręžė akis į šalį:
— Tau taip atrodo, seserėle. Ko man truks? — Tačiau jo akyse 

sužibėjo ašara.
— Ne, tu neapgausi manęs, Klemensai; Ar nepasitiki savo 

seserim?
Tada jis atsisėdo šalia jos ir paėmė jos rankas į savąsias. '
— Aš nenorėjau tavęs įskaudinti, — tarė jis po trumpos valan

dėlės, — bet, o Regina, aš norėčiau būti misionierium. Mano ilgesys
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traukia mane per jūras į šalis, kur gyvena dykumų sūnūs. Jiems no
rėčiau skelbti linksmą naujieną, į jų sielas įžiebti šviesą. Jaučiu Dievo 
balsą, mane šaukiantį. Tačiau, ne, tai negali būti Dievo balsas, tai 
būtų nusikaltimas tau, miela, ištikima sesele, kuriai turiu būti už viską 
dėkingas, kuri dėl manęs viską paaukojo. Žinau, tuo sugriaunu tavo 
svajones, ir Dievas negali to norėti, ne. Būk rami, mes liksim drau
ge. .. tik turėk kantrybės, kol aš viską nugalėsiu.

Regina išbalo kaip lavonas. Aptemo jos akys... Viena, visai 
viena, pamiršta. O Dieve, tai atlyginimas už jos meilę? Ar dar to 
negana? Turi atiduoti tai, kas jai mieliausia ... likti viena, be .pa
ramos. ..

Ji plačiai atvertomis akimis žiūrėjo į Nukryžiuotąjį ant sienos. 
Ilgai, ilgai... Ir neveltui Regina išėjo kančios mokyklą —kaip ji gali 
priešintis Dievo valiai? — Ji papratus aukotis, ką jai reiškia ...

Kai ji pagaliau atsigręžė į brolį, jos veide spindėjo šventa palaima.
— Eik su Dievu, Klemensai, kur Jis tave šaukia, — prislopinta 

balsu tarė ji.— Aš nestosiu tarp Jo ir tavęs.
— Regina! — džiaugsmas, abejonė ir susijaudinimas skambėjo 

Klemenso balse. — Regina, mylima sesele ... Tačiau ne — aš nepa
liksiu tavęs, aš... ~

. — Manim nesirūpink, broleli, Agnietės viršininkė noriai užleis 
man vieną kambarėlį, jau seniai ji man siūlė.

— O Regina, mano kilni, drąsi, geraširdė seserėle, telaimina tave 
Dievas už tavo visą meilę.

Dėkingas apglėbė ją, o ji narsiai kovojo su skausmu ir juokės 
pro ašaras. . * t • e ' «<• , .

Ir atėjo diena, kada Regina paskutinį kartą savo gyvenime matė 
brolį. Ji stovėjo♦uosto prieplaukoj, kur didelis laiyas ruošės išplaukti. 
Paskutiniai keleiviai perėjo tiltelį, ir atėjo atsiskyrimo valanda.

— O Klemensai, mielas broli, — nebesusivaldydama spaudė Re
gina jo rankas, — melskis už mane, ir jei išgirsi, kad aš... — ji ne
begalėjo toliau kalbėti.

— Lik sveika Regina, brangi sesele. Dar kartą dėkui tau už 
tavo meilę ir kilnią širdį. Tėvu, motina ir seserim tu man buvai. Te
atlygina tau Dievas — Jo globai išvykdamas pavedu tave. Telai
mina Jis tave ir saugo ... — Nepastebimai peržegnojo jaunasis misio
nierius jos kaktą. Dar kartą apglėbė jis seserį ir, švelniai išsivadavęs 
iš jos rankų, nubėgo į laivą.

1 ‘
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EI. Bujokaitė

1 u sauki. į save, mane moji savin, 
Ir iš ilgesio sėklai bangas...
Rausvos žaros užgęs, juodos pušys nulinks 
Kas tave užvaduos man, o kas?

Tolumoj su dangum tu sujungi ribas,
Tavo erdvei nė masto nėra,
Tavo meilei nieks galo, nieks krašto neras, 
Kaip mirtis, ji Tavyje tikra.

Man vaidenas sapnuose pilka sutema, ' 
Tuščios kopos, kur aš tik ir. .. tu. 
Pasiimsi mane... Ir jausmai pareiną 

z .

Man užgęs su gyvybe kartu.

Jau dabar aš jaučiu tavo šaltas rankas,
Į Mane visą aistriai jos apims, —' .
Į Pabučiavimai man bailų riksmą užgniauš
į Ir užbers mane aukso smiltim.
I . . .
į ’

I ... Galinguose glėbiuos aš užmigus supsiuos,
- Ant žalsvų mėnesienoj bangų ...

■i O žuvėdros skrajos, o žuvėdros dainuos,
j Kad taip moki mylėti tik tu.

Žibančiomis akimis žiūrėjo Regina j didingą laivą, kol šis pra
nyko už Horizonto.

Iškeliaudamas misionierius pavedė savo sesers likimą Dievo glo
bai, ir Dievo ranka maloningai tvarkė jį ir nuvedė Reginą į amžiną 
poilsį. Plaučių uždegimu sirgdama grįžo Regina namo, išlydėjus 
brolį, — ir ligonės patalas po kelių dienų virto mirusios lova.

— Viešpatie, paimk mane pas save! —v buvo paskutiniai nuvar
gusios žemės keleivės žodžiai. Jos darbas buvo baigtas, gyvenimo 
uždavinys atliktas — ramiai, ir patenkinta nukeliavo Regina į amži
nybę, kur „Dievas kiekvienarn atlygina pagal jo darbus“.

Išvertė K. Ramoniūtė
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K. Matužytė Laukaitienė 
f

Baltoji stovyla >
« » . * •

—Kai Aliutė per laukus į gimtąjį kaimą ėjo, tikriau sakant — skri
do, pakelėmis padangėse iš kailio nėrėsi vyturiai. Ją palydėdavo ir 
pliuškės pempės, besukdamos apie galvą ratu ir klykdamos: gy-y-vi, 
gy-y-vi! Dėl to ji pasišokėdama joms, mojavo, švelniausius niekus 
tauškė. Ji džiaugėsi, kad gyvi.

Į griovį paukštelėjo išsigandusi varlė. Alė tūptelėjo: kunku
liavo, kriokė žalnugarėmis visi grioviai, o ji, viską pasaulyje užmir
šusi, maišo, gaudo jas ir varvina seilę į griovį.

Bet metė varles ir nubėgo į priekį, pasišokėdama. . *
— Tra-ra-ra- tra-ral — rrimtu sugrojo, trimitu plyšo giria, kaip 

tikroji Carmen, ir tai jai nepritiko. Gal tai ir būtų puiku, nuosta
biai puiku didelio miesto prašmatnioje salėje, tik ne čia, kur slėnyje 
pagulėlio snūstelėjo vaiskiakūnė gražuolė tyla. Dėl to katės lengvumu 
ir tešokinėjo pliuškis senvaikis vėjas. Šiaip jis iš galvos išsikraustytų 
šiokią dieną, ir plu-plu-plu-plu, kviekš-kyieks retkarčiais spinduliu- , 
gąją tylą teardė koks užmiga perskrabis paukštis, tankumoje apžiul- 
pęs ir persigandęs.

•s» n*
i ; ’ • . ‘ ‘ *

Karšta birželio diena. Operos klasėje įtemptai repetuoja „Faus
tą“. Alė iš klasės išsidaužė ir atsisėdus koridoriuje ant šaltų laiptų 
sunėrusi rankas ant kelių ritmingai suposi į taktą iš salės sklystanČiai 
muzikai. Nubėgdamas laiptais smuikininkas Duoblys jos vos neuž- 
mynė ir skambiai susijuokė. Gal ir dėl to, kad ji susigūžė į sieną, 
kaip žirnelis.

„Kokios liūdnos ir juodos jo akys... Bet... ne man“. Persmaukė 
ranka kaktą. Jos mažoje galvoje ir taip per ankšta: du dideli rotorai 
—■ tarnyba ir mokslas — pašėlusiai sukasi ir smarkiai neša ją į priekį 
— dėl to stabtelėti prie kokio don-žuano juodųjų akių — gėda, ta
čiau ... Ak, širdie, kodėl tut kartu esi ilgesio geliamas padangių aras 
ir skriaudžiamas baltasis karvelis!

Pažiūrėjo, pasvajojo ir, rodos, užteko. Bet ne. Ilgesio kirmėlė 
pasalomis įšliaužė į krūtinę ir, tenai patogiai susirangiusi, įkišo gylį į 
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širdį. Dėl to Aliutė, sutikusi Romualdą Duoblį nejusčia pavirto į 
Madame Buterfley, o jis buvo tylus. Tik kaktą išpylė prakaitas.

'p

♦ rA-w ■ «'*'» ,

Ji koncerte. Balta suknele apsivilkusi ir du dideli perlo auskarai 
prie klaikių vandeninių akių greičiau priminė ašarų blizgesį, kaip 
prabangą. Tik išpuręs bubikopfas auksu žviguliuodamas linksmai šai
pėsi, o plonutės lūpos pabalusios drebėjo. Nujautimas neapvylė. Į 
Duoblio ranką įsikibusi atėjo išblyškusi moteris, apsivilkusi juoda 
puikia suknia. Lyg koks iešmas sulindo į Alės širdį; 'taip smarkiai ji 
sugilo. O vėliau ir pats Duoblys netikėtai šalia atsirado, niūrus kaip 
ledo kalnas.

-r- Sveika! Noriu su tavim pasikalbėti. Aš — vedu. Tau ne ... 
nemalonumo padaryti nenorėjau, tačiau... Žodžiu, aš noriu žmogum 
būti. Man įkyrėjo laisva meilė .. — o akyse svetimumas ir šaltis. 
Kai vyras nebemyli netikėkis ir nebeieškok pas jį širdies, moterie! 
Tau jis jau bus kietesnis už akmenį, žiauresnis už žvėrį. Alė sten
gėsi kažką sakyti, bet niekas neišėjo; tik kvailai sumykė. Bet Duob
lio jau nebebuvo. Scenoje uždanga pakilo ir Bethoveno vizijose su
spindo dievybė. Tik Alė ne muziką seka, girdi, ne. Ji pati virto 
muzika — sopulio muzika, ir, Viešpatie, jai rodosi, kad jos besiplė
šančios gėdingos sielos klyksmą visi žmonės girdi. Į sopulyje tems
tančią sąmonę smenga ne skaudūs atsiminimai, vaizdai — ne, tai 
šlykščios kirmėlės vyturiuojasi ir siurbiasi į pakaušį — galvos kiautą 
kilnoja ir plėšia. Viena išlindo pro kaktą ir įsmeigė į ją savo vie
nintelę didelę žalią akį. Kirmėlės akis užplėtė visą salę ir raibsta 
skaudžiai žaliais, raudonais, mėlynais rutuliukais. Ne, tai ne rutuliu
kai, o žvaigždės, didelės, Vaiskios juodo nakties dangaus žvaigždės, 
ir čia ne salė, ne, bet sodas, senas, šlamantis didelis sodas, kur jiedu 
susitikdavo. Jis apkabino ją ir glaudžia į save.

. — Leisk!
— Cha-cha-cha! Nejaugi ir neįgausi proto! Juk tiek kartų tau 

aiškinau... Tas tavo užsispyrimas — ne vietoje. Dogmos ir tie tavo * ii ■ -
> nusistatymai — kvaila iliuzija, neleidžianti pažinti tikrojo gyvenimo 

džiaugsmo. Kaip tu vis dar nesupranti, kad mes, menininkai, esame 
dvasios žmonės ir be jokių dogmų savaime jaučiame visokį saiką, 

į Eikš, brangioji! > • • ' ■ 
’ — Ne. Atleisk, Romut, bet ir aš .,. jaučiu saiką.

Kuo nugalės — jis žino. ,
i . . * * .

— Tu bent mano sveikatos pasigailėk, Alei — Skirsimės arba 
! ■ . ■ ■ 

j tu mano, ir aš būsiu laimingas! Neardyk nervų!

■I '■ ■■■■■' 167
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Ji maišosi, pasvyra.
— „Skirsimės ...“— Ak, kad tik tau būtų gera! — Taršo dre

bančiais pirštais jo juodus, tirštai banguotus plaukus ir stambias aša
ras į juos varvina ....

— Gera! — pagauna šlykščiosios kirmėlės ir kvatoja, šnypščia 
„gerz-gerz“, kraipydamos savo biaurias galvas.

— Ištižėlė ir pasileidėlė! — sucypė žaliomis akimis kirmėlė ir 
smogė gyliu į smilkinį, o Alė griūdama rėžė galvą į šalia stovėjusio 
stulpo papėdės briaunas.

v

Anksti rytą Alė ėjo pajūriu, drėkindama jūros vandeniu galvą. 
Jai rodėsi, kad galvą veržia merlius, kuriuo naktį kažin kas ją per
rišo: ji raištį nuplėšė ir sviedė į jūrą, o iš pramušto smilkinio sun
kėsi kraujas.

Diena aušo šventa ir šviesiausiąja gražiąja birželio sezono suknia 
pasipuošusi — gal ir dėl to, kad miestas ruošėsi ją sutikti didelėmis 
iškilmėmis.

Alė perlipo kopas, perėjo žvejų kaimą ir atsidūrė aukštumoje, 
plačiame laukų rajone. Neapmatomas dobilų laukas raibo saulėje ir 
smilkino jai kvapylus. Pietų horizonte dunksojo paniurę milžinai 
•— miesto fabrikų kaminai ir švęsdami nebepypkiojo. J tą miestą 
medžių eilėmis apvainikuotu plentu nėrė virtinės automobilių. Alei 
tai buvo po Takiu peilis. Ir ji širdingai taisėsi į šventę ir tikėjosi, kad 
išsiaiškinusi paskutinius nesusipratimus galės vėl, kaip visuomet, 
džiaugtis, švęsti. Bet ji perstipraus nelaukto smūgio iš ten išmesta, 
bijo, štai, žmonių ir atrodo kaip tragiška beprotė scenoje.

Kitu lauko kraštu atitarškėjo beržais apvainikuotas ekskursijų 
traukinys. Iš kiekvieno vagono skrido į orą įkaitusios dainos ir, 
sumišusios su džiugiu metaliniu garvežio klegesiu, sudarė vieną be
protiškai įsismaginusią orgiją. O ji jau niekad nebedalyvaus anokiam 
būryje, niekad nebesidžiaugs, nebesijuoks, nebedainuos! Su juo 
nuėjo, numirė viskas . .. Kam dar, ir kur bevilk šį nevertą, niekam 
nebereikalingą geliantį padarą. Sunaikint, užmušt jį visai!

Alė pasileido traukinio link, bet prieš geležinkelį užkliuvo kojos 
į karklyną ir ji pargriuvo anksčiau kaip norėjo. Traukinys pralėkė 
pro pat šalį, kaip kvatojanti jauna ragana, skrendanti į vestuves.

Palikusi vėl viena laukuose tai krito veidu į žemę, tai vėl stie- 
pėsi į dangų: „Juk Tu, Didžioji Išminties Saule, lieti kiekvieną va
balėlį, kaip šitoji dangaus skaistuolė kad užliejo šviesa šį kraštą. Tu 
matai kaip, štai, nenumirdamas raičiojasi purvinas; kruvinas žmogus- 
vabalas. Pasigailėk, o pasigailėk!“
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Musų pajūry

„O, prakeikta kvaile!“... Atsikėlusi vėl sukniubo, nes prieš akis 
atsistojo smerkiantis, skaistus palaimintos dorosios jos varžytininkės 
paveikslas. , Jie sukurs dorą, laimingą šeimyną, o aš .,. — kaip iš- 
tižėlė, pasileidėlė aplenkta, paniekinta“. Čia vėl „nelegalus“ protes
tas: „Beširdis! Aš šlykšti, nedora niekada nebuvau, ne! Tik perdaug 
tave mylėjau, nevertasis!“ Taip ir šnabžda, spinksi galvoje žarijomis, 
taip ir plėšosi viena kitą mintys, kad, rodos, turi sudegti smegenys, 
plyšti makaulė, bet niekas neįvyksta, ir, jai rodosi, niekas jos, mer
dinčios, negirdi, nemato, niekas jos nepasigailės, niekas nebepadės 
jai, nes nėra tokio. Aplink tik negyva, beširdė išsipuošusi gamta 
— ir tiek. O kas joje sutraiškytas — jau. sutraiškytas. Pasigailėjimo, 
pagalbos —. nebėra. Ji kaip štai šaukiasi, pleišėdamosi prašosi» kaž
ko pasigailėti, neapleisti jos visai, nors minutei numalšinti skausmą, 
leisti nors atsikvėpti, apsidairyti, bet... skausmas nedaro pauzų, o 
dangus su žeme sau saldžiai koketuoja, ir tiek, o tu, vieninteli sutryptas 
ir nusibaigti nebegalintis gyvi-žmogau, gali raudoti, staugti, kaip 
spardomas šunytis, kiek tik tau telpa, kiek tik patinka. Laukų pla
tybė niekam neišduos tavo raudos. Ir viskas.

Netikėtai vaizdžiai prisiminė ji senas pakaruoklių kapines vie
name nuošaliame tėviškės kampe, kur seniau mėgdavo parymoti net 

- šiurpiais rudens vakarais. Kad galėtų dabar ten prie šalto špižinio
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kryžiaus atremti degančią kaktą, gal atvėstų galva, gal palengvėtų 
širdis. Ten, tame apleistame kapinyne net juodą kaukiančią naktį, 
kada atmestųjų vėlės iš kapų išplaukia ir tyliai agonijoje savo krū
tines plėšo, nebūtų taip viena, taip užmiršta, kaip dabar čia šiuose 
akiplėšiškai saulėje ir žieduose spinduliuojančiuose laukuose. Ji atsi
kėlė ir skuba, bėga suklupdama prie vėsiųjų kapinyno kryžių, kur 
galės priglausti degančią kaktą, prie mielų paniekintųjų šešėlių, ap
leistų ir vienišų, kaip ir ji...

_ Baisiu siaubu saulėtą kraštą perskrodė metalinis garvežio klyks
mas. Įsilėkęs traukinys smarkiai stuktelėjo vietoje ir jame skardėju- 
sios dainos nutilo ...

«P
Sveika, Aliute! — Ligonė išgirdo ir pamatė šalia savo lovos bu

vusius operos klasės draugus.
— Ką tu? Ilgai dar čia dribsosi? Galėtume jau repetuoti pradėti, 

o tavęs nieks nepavaduos. Gyk greičiau, arba Šitokią išsinešime! —
— Ką jūs .. . Negi mieste aš begalėsiu gyventi...
— Kodėl? Kvailute! Taip tave visi myli.,. Ypač dabar... Visi 

pasipiktinę jo elgesiu. Ir dar išsibėgo, kvailys. Tarsi žmonės nieko♦ * * . 
nežino. — ~

Ji suvirpo atsisėdusi.
— Žmonės... nežino ... Ko? —
— Ale, juk jam reikėjo vesti. Riestai bebuvo. Greit po jung

tuvių gimė. —
Jos galvoje persmarki revoliucija. Nelauktai vėl nusilpo ir ėmė 

kliedėti jau nebe apie tyrą plačiąją jūrą, kaip pirmiau, kurioje ji pa
skandinsianti dainuojančią vargšės širdį, bet sujauktas, sumišusias 
džiaugsmo išraiškas. O draugus daktaras piktai išprašė iš ligoninės.

Plynos, tyros mėlynosios vasaros padangės. Alė per aukštus li
goninės langus gulėdama „antromis padangėmis“ žiūri į jas valan
domis susimąsčiusi, užsisvajojusi.

Draugai, lyg kokia stebukladarė ranka nutraukė nuo jos akių 
skarą, kuri pirmiau daiktų neleido matyti tikrumoje. Tai dabar akis 
į akį teisybei žiūrisi Alė valandomis neatsižiūrėdama. O ta teisybė 
dar tokia nauja, nuostabi ir netikėta, jog Alė negali jos apimti, išsi
aiškinti. Gyvenime, tiesa, besą daug daugiau niekšybės, purvo ir 
žiaurumo, kaip ji galėjusi pirma įsivaizduoti, bet tiesa nors ir žiauri, 
karti ir kieta, bet geresnė už saldų melą. Ir savo mylimąjį pirmą
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kartą pamatė iš jos gražiųjų skaisčių svajonių papuošalo išvilktą; tokį, s
koks jis tikrai buvo. O tikrojo Duoblio nustojusi ne tik nęsigailėjo, ;
bet — džiaugėsi.

Už ligoninės langų kasdieną vis sodriau, sultingiau ūžė galingo 
šilto vasaros jūros vėjo išjudintos tuopos; jos grojo kaip smuikai. Per 
matomą pro langą erdvės plotą vis gyviau ritosi balti debesų gabalai 
ir visa tai perdegusioje ištuštėjusio j e Alęs makaulėje kėlė muzikos 
prisiminus ir jos ilgesį. Atmintyje ėmė nubusti ir skardėti ištisos 
simfonijos, koncertai ir dar stipriau žavėti, gundyti, šaukti drauge su 
jais, garsų sūkuriuose išlieti savo nubudusią, naują, pilną pergalės 
ir triumfo širdį. Seniau sunkiai studijuotos keblesnės muzikos for
mulės dabar taip nuostabiai išryškėjo, tokios pasidarė paprastos, jog .. I
net nuostabu, kaip pirmiau jos galėjusios atrodyti tokios nenugalimos. ;
O tuopos vis sodriau, vis tirščiau ūžia ir danguje ritmingai vartosi į

balti debesų balvonai. Alės galvoje skardena, spindi kadaisia gir- {
dėtų simfonijų dieviški fortissime ir tyvuliuoja rimti, ramūs mo- i
deratto.

, . " ■ ' ' . c : ■ • . • ■ .i

*3* i

Už pusmečio Aleksandra stebino visus staigia pažanga. Daina
vimo mokydamosi ji nugalinėjo vis didesnius techniškus sunkumus 
ir į tembrą įdėjo vis stipresnius grožio nuodus. Vėliau scenoje iki 
beprotybės drąsi ir tikra spinduliuojančiu, geliančiu sopranu švaistė i
ji intymiausius žmogaus sielos pergyvenimus, perblokšdama, užbur- į
dama miestus. Bet garbė, atrodė, jos neveikė. Atrodė — ji jos net į
nepastebi. Ji tyliai, gilumoje savo krūtinės nešiojasi ilgesį, kuris j
kitiems, gal būt, būtų atrodęs keistoka užgaida. Bet ji tai puoselėja J

krūtinėje kaip rimtą ir šventą daiktą. Ji nori — tėviškėje, seklyčios !
gale kabančiojo seno aptrūnijusio Nukryžiuotojo kojas apkabinti. Da- J

bar Alė vis meiliau, vis dažniau jį atsimena. Visokiais pergyventais >
vaizdais. Ypač iš vaikystės dienų: vaizdžiai atsimena vieną savo 
pergyvenimą, kada ji dar rubuilė ir papurgalvėlė laptojo po grįčią. ■
Ji tada nuolat matę už kabančiojo ant didelio tamsaus kryžiaus Nū- j
kryžiuotojo kojų užkištas švęstas verbų šakas. Mamutė kartą bara
už išdirskas: ,,Supyks Dievulis, vaikeli, nubaus Dievulis“. Ką jis į
vargšas gali padaryti prie kryžiaus prismeigtas; pasižiūrėjusi į Jį nu- j

taria, bet mamutei kažkodėl tuo atsikirsti nedrįsta. Tik įsispoksojusi ■;
į to Dievulio sausgyslines, stora vinim perkaltas kojas, į žemyn nu- -i!
svirusią, erškėčių spygliais subadytą, kruviną galvą, perdurtą šoną ir Jį
varvantį iš perkaltų delnų kraują, savo mažoje širdelėje pajuto tiek >
gailesčio ir graudumo, jog tyliai, gūdžiai pravirko. O mamutė išsi- ji
gando perdaug pribauginusi vaiką. ’ * ' į!

• * • ■ • ■ i
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O paskui: skundėsi Jam, kai ėmė pažinti pirmąją širdies gėlą,- 
klausėsi kur eiti, kai ėmė tiestis pirmieji kryžkeliai — ir Jis visada 
nutardavo, nulemdavo, o ji po kiekvieno persilaužimo ir laimėjimo 
bučiuodavo Jo mėlynąjį smilkinį ir dėkingumo ašara nukrisdavo į 
kraujo lašus Jo kaktoje. Dar užpernai, atostogaudama Kristų nu- 
prausdavo, išbučiuodavo kojas ir apkaišydavo darželio bijūnais. Tik 
pernai parvykusi-nebepastebėjo Jo. Visos jos mintys ir aistros buvo 
tada nukreiptos į miestą, mylimąjį, — o Jis — po voratinklio mez
giniu ...

Ji dabar nuolat pagalvoja, kad ir anuomet, kada ji saulėtuose - 
laukuose buvo įsitikinusi, kad jos niekas negirdi ir niekas pasigailėt 
negali, Jis, vistik, girdėjęs ją. Jis pakišęs po traukiniu savo persmeig
tas kojas, kad ji parpultų. O pavilkti, apdaužyti ją vertėję. Tai 
buvę jai užpelnyta bausmė už tai, kad ji patikėjo vyriškiu ir palaida 
meile.

Skersai išilgai girios skardenę trimitai, trelės aptilo, nes atsivėrė 
platus vaizdas ir Alė sustingo į baltą madonos stovylą. Pakalnėje tin
giai mėlynais žalčiais per lukštų kiaušiniene nudrabstytas pievas ran- 
gėsis senoji Minija. Tolimam už antrų kalnuotų upės krantų mėly
navo miškai. Rytuose pilkavo jovaruose išdraikytas sodžius. Ana 
kur ir jų klėties stogas žaliomis samanomis pražydęs. Sodžius jau 
iškišęs į dangų kelias radijo špygas.

Iš lauko akėčiomis vilkinąs į vieškelį įsisuko bernas. Kai jis 
nujojo, Alė nusekė jį akimis ekstazėje, maldinga.

„Būk palaimintas, artojėlil“
Pajuto savęs ir jame. Visa susiliejo į tėviškės širdį. Ir senelių 

seneliuose, kurių kaulai tręšta ana, ten atkalnės senkapiuose, plakė ta 
pati širdis, kuri dabar po jos krūtinę daužosi. Ji stipriau jaučia tai, 
negu supranta. Ji — tik išplaukęs iš tų1 širdžių ir kraujo žiedas.

O, seneliai, brangioji tėviške, šis žiedas stiprus, pilnas ir ilgai 
žydės jūsų garbei!

Jos krūtinė skauda ir, rodos, perplyš iš noro lobiais apipilti šį 
kraštą, išjudinti jį ir uždegti gyvam, gražiam gyvenimui. Ak, kad ji 
būtų milžinas! Bet ji — tik lakštutė. Tačiau, argi be reikalo jau
nieji, ana kur, kaišioja į dangų radijo špygas. Matyt ir lakštingalos 
jiems jau reikalingos. O, ji juos visus suras! Ji žino jų širdžių me
lodijas; jos pačios širdis tuo pačiu ritmu plaka.

Baltoji stovyla nusileido pakalnėje ir dar valandėlę mirgėjo pa- V ,
minėjais. —
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A. a. Ona Grigaitytė, Sesuo Leandra

Am. Mažyly t ė

Šio kovo mėn. 1 d. Kretingos kapinėse palaidota vilkaviškiete 
Grigaičių Onutė, vienuolė pranciškonė sesuo Leandra. Ji yra viena 
pranciškonių vienuolyno Lietuvoje steigėjų. Kuklios pranciškoniš
kos laidotuvės, papuoštos keliais baltos lelijos žiedeliais ir erškėčių 

t • ' ■ ' ■

O. Grigaitytė, Sesuo Leandra

vainiku, nekaltos sielos ir kančios simboliais, rodė gausiems laido
tuvių dalyviams, kurie švyturiai švietė velionės kelią žemėje. Mirusią 
laidojo kun. prel. Narjauskas ir Tėvai pranciškonai. ‘ Po iškil
mingai atlaikytų Kretingos pranciškonų bažnyčioje trejų gedulo šv.
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Mišių, Grigaičių Onutės karstą pranciškonai rankomis nunešė iš baž
nyčios į nevisai arti esančias kapines ir patys supylė jai kapą.

Kun. prel. Narjauskas pasakė nuoširdų atsisveikinimo žodį. 
Jis turėjęs progos stebėti visą velionės gyvenimą. Lietuvos Nepri
klausomybės kūrimosi metu ji, dar jauna mergaitė būdama, gerai su
prato tėvynės reikalus, giliai pergyveno Lietuvos laimėjimus, pralai
mėjimus, ką sugebėdama veikė visuomenės organizacijose, vėliau val
dininkavo Žemės Ūkio Ministerijoje ir vis norėjo būti kuo naudin
giausia tėvynei. Jauni žmonės mylisi, kuria'savo gyvenimui šeimas. 
Ne tokia buvo Onutė. Labai mylėjęs ją vaikinas, kuris dabar irgi 
jau yra miręs, prašęs kun. Naujauską kaip nors ją palenkti, kad su
tiktų eiti į šeimos gyvenimą. Nepasisekė. Ji anksti išsižadėjo asmens 
laimės ir pasirinko kietą pranciškonės vienuolės dalią. Taip ji įkū
nijo gyvenime savo kilniuosius jaunystės norus. Nereikią artimie
siems liūdėti prie jos kapo. Ir pats Prelatas, kalbėdamas už mirusią 
rąžančių, kažin kaip vietoje „Amžiną atilsį“ vis sukalbėjęs „Garbė 
Dievui“. Šių laidotuvių negaubia mirties liūdesys. Atrodo tik, sako 
prel, Narjauskas, jog išvykdama ji į tolimą kelionę, linksmai mums 
ranka pamoja.

Grigaičių Onutė mokslą ėjo Voronežo, Vilkaviškio gimnazijose 
ir Miunsterio universitete. Mokydamosi uoliai dalyvavo Ateitininkų 
organizacijoje. Ji buvo artima Dr. Vinco Kudirkos giminaitė, labai 
susigyvenusi savo šeimoje su jo darbais, raštais. Ji sąmoningai sklei
dė patriotizmą draugių, draugų tarpe, pasakodama apie V. Kudirkos 
gyvenimą, dainuodama dainas, deklamuodama jo eilėraščius. O jų 
tikrai daug mokėjo. Ji buvo linksmo, sąmojingo būdo. Įvairius gy
venimo nepasisekimus laikė tik priemone tobulėti. Ji žaidė spręs
dama net ir savo gyvenimo rimčiausią likimą. Kai stojo į vienuolyną, iš 
Miunsterio tarp ko kita mums rašė: „Onute, suksiesi nesisuksi, vis- 
vien marčiosna į Kretingą išeisi“.

Svetimųjų tarpe būdama ji labai ilgisi Lietuvos, liūdi, kad negali 
jos labui darbuotis, gaudo žinias apie savo tėvynę, apie ją informuoja 
svetimtaučius ir mums laiške prisipažįsta, jog perdaug Kudirkų krau
jo turinti, kad galėtų išsižadėti Lietuvos ir eiti svetimiesiems tarnauti. 
Po kelių nerimo metų, praleistų Vokietijoje, pargrįžusi į Lietuvą, ji 
tuojau atgauna ten prarastą linksmumą ir džiaugiasi, jog gaji globoti 
ir mokyti lietuvius vaikučius. Ir paskutinėje sunkioje ligoje be vie
nuolyno reikalų daug rūpinosi „Naujosios Vaidilutės“ žurnalu, Lie
tuvos likimu, lietuvaičių mokymu, auklėjimu ir jų laime. — * *

Sesuo Leandra mirė Padvarių vienuolyne 1939 m. vasario mėn. 
26 dieną.
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O. Gratkauskienė

Senosios mamos daina
„Aa, aa, pupa, kas mūs pupą supa .. .“— Šita daina, lydima lopšio 

girgždėjimo ir prisiminimų prasiveržia pro storus seklyčios sienojus ir 
atlekia ligi mano lovos — lyg rodos, norėtų mane, pavargusią nuo kelio
nės užmigdyti. Žinau — šita daina ir tas pat senas balsas — man sunku 
įsivaizduoti, kad jis kada nors buvo jaunas ir skambus — liūliavo mane 
ir dar didelį būrį tų, kurie tame lopšy gulėjom. Visas tas būrys išsi
skirstėme, o tačiau senoji mūsų mama ir dabar turi ką supti per naktis — 
jos vaikų vietą užėmė anūkai. Ir staiga sąmonę užplūsta kažkokia sąžinės 
priekaišto banga — atrodo, kad mes, tos senelės dukros nesame vertos tų 
vargų, kuriuos pakėlė ji dėl mūsų. Rodos, net motinos vardas netinka 
mums, po alėjas bestumdančioms vežimėlį su mezginiuotu vaiku. Poetai 
ir kompožitoriai kuria lopšines ir pasakojimus, kuriais migdome ir žadi
name savo mažuosius, — o tačiau kažin, ar šitos lopšinės pralenkia tas, 
kurias sukūrė mūsų nemokyta, darbuos paskendusi mama... Bent viena 
tikrai žinau — jokia daina, jokia pasaka man nepavyksta sudominti vaiko 
taip, kaip mamai tomis naiviomis, iš pažiūros net beprasmėmis senomis 
lopšinėmis ir žaidimų dainomis. Atrodo, kad motinos instinktas geriau 
suprato vaiko skonį ir pomėgius, negu rašytojo ir kompozitoriaus talentas. 
Ir štai kyla kažkoks neaiškus, nenusakomas sąžinės priekaištas, kad mes 
ne tik nieko naujo nesukuriame, bet pamirštame ir tai, ką mūsų senelės 
sukūrė. Kad iš visos daugybės tik kelias dainelių nuotrupas prisimenu 
dabar, beklausydama to tradicinio lopšio girgždėjimo.

Bene pati pirmoji dainelė, kurią mama dainuoja , jau pusmečio kū
dikiui. yra ši:

„Gydu gydu katukes, 
keps močiutė bandukes, 
didelis Jonelis, didelis . ..“

Pirmuosius žodžius dainuojant rausvi kūdikio delneliai stengiasi ploti — 
deja, jie dažnai vienas kito nesusitinka — o dainuojant paskutinius — 
rankelės tiesiasi kiek galima labiau į viršų, nuogas pilviųkas verčiasi 
aukštyn, ir bedantė burnelė laimingai šiepiasi savo menu besigėrėdama. . .

Vėliau vaikui paaugus, ši dainelė gauna kitą varijaciją:
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„Gydą gydą kateles, 
keps močiutė bandeles, 
iškepė perdidelę — ne suvalgysiu, 
iškepė permažą — neprivalgysiu, 
plėšt, plėšt, plėšt — palėkė bandukė į pečių...“

Vaikas, stovi stačias ant kelių, palaikomas už pažastėlių ir su didžiausiu 
įkarščiu ploja rankutėmis. Paskutinius žodžius sakydama mama iškelia 
vaikelį virš galvos ir šis, lyg špokas, krykščia iš pasitenkinimo.

Nemažesnio džiaugsmo Vaikas turi ir iš kitos dainelės:
„Vitu v iru košę, 
vyrai atsilošę, - _
bėk peliuke vandenio, 
voverėle miltų.
Nežinau takelio,
bijausi vilkelio, 
gilus gilus šulinėlis ...“

Pirmuosius žodžius dainuojant vaikas pirštuku maišo delnelyje „košę“, 
0 paskui „voverėlė“ per pilvuką bėga ieškoti į pažastėlę „gilaus šuli- 
nėlio“...

Mėgiama ir ši:
■ >

„Karniaviau, katinėli!
Kur buvai?
Kamarėlėj. -
Ką veikei?
Pienelį lakiau.
/Ir man palikai?
Šokau per langelį, 
paliejau pienelį.. . 
Aškac, aškac, aškac...“

Pirmuosius žodžius dainuojant motina abiem vaiko delneliais (vėliau 
vaikas pats vienas išmoksta tai padaryti) glosto savo veidus. Paskuti
nius žodžius tariant, tie delneliai ima staiga plakti vaiko veidelius . . . La
bai nedaug laiko praeina, kol vaikas supranta šito juoko prasmę, ištraukia 
rankeles iš mamos rankų ir jau tada „karniaviau“ glostymai tenka vaiko 
veideliui, p „aškac“ plakimai — mamos skruostams ,.. Tada vaikui jau 
retai pakanka kantrybės išklausyti visos dainelės žodžių — jis tuoj ją 
nutraukia garsiu krykštimu ir mamos veidų plojimu ....

Po tokio «linksmo žaidimo dažniausiai seka ramesnis:
„Katinėlis rainas ‘
vedžio’ vaikui dainas, 
katinėlis juodas, 
rinko vaikui uogas...“ f

Arba:
„Katinėlis rainas, rainas,

' o jo uodegėlė dar rainesnė ...“
Šitų naivių dainelių melodija labai lėta, ir, rodos, verste priverčia vaiką
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H. Beecker Stowe

Užsidarymas savyje
Čia kalbėsiu apie tokią šeimos nelaimės priežastį, kuri labiau pasi

slėpusi už kitas. Paprastai mes pripažįstame, kad gyvenime „dažnai ne
darėme to, ką turėjome daryti, o darėme tai, ko neturėjome daryti“. Apie 
nedarytus ir nesakytus dalykus, kuriuos iš tiesų turėjome daryti ir sakyti, 
ir kalbėsiu šiame straipsnyje.

Ar esi kada nors šaltą, drėgną dieną, prieš baisią pusnį, sėdėjusi prie 
rašomojo stalo? Temperatūra kambaryje pakankamai šilta, bet kažkodėl 
tau nejauku, tu trokšti didesnės šilimos, n ės tave nuolat krečia nemalonus 
šiurpulys. Tu įsisupi į skarą arba apsiaustą ir pyksti, kad termometras 
rodo tiek laipsnių, kiek geros knygos ir gydytojai pataria savo darbo kam
baryje turėti. Tu svajoji apie laužą — nors ir kambario viduryje — nes 
ugnis tavo akyse vienintelis išganymas.

Nuolat šalti, nuolat drebėti ir susitraukti yra tų žmonių likimas, 
kurių niekas nesušildo. Nepatyrę šviesios ugnies palaiminimo, jie vysta 
ir džiūsta, jų gyvenimas tuščias ir blankus.

Štai, pavyzdys iš mano šeimos istorijos.
Man buvo dvidešimt vieneri metai, kai Aleksandra, mano jauniausioji 

ir mylimiausioji sesuo ištekėjo. Dar dabar matau jos meilų veidelį, ku
riame ašaros kovojo su"šypsena ir kuriam nuotakos rūbai taip puikiai tiko.

Visi gėrėjosi jaunąja pora: mano švogeris buvo gražus ir vyriškas, 
patikimas kaip auksas, o Aleksandra gyva ir jautri. Jai tiko stiprus, 
ramus vyras.

Atsimenu taip pat sąjūdį namuose: baltas pirštines, pamerges, tor
tus, pamestus lagamino raktus, mamytės ašaras ir savo linksmą nuotaiką, 
kuria namiškiai kažkodėl piktinosi.

ir mamą jos taktu svyruoti į šonus arba pirmyn ir atgal. Tai esti lyg ir 
parengimas paskutinei dainelei:

„Aa, aa, pupa,
kas Jonelį supa?
Vai mama, tai mama,
mūs Jonelį supa“,

kurią porą kartų pakartojus Jonelio akys užsimerkia.
Ką apie tas senas dainas ir žaidimus sakytų šių dienų pedagogika ir 

medicina? — Nežinau. Tik tvirtai tikiu, kad toji mūsų senelių kūryba 
verta dėmesio, verta, kad ją surinktume ir apsaugotume nuo užmiršties, 
verta, kad kartais savo vaikams papasakotume, kaip mes buvome migdo
mos ir žadinamos.
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Paskui Aleksandra išvyko. Kasdien mes gaudavome atvirukų iš įvai
rių vietų, kurias ji su savo vyru lankė, ir visiems buvo aišku, kad Petras 
geras, rūpestingas ir t.t. Po to gavome atviruką iš sesutės naujos gy
venimo vietos. Namai dar nebuvo užbaigti, todėl ji apsigyveno pas savo 
uošvę, labai malonią ponią, ir jos dukteris, taip pat labai malonias paneles.

Neužilgo Aleksandros laiškai pradėjo trumpėti. Gražiais, rūpestingai 
apgalvotais sakiniais ji gyrė savo naujų giminaičių dorybes, bet vis dėlto 
mums atrodė, kad ji nesijautė laiminga.

Petras mažai tegalėdavo būti namie, nes turėdavo daugybę reikalų, 
o vakarais jis būdavo toks pavargęs. Vargšelis! ir vis dėlto jis buvo 
toks rūpestingas savo žmonai, ir ji jautėsi jam tokia dėkinga! Ir uošvė 
buvo tokia gera ir darė visa, ko protingas žmogus galėtų tikėtis, bet, 
žinoma, tikros motinos ji neatstotų. Ir Eugenija ir Elenutė buvo tokios 
draugiškos (žinoma, „savotišku būdu“, Aleksandra buvo rašiusi ir vėliau 
išbraukusi). Jie visi buvo geriausi žmonės pasaulyje, ir sesutė pasiryžusi 
ko daugiausia iš jų išmokti.

— Vargšė mergytėj — galvojau sau, — tie pavyzdingi žmonės ją 
palengva sušaldys į ledą ir numarins badu. — Ir, kadangi turėjau kelias 
savaites atostogų, nutariau pasinaudoti Petro kadaise pareikštu kvietimu 
atlankyti jį jo namuose. Petrą pažinojau iš mokyklos laikų. Jis visuo
met buvo tylus. .. ,

Nesunku buvo rasti mano sesers uošvio, pono Stasinskio, namus: jie 
buvo gražiausi ir pavyzdingiausi visame miestelyje. O jų šeimininkai...

Ar miegojai kada šaltame kambaryje šaltoje lovoje? Ar atsimeni 
paklodes ir priegalvius, nejaukius kaip ledas? Tiesa, po kurio laiko 
apsipranti, bet užtat turi atiduoti visą kūno šilimą, kad sušildytumei viską 
aplinkui.

Taip šalta ir nejauku buvo šeimoje, kurioje atvažiau viešėti. Ji buvo 
geriausios medžiagos, kaip anos svečių kambario paklodės, bet užtat ir 
tokia, šalta, kad turėjau išeikvoti visą savo energiją, kol prakalbinau ją.

Pirmas vakaras, kurį praleidau ponų Stasinskių šeimos ratelyje, man 
visiškai išaiškino Aleksandros pakitėjusį toną laiškuose. Iš tiesų, nė 
vienam šeimos nariui nieko negalėjau primesti: kiekvienas elgėsi labai 
pavyzdingai ir iškilmingai, kalbėjo pamokančiomis ir kilniomis temomis. 
Kiekvienas žodis buvo atsaikėtas ir pagrįstas, ir bylojo apie mokytus Jr 
gerai išauklėtus žmones. Tik aš, kai-būdavo pakankamai laiko pagalvoti, 
visą laiką savęs klausiau vieno dalyko: ar ponas Stasinskis, atrodąs toks 
ramus, savimi patenkintas ir šaltas, buvo kadaise berniuku, jaunuoliu; ar 
jo žmona kadaise buvo jauna mergaite; ar abu vienas antrą buvo įsi
mylėję?

Atsiminiau laiškų pundelį, surištą raudonu kaspinėliu, Petro rašo
majame stale. Atsiminiau mano sesers staigų pamėgimą mėnulio švie
soje vaikščioti mūsų sode...

Pažvelgiau į Petrą ir pamačiau jame jo tėvo atvaizdą, tiktai dvidešimt 
penkeris metus jaunesnį. Pasiekęs šešiasdešimt dviejų metų amžių jis 
bus visiškai tas-pats sustingęs, užsidaręs žmogus.

Pažvelgiau į sesutę, ir man suskaudo širdį: tarp abiejų Stasinskaičių ji 
atrodė kaip pagautas žvėrelis, kuris nuolat bijo kuo nors nusikalsti. Visas 
linksmumas, visas natūrališkumas, kurį aš sesutėje labiausiai mylėjau, 
buvo išnykęs arba pasislėpęs už melsvų akelių. Ji tik žiūrėjo pakaitomis
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Stud. Salomėja Melnykaitė, 
vienintelės studenčių Dotnuvos Ž. U. 
Akademijoj korp! „Gabija“ pirmininkė

į mane ir j savo uošvę, lyg atsiprašydama manęs už savo naujus gimi
naičius, o savo giminaičių už mane.

O aš nepaprastai norėjau ką nors leptelėti, kad visi pašoktų. Bet 
— negalėjau. Kas minutę vis labiau jaučiau, kaip šalti pirštai griebė mano 
širdį, nuo ko visi sąnariai vienas no kito pradėjo stingti. Mėginau kažką 
pasakoti, bet turėjau savo žodžius sutrumpinti, taip tylu buvo kambaryje 
ir taip šaltai visi į mane žiūrėjo. Tada ėmiau bijoti, kad nepasakyčiau 
nemalonaus žodžio, kuris sudrumstų šio užburto ežero ramybę, bet dar 
laiku susivaldžiau ir paklausiau, ar man leista eiti gulti.

Sesutė mane palydėjo į svečių miegamąjį ir staiga visiškai pasikeitė. 
Uždariusi duris, ji šoko man ant kaklo, verkė ir juokėsi: žodžiu, vėl
pažinau savo mielą, jauniausią sesutę, kurios gyvumą ir širdingumą taip 
mylėjau.

— Kas girdėti namuose? — ji manęs klausė šimtą kartą, — niekur 
nėra taip, kaip namie. Ten kiekvienas daro, kas jam ateina į galvą, ir 
visi taip mylisi, tiesa? 

p .

— Aleksute,. — pasakiau aš staigiai, — tu čia nesi laiminga.
— Nesu laiminga! — sušuko mano sesuo beveik išsigandusi, — ką 

tu kalbi! Juk aš viską turiu, ko man reikia. Būčiau labai neprotinga, jei 
skųsčiausi savo gyvenimu. Esu labai, labai laiminga, tikėk manim. Ži
noma, ne visi žmonės tokie, kaip mūsų namiškiai, bet to ir reikalauti 
negalima. Bet mano uošvė ir visi kiti man labai geri, ir aš nuolat iš jų 
mokausi. Jie visi labai puikūs.

— It malonūs? — klausiau aš.
— Jie nėra linksmi, kaip žmonės mūsų namuose, bet jie nėra blogai 

nusiteikę ir niekuomet nebara. Negalima nuolat galvoti apie savo laimę;
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daug svarbiau teisingai elgtis ir atlikti savo pareigą. Juk tu su tuo 
sutinki?

— Taip, taip, mergužėle, bet vis dėlto tavo Petras sustingęs kaip laz
da ir salonas dvelkia karstu. Tu neturi čia suakmenėti.

Aleksandros veideliai apsiniaukė.
~~iiL— Petras čia kitoks kaip mūsų namuose. Jis kitaip išauklėtas kaip 

mes ir saviškių tarpe elgiasi taip, kaip jo tėvai reikalauja, kad jis elgtųsi. 
Jis visą dieną dirba, ir mano uošvė sako, kad labai neprotinga laukti iš 
vyro kitų meilės įrodymų, kaip darbo. Uošvė manęs niekuomet nebara, 
bet aš žinau, kad ji mane laiko išlepintą moterimi. Kartą ji man pasa
kojo, kaip ji auklėjo mano vyrą, kai jis buvo mažas: ji jo niekuomet ne
myluodavo, nuo šešių mėnesių jis miegodavo vienas savo kambarėlyje ir 
galėdavo rėkti, kiek jis norėdavo, bet ji niekuomet neprieidavo prie jo 
be rimto reikalo. Atsimenu, kad Petras man pasakojo, kaip jis kartą 
įbėgęs į kambarį ir apkabinęs savo motiną. Tada jo motina pasakiusi: 
„Sūnau, man daug geriau patiktų, jei ramiai įeitumei ir nusišluostytumei 
kojas, nė kaip kad mane bučiuoji ir neklausai mano įsakymų. Žinok, jog 
ne pabučiavimai parodo tavo meilę man, o paklusnumas“.

— Vargšas žmogelis, — pasakiau aš iš visos širdies, — jis turi jautrią 
širdį, nors ir atrodo Šaltas.

— Jie visi jautrūs, — atsakė sesutė, — ar tiki, kad motina savo sū
naus nemyli? Man pasakojo, kad ji jį pati septyniolika dienų slaugė ir 
nei miegojo, nei valgė. Ji viduje dažnai labai susijaudinusi, bet jos prin
cipai neleidžia kitiems tą susijaudinimą rodyti.

— Tad kokia nauda iš karščiausios meilės, jei ji nieko nesušildo ir 
tiktai išdegina širdį Uždarytu karščiu? Prisiekiu, visos trys jaunos mo
terys šiuose namuose panašios į ledais užšalusias salas, ir tiktai todėl, 
kad motina savo principais varžo visus natūralius jausmus.

— Taip, iš tiesų sunku matyti, kaip šie žmonės gyvena vienas šalia 
kito ir niekuomet nerodo savo meilės, — pritarė man sesutė.

— Tokie žmonės man primena f ak irus, kurie taip ilgai laiko ranką 
iškeltą, kol ji sustingsta. Jų auklėjimas panašus į kietus šarvus, kurie, 
nors kasmet keičiami pagal ūgį, vis dėlto priverčia kūną prisitaikyti prie 
jų formos.

— Nekalbėk taip, — prašė Aleksandra, — pagalvok apie Petrą: juk 
jis toks geras.

— Taip, jis geras, bet ar daug žmonių žino, kad jis toks? Ar kiti jo 
nelaiko užsidariusiu, šaltu žmogumi? Jei tu nebūtumei tokia meili ir 
žavinga ir nebūtumei mokėjusi užkariauti jo širdį, jis visą gyvenimą būtų 
gyvenas kaip užburtas princas vaikų pasakoje.

• Mūsų gyvenimas susideda iš dviejų dalių: kalbėjimo ir tylėjimo. 
Tylėti ir kalbėti yra mūsų šventa pareiga. Meilę, džiaugsmą, viltį, tikė
jimą ir užuojautą turime reikšti žodžiu, pyktį, pavydą, keršto jausmą 
turime tvardyti ir nutylėti.

Yra gerų žmonių, kurie visuomet tyli. Jie pamiršta, kad spaudimas 
visuomet siaurina ir pagaliau rimtai pakenkia. Bet kas įvyksta, jei širdis 
suspausta ir niekuomet negali laisvai jaustis?

Daugybė žmonių — gal ir tu ir aš ne kartą prie jų priklausome, — 
kurie instinktyviai sulaiko kiekvieną kilnų ir gražų jausmą. Daug leng-
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viau draugą supykus išbarti, nei tinkamu momentu pabrėžti jo nuopelnus 
ir pasisakyti, kaip mes jį gerbiame ir mylime. Pyktis ir kartumas patys 
savo jėga reiškiasi, bet meilė kukli, bailiai žiūri pro langą ir ilgai delsia 
prie durų. „Aš neapkenčiu“, sakome balsiai; „Aš myliu“, kalba nedrąsus 
balsas ir raustą veidai.

Supykę skriaudžiame mylinčią'širdį žiauriais, aštriais žodžiais, bet pa
žinę savo kaltę mikčiojame.

Kaip daug tėvų yra tikri angelai, bet vaikai to nemato arba nenori 
matyti. Ateityje, kada nors jie tikisi atsidėkoti, bet tuo tarpu jie per 
daug užsiėmę kitais svarbesniais reikalais. Bet staiga ateina mirtis ir viską 
nutraukia.

— Ji nežinojo, kaip aš ją mylėjau. — Tik dabar suprantu^ kas ji 
man buvo — yra užnuodytos vilyčios, kuriomis mirtis mus prie myli
mųjų žmonių kapo sužeidžia.

Savo šeimos gyvenimą, savo ryšius su gerais draugais galime patys 
gražiai papuošti. Nekalbu čia apie tiesioginius mylavimus ar panašiai: 
jie gali būti meilės įrodymai, bet ne visuomet taip yra. Yra švelnių, labai 
drovingų žmonių, kurie nemėgsta per daug meilės demonstracijų, bet be 
šių yra dar žodžių, žvilgsnių ir nežymių papročių, tylus dėmesys ir rū
pestis, kurie parodo, ką širdis jaučia.

Dvi ypatybės trukdo žmogui gražiai ir laisvai pareikšti tai, ką jis 
jaučia: baimė, kad neatrodytų, jog meilikaujame, ir įgimtas bailumas.

Bet kas yra meilikauti? Meilikauti yra nenuoširdžiai girti, kad sau 
turėtumėme naudos. Draugui pasakyti, ką mes jame gero randame, toli 
gražu, nėra meilikauti: nepainiokime šių dviejų visai skirtingų sąvokų.

Pagalvokime apie save ir savo gyvenimą: ar nieko nėra, ką reikėtų 
pataisyti, kol dar ne vėlu? Pradėkime savo namuose ir pamažu plėskime 
ratą toliau ir toliau, kol matysime aplink save vien tik laimingus, besi-_ 
šypsančius veidus. Išvertė ,O. Saulaitienė
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Mokslininkų ir Mokslo mėgėjų suvažiavimas; tokius suvažiavimus kas 
treji metai ruošia Liet. Kat. Mokslo Akademija. Jų tikslas — sutraukti 
po visą Lietuvą išsiblaškiusias mūsų mokslines pajėgas» pasidalinti nau
jais laimėjimais, sužadinti kūrybinį entuziazmą. Kad tokie suvažiavimai 
reikalingi bei naudingi, įrodo didelis susidomėjimas jais, ir ypač pasku
tiniajame suvažiavime pasireiškusi tendencija atskirų sekcijų posėdžiais 
gilinti specialiąsias mokslines pažintis, kartu neišleidžiant iš akių ir di
džiųjų vedamųjų, apibendrinančiųjų katalikiško bei lietuviško mokslo idėjų 
(pilnaties posėdžiai).

III suvažiavimas ryšium su paskutinėmis sukaktėmis vyko šūkiu: 
Pakeliui į visuotinai reikšmingą lietuvių kultūrą;

Suvažiavimas prasidėjo vasario 20 d. atidaromuoju pilnaties posėdžiu 
V. D. JJn-to Didž. salėje, kuris buvo pradėtas Metrop. Kunigų Sem-jos 
choro giesmėmis, ir kurio svarbiausioji dalis buvo prof. dr. St. Šalkauskio 
paskaita apie kultūrinio lietuvių tautos apsiginklavimo problemą ir kato
licizmą. Po pietų posėdžiavo atskirai teologijos, psichologijos-filosofijos, 
pedagogikos, kalbos ir literatūros, istorijos, teisės, socialinių ir ekonominių 
mokslų, ir gamtos sekcijos. Visose jose buvo nagrinėjama daugiausia 
aktualūs, nauji ir svarbūs klausimai. Žymi prelegentų dalis buvo ir iš 
provincijos; tai įrodo, kad gyvos, kūrybingos dvasios žmonių nepalaužia 
net taip baisiai rutitjon paskendęs ir nuo kultūrinių interesų atskirtas 
kaimo gyvenimas. Daugelis sekcijų savo posėdžius turėjo nukelti į antrąją 
suvažiavimo dieną, nes diskusijos iškėlė daug naujų minčių ir nagrinė
jamus dalykus gerokai išplėtė bei pagilino. - *

Vasario mėn. 20 d. vakare suvažiavimo dalyviai At-kų salėj paminėjo 
a. a. Dambrauską-Jakštą ir Vaižgantą. Apie juos, kaip ir visuomet, labai 
įdomiai ir originaliai kalbėjo J. Ambrazevičius. Koncertinėj daly stygų 
kvartetas išpildė Čiurlionies ir Bethoveno kūrinių, ir Stud. At-kų choras 
padainavo. Vasario 21 d. prieš piet tęsėsi sekcijų posėdžiai, o po piet buvo 
baigiamasis pilnaties posėdis, kurio metu buvo pakelti nariais mokslinin
kais: vysk. M. Reinys, prof, K. Pakštas, Dr. Z. Ivinskis ir J. Ambrazevičius. 
Su jais suvažiavimą „supažindino“ vysk. Pr. Būčys. Pakeltųjų vardu kal
bėjo prof. Pakštas. Posėdį paįvairino dainomis K. Kavecko diriguojamas 
klierikų choras.

Apskritai, suvažiavimas praėjo pakilusiai darbingoje nuotaikoje. Da
lyvavo daug ir moterų, daugiausia provincijos mokytojų, bet tiek prane
šimuose, tiek diskusijose jų nuomonių maža girdėjom. E. B.
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Dovanos gausioms šeimoms. Šiemet Motinos Diena ir Šeimos Sa
vaitė prasidės gegužės mėn. 7 d. ir baigsis gegužės mėn. 15 d. Ta proga 
steigiamas fondas gausioms šeimoms remti. Šeima yra tautos ir valstybės 
pagrindas tik tada, kai ji yra sveika, darbšti, sandari, tvirta, dora, blaivi ir 
gausi.; Paliegusi, tinginė bei išlaidi, pasileidusi, nedora, prasigėrusi šeima 
yra visuomenės ir valstybės sunki našta. ’

Štai Dr. V. Vaičiūno (Pieno Lašas 1923—1938 m. 23 psl.) neblaivių ir 
blaivių šeimų pavyzdys. Iš 57 neblaivių Šeimų vaikų 12 mirė tuoj po 
gimimo, o iš pasilikusių 45, tik 9 užaugo sveiki. 39 vaikų buvo toksai 
likimas — 8 idiotai, 13 sirgdavo tampymais ir nuomaru, 2 buvo kurti ir 
nebyliai, 5 girtuokliai ir sirgę nuomaru arba tampymais, 5 buvo neūžau
gos ir 3 augo su kitokiais kūno trūkumais. Girtuokliai davė tik 15 pro
centų naudingų visuomenei narių, o kiti 85% gal būtų geriau padarę, jei 
būtų negimę.

O štai blaiviųjų šeimų pasekmė. Ištirta 61 vaikas, iš kurių tuoj po 
gimimo mirė tik 3, 2 dar mirė vėliau, protu atsilikėlių buvo tik 2 ir 4 turėjo 
kūno trūkumų. Išeina, kad blaiviosios šeimos davė visuomenei iš 61 vai
komo naudingų piliečių, arba 82%. t

Girtosios šeimos, vadinasi, davė tiek netinkamo, kiek blaiviosios tin
kamo, gero prieauglio. :

Ne vien alkoholizmas, bet ir kitos šeimos nedorybės, paveldėjimu ar 
pavyzdžiais, dažnai persiduoda vaikams.

Mes norime tik sveikų, gausių, tautai naudingų šeimų. Jos turi būti 
visuomenės gerbiamos, palaikomos, remiamos, skatinamos. Garbė tokioms 
šeimoms, garbė jų tėvams, o ypač motinoms. Jei neturėsime pakankamai 
gerų šeimų, mes, kaipo tauta, turėsime pražūti.

Skelbdamas gerų šeimų palaikymą, Motinos Dienai ir Šeimos Sa
vaitei Ruošti Komitetas, norėdamas geras šeimas ir jų motinas pagerbti, 
1939 metais skirs premijas toms šeimoms, kurios turi

nemažiau, kaip 10 sveikų, dorai, švariai auklėjamų vaikų.
Tokios šeimos yra prašomos iki 1939 m. balandžio mėn. 15 d. atsi

liepti, atsiųsti Motinos Dienai ir Šeimos Savaitei Ruošti Komitetui tikrų 
žinių pagal šiuos punktus:

1. Šeimos tikslus adresas.
2. Motinos ir tėvo pavardė, vardai, amžius, užsiėmimas, turtas, šeimos 

^sugyvenimas (geras, blogas), blaivumas, gyvų vaikų skaičius, mirusių
vaikų skaičius.

3. Gyvų vaikų vardai, gimimo diena, paaugusių nuo 7 metų užsiėmi
mas, sveikata (sveikas, serga trumpa liga, paliegęs).

4. Mirusių vaikų vardai, gimimo ir mirimo diena, į>aliegumas, mirties 
priežastys.

* Tas žinias patikrinus Komitetas duos geros, gausios šeimos motinai,
o jei mirus, tėvui pinigais arba daiktais dovaną. Kas bus susektas savo 
pranešime neteisybę parašęs, dovanos negaus. Pranešimai su nepilnomis 
žiniomis riebus svarstomi, i • .

į Komitetas kviečia šviesuoles į talką — rinkti žinias apie skaitlingas
mūsų šeimas ir siųsti komitetui: Kaunas, Laisvės ai. 36 Nr. I . ■ ■ » •

Į . 
f • • - . .

■ ■ ' ■ . ' ■ ■ .
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• Katalikių moterų organizacijų suvažiavimas įvyks gegužės 28—29 dienomis 
Kaune, Suvažiavimas iškels lietuvių katalikių moterų įnašą į bendrą tautos kul
tūrą ir nagrinės lietuvės padėties klausimus. Suvažiavime dalyvaus seniausių ir 
skaitlingiausių moterų organizacijų atstovės: L. K. Moterų Draugija, nPavasario“ 
Mergaičių S-ga, Ateitininkės Sendraugės ir Studentės iš Kauno, Dotnuvos ir Klai- 
pėdos, Moterų Talka, Pedagogių Sekcija, L. Moterų Kultūros Dr-ja, Šv. Zitos 
Dr-ja. Kaip žinome, dauguma Šių organizacijų savo veikimą pradėjo prieš Didįjį 
karą, o šiandieną, tur būt, reta vieta, kur nebūtų vienos ar kitos tų organizacijų 
padalinių. Suvažiavimui energingai ruošiamasi.
• Amerikos L. K. Moterų Sąjunga šiemet mini 25 metų veikimo sukaktį. Są
jungos kuopos yra visose didesnėse lietuvių apgyventose kolonijose. Sąjungai 
priklauso keliolika tūkstančių narių, leidžia savo laikraštį „Moterų Dirva“. Są
jungos turtas, virš 72.000 dolerių. Sąjungoje veikia dvi sekcijos: pašalpos ligoje ir 
pomirtinę kasą. Iš sekcijų kasų Šelpiami nariai ligoje ir mirties atsitikimais. Si
dabriniam jubiliejui sąjungietėssmarkiai ruošiasi, taip pat nori išleisti jubiliejinį 
sąjungos leidinį. Sąjungos pirmininkė Elz. Paurazienė, vicepirmininkė EI. Statkienė, 
sekretorė M. Vaičiūnienė, iždininkė Angela Šimutienė, iždo globėja Marijona Bren- 
zaitė, „Moterų Dirvos“ redaktorė Sofija Sakalienė.
• 10-tame Katalikių Moterų Tarptautiniame Kongrese Romoje balandžio. mėn. 
14—17 d. įvairių kraštų atstovės praneš apie moterų atliekamus ir atliktinus darbus, 
prisidedant prie mūsų laikų visuomenės krikščioniškosios restauracijos. Atskirose 
komisijose bus nagrinėjami auklėjimo ir mokymo, šeimos gyvenimo, moterų socia
linio auklėjimo, moralinės apsaugos, suaugusių doktrinalinio formavimo ir dva
sinio gyvenimo atnaujinimo klausimai. Kongrese numatyta priimti visą eilę rezo
liucijų, liečiančių radiją.

Lietuvos moteris šiame kongrese atstovaus Dr. O. Norušytė.
Jaunųjų sekcijoije mūsų kaimo jaunimą — pavasarininkes atstovaus Sės. O. 

Labanauskaitė, o akademinį jaunimą — ateitininkes A. Šidlauskaitė ir F. Litvinaitė.
• * Drama apie Emiliją Pliateraitę. Kovo mėn. 7 d. Valstybės Teatras pastatė A. 
Vienuolio dramą „1831 metai“, kurioje vaizduojama 1931 m. lietuvių lenkų suki
limo didvyrė ir vadė Emilija Pliateraitė. Prieš 107 metus žuvusi Emilija Pliateraitė 
gyva iškilo prieš žiūrovų akis, o su ja drauge ir 1831 m. kovos dėl laisvės, dėl vals
tybės kūrimo, sostinės vadavimo, priespaustųjų baudžiauninkų išlaisvinimo.
• Jean Batten, garsi lakūnė, australietė, vasario mėn. 22—25 dienomis viešėjo 
Kaune ir padarė pranešimus apie savo rekordinius skridimus. Jean Batten gimusi 
1909 mr Naujoje Zelandijoje. Tėvas dantų gydytojas. 1933 m. padarė pirmą to
limą skridimą iš Anglijos į Indiją, 1934 m. iš Anglijos į Australiją ir 1935 m. iš 
Australijos į Angliją. Ji yra pirmoji moteris perskridusi Pietų Atlantą ir laimėjusi 
keletą skridimo rekordų — tolio ir greičio. Jean Batten yra apdovanota daugelio 
valstybių pasižymėjimo ženklais.
• Mirė geriausia Valstybės Teatro baleto šokėja O. Malėjinaitė. Šokėja mirė
eidama vos 32 metus. Mūsų teatras neteko geriausios baleto meno pajėgos. Ji 
dirbo teatre nuo pat baleto įsikūrimd. Šoko pirmąsias partijas, visus žavėjo švelniu 
grakštumu, poetiškumu, kilnumu, stipriu talentu ir gera mokykla. Žiūrovų buvo 
labai mėgiama ir mylima. Save betobulindama pervargo, persidirbo ir jos trapi 
sveikata neišlaikė. . ?
• Lietuvos Ūkininkių Draugija įsteigta prie Žemės Ūkio Rūmų. Draugijos va
dovė paskirta Elena Devenienė, Žemės Ūkio Rūmų narys.

59



•- Ateitininkų Sendraugių konferencija į naują Centro Valdybą išrinko: Br. 
Pabedinskienę, adv. Plokštį, Dr. P. Montvydą, Dr. Ig. Skrupskelį ir Dr. A. Puo- 
džiukyną.
• Atleistos 42 moterys. Laikraščiai praneša, kad Ministrų Tarybos nutarimu, 
nuo kovo 1 d. turėjo būti atleidžiamos iš tarnybų tos ištekėjusios moterys ar vedę

a ' ’ ' ■ , _ .. J

vyrai, kurių vienas Kaune algos gauna per 600 Lt ir provincijoje per 450 Lt. Da
bar turimomis žiniomis; iš Finansų Ministerijos atleistos 3 moterys, Krašto Ap
saugos Ministerija atleidžia 4 moteris, Susisiekimo Ministerija — 7 moteris ir 1 
vyrą. Iš Švietimo Ministerijos nuo ateinančiųjų mokslo metų pradžios ir nuo į
teatro sezono pradžios bus atleista apie 10 moterų. Iš Vidaus Reikalų Ministerijos 
atleistos 3 moterys, iš Žemės Ūkio Ministerijos — 6 moterys. Kauno Miesto Savi- 
valdybė jau anksčiau atleido 4 moteris. Be to, iš Žemės Banko atleidžiama 1 mo- : :
teris ir iš Lietuvos Banko 4 moterys. Iš viso iš tarnybų atleista ir numatoma atleisti '
moterų yra 42 ir 1 vyras. *

. ■ • • - ■ J

• Mūsų šaulės. Kovo 11d. įvyko moterų šaulių rinktinių atstovių susirinkimas,
kuris perrinko moterų šaulių tarybą, garbės teismą ir kontrolės komisiją. Naujon .■ ■
tarybon išrinkta: L. Dainauskienė, M. Žmuidzinavičienė, J. Vaičiulienė, A. Pilve- ,
lyte, E. Gaigalienė, E. Jankutė, M. Glemžaitė ir K. Kodatienė. Šaulių Sąjungai šie 
metai yra jubiliejiniai.
• Nauja teisėja. J. Žukaitė nuo kovo mėn. 20 d. paskirta Seirijų Apylinkės 
Teismo teisėja. Šiuo metu moterų teisėjų yra: 2 Kauno Apygardos Teisme, 1 Kau
no Aylinkės Teisme (mažamečių byloms spręsti), 1 Alytaus Apylinkės Teisme ir 
naujai paskirtoji, viso 5 teisėjos.

• B. Buivydaitė atidavė spaudai naują eilėraščių rinkinį „Po žilvičiais“. Knygą 
Leidžia„Sakalas“. Tai bus rašytojos B. Buivydaitės vienuoliktoji knyga.
• Medicinos fakultete. Medicinos fakultetas gyd. S. Šakenienę išrinko vidaus
med. katedros neetatine asistente, o gyd. L. Griniūtę — akių klinikos neetat. asi- v
stente, abi dirbs be atlyginimo.

Medicinos fakultetas yra išdavęs 1.000 diplomų, iš kurių 500 moterims ir 500 1
vyrams. Vyrai daugiausia — gydytojai, moterys — dantų gydytojos.
• Pirmoji diplomuota prekybininkė Lietuvoje. Neseniai Prekybos Institutas
Klaipėdoje įteikė diplomus penkiems baigusiems prekybos mokslus ir apgynusiems 
diplominius darbus. Jų tarpe viena moteris — Natalija Klečkauskaitė. Jos diplo
minis darbas: „Žemės Ūkio Kreditas Lietuvoje“. r
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• L. Rašytojų Draugijoje yra 16 moterų: garbės narė Gab. Petkevičaitė-
Bitė, S. Čiurlionienė Kymantaitė, Br. Buivydaitė, Ieva Simonaitytė, P, Orintaitė, , ;
Salomėja Nėris-Bačinskaitė Bučienė, J. Augustaitytė Vaičiūnienė, A. Gustaitytė 
Šalčiuvienė, Nelė Mazalaitė, Alė Sidabraitė Petrauskienė, Gražina Tulauskaitė, St.
Vaineikienė, K. Grigaitytė, M. Lastauskienė, H.. Lukauskaitė ir K. Pažėraitė.

• Amerikietės ekspedicija į Arktį. L u i z ė A. B o y d, kaip Amerikos Geo- *
grafinės Draugijos atstovė, jau 1937 m, išvyko į rytinio Grenlando fjordų regioną, v "
tyrinėti ten esančių fjordų geologiniu', botaniniu ir fotografiniu atžvilgiais. Ekspe- s
dicijoje dalyvauja geomorfologas Dr. R. F1 i n t, botanikas Dr\ H. Oosting, 
hidrologas J. M. Le Roy ir topografas F. H. B u h le r. Ekspedicija padarė žiemių > ;
jūroje visą eilę matavimų, tyrinėjo Meškų salą, Jan Mayen salą ir ilgiau apsistojo j
Spitzberge, Advento įlankoje. 1938 m. tyrinėtos kitos sritys. (Kosmos) - f
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' - Sf. Vaineikienė, VAIŠVILA (Žemaičių.baudžiauninkų vadas, isto
rinis romanas). 260 psl. Lt 3. Išleido „Spaudos Fondas“. Viršelis L. 
Vaineikytės.

Rašytoja St. Vaineikienė jau nebepirmą knygą parašė iš anųjų juodų 
ir tamsių laikų.

Pačios pirmosios autorės parašytosios knygos — „Iš praeities kovų“ 
3 dal. — įspūdžiai iš spaudos draudimo gadynės, ir ištrėmimo Sibiran. 
Kita knyga, „Grafas ir žmonės“, kurioje autorė papasakojo niekieno ne
ginamo valstiečio ir kumečio skriaudas.

Šit, vėl trečioji knyga iš tos pat gadynės — „Vaišvila“.
Rašytoja pasirinko nelengvą darbą. Ji nubrido į anuos laikus per 

senesnės kartos žmonių pasakojimus iš lūpų, per istorinę rašytą medžiagą 
įvairiose tų laikų apžvalginėse knygose, bei straipsniuose ir per pačios 
autorės jaunų dienų išgyvenimus. Visoje jos rašytųjų knygų, lyg trilo
gijoje, ryškinama toji pati tema — baudžiavos ir rusų priespaudos gadynė.

Vienoks ar kitoks gilesnis tautos išgyvenimas turi būti suprastas, pa
jaustas, atkurtas, įvertintas ir paliktas naujoms kartoms, kurios betarpiško 
kontakto nebegali turėti su praeitimi.

Mūsų tautos praeitis — liūdnas ir ilgas vargų kelias.
Rašytoja Vaineikienė tam, rodos, ir nuklydo į anuos laikus, kad pa

pasakotų tą sunkią tautos praeitį literatūrine forma, kuri yra daug pa
tvaresnė, įspūdingesnė ir amžinai vertinga.

Kiekvienas, tikros literatūros, veikalas reikalauja iš autoriaus didelio 
kruopštumo, pasirinktąją medžiagą dorojant.

Stiprus, atbaigtas veikalas pasižymi keliais privalumais: psichologiniu 
ir loginiu tikrumu, meniniu vertingumu ir gyvenimišku aiškumu. Šitie 
privalumai be įdėto laiko, be tikro aprašomojo dalyko pažinimo ir, be 
talentu papuošto darbo5 nepasiekiami.

Autorė į mūsų minimą knygą„Vaišvilą“ įdėjo daug darbo, daug šir
dies ir daug medžiagos. Toji gausi medžiaga — per didelis skaičius men
kai išryškintų asmenų, per daug vienodų situacijų, per platūs net laiko ir 
vietos rėmai, lyg erdvės negaudami, nudažo viena spalva visus puslapius, 
ir skaitytojas pajunta ištęsimą, per gausių epizodų panašumą, situacijų 
smulkumą, o pati intriga beveik nutrūksta — ji nebeveda skaitytojo iki 
galo.^

Šis St. Vaineikienės romanas neturi romanui reikiamos fabulos stip
rumo.

Vyriausias veikėjas Vaišvila statomas visų veikėjų centran, bet šiuo 
atveju, negauname iš pačios knygos to įspūdžio. Jei autorė būtų norėjus, 
tai būtų galėjus bile kurį, iš savo sukurtųjų herojų, vadu pavadinti. Per
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asmens sieloj to amžinai spindinčio g 
kais, visuose amžiuose, kad ir biauriausių erių tarpe, galima rasti 

ir su pasigailėjimo bei

silpnas Vaišvilos, kaip vado vaidmuo. Per mažai psichologinių išgyve
nimų jam duota, nejaučiame jo vieno besisielojančio tais pasiryžimais ir 
darbu — išlaisvinti savo tautiečius. Tie keli trumpai tepaminėti vaka
rojimai savo namuose, dar neiškelia ir neišskiria jo iš kitų.

Be to, veikėjuose norėtųs ir engėjų tarpe pajusti bent vieno kito
3 kibirkštėlę. Juk visais lai- 
kraug

natūralų žmogų: su pykčio aistromis, bet kartu 
žmoniškumo jausmu.

Pavaizdavus engėjus vien juodomis, o skriaudžiamuosius tik šviesio
mis spalvomis, susidaro gyvenimiško aiškumo ir objektyvios psichologinės 
tikrovės stoka. .

Šiaip atskiri epizodai gražūs. Vienas kitas net įsidėmėtinas, kaip: 
Vaišvilos tėvo mirtis, kūlimas su pirmąkart matoma kuliamąja masina, 
kurią padirbo dvarui, Klaipėdoj išmokęs tos meistrystės, Vaišvilos drau
gas Rojus, Marcelės kraustymąsis po vyro mirties ir kt.

Būdinga, kai kuliamosios mašinos sužalotajam Juciui gydyti pakvie
čia seną, kerėtoja laikomą, Bytautienę. Senė pavaizduota kaip visų tautų 
senose pasakose vaizduojamos burtininkės: „Bytautienė, suskretusi senė, 
buvo sulinkusi, ilgais lig žemės marškoniais marškiniais apsivilkusi, šliau- 
žinėjo po trobą, kažką kąsnodama bedantę burna. Jos sudžiūvusi, ištį
susi nosis buvo prasikišusi pro smakrą. Mažos akelės, užvirtusios žilais 
antakiais, arti prisikišusios tematė. Jos galva, tarsi nuošukų kuodelis, 
buvo visokiomis skaromis apmartuota. Juodas katinas, uodegą pastatęs, 
gluosniavosi prie jos kojų“ (46 psl.).

Dar: trobelės tamsioj palubėj kabėjo negyvų paukščių, šikšnosparnių 
ir kitokių nepaprastų daiktų.

Iš knygos paaiški, kad Bytautienė nėra joki kerėtoja, o tik žinovė įvai
rių gydžolių ir siurbėlių laikytoja, nes iš to maitindavosi ir žmonėms rei
kale padėdavo. Nepaprastos kalbos ir išmįslai buvo tik žmonių tamsumo 
padaras. •

Iš viso, aprašomasis laikotarpis nepaprastai tamsus ir nykus, rodos, 
kad žmonių veidų niekad nė Šypsena nepapuošė. • ..

Baudžiauninkų svajonė, nors pro miglas, yra baudžiavos panaikini
mas, ciesoriaus manifesto paskelbimas.

Autorė šitą momentą taip aprašo: kai klebonas gavęs iš valdžios tą 
raštą, tuoj atvažiavęs pas poną Kaušėną pasitarti, kaip paskelbti. O kai 
sekmadienį reikėjo paskelbti, tai tas paskelbimas išėjo šitoks: „Pasibaigus 
mišioms, per bažnyčią atplasnojusi laki žinia sujaudino žmones. Subruz
dėjo visoje bažnyčioje, tarsi smarkaus vėjo priblokštos prie žemės varpos, 
ūmai atsitiesė, pakildama minia. Ir nors kunigas, įlipęs į sakyklą, buvo 
bepradedąs skaityti evangeliją, žmonės, tarsi smarkios jėgos stumiami, 
skubėjo grūstis į šventorių. — Ciesoriaus manifestas! — kartojo kits ki
tam su nušvitusiais veidais.

Kad jau aprimo atskubėjusi minia, aukštos varpinės galerijoje pasi
rodė žmogysta, baltą popieriaus lakštą ištiesdama rankoje. — Ciesoriaus 
manifestas, atleidžiąs žmones nuo baudžiavos, — buvo skaitomą garsiai“ 
(152 psl.).

Po šio paskelbimo ir prasideda sukilimai, bruzdėjimai, išsilaisvinimo 
kovos, kuriose ir dingsta pats Vaišvila.
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Bendrai, nors „Vaišvila“ neturi stiprios intrigos, nei fabulos, bet pa
rašyta žodinga kalba, išlaikytas žemaitiškas gyvosios kalbos stilius ir sa
kinių konstruavimas.

Jaunimas ras daug vaizdų, liūdnai bylojančių iš mūsų praeities.
Knyga, ypač liaudies knygynams, rekomenduotina.

A. Gaučytė

* VAIVORYKŠTINĖ KASDIENYBĖ (P. Cvirkos: „Kasdienės isto
rijos“).

Juodas juodas debesis žaibais svaidydamas, galingu balsu drebindamas 
žemę jau pakraštim nuvirto, tuoj pro jo -skverną saulė Šiūpteli spindulių 
žiupsnį, visą dangų perjuosia įvairiaspalvė vaivorykštė. Ir pro lietaus 
lašus ilgai seki tą įdomų reiškinį — gera širdžiai, gražu akims.

Pati vaivorykštė reliatyvus dalykas. Lis, nebus saulės, nebus ir vai
vorykštės. Bus saulė, nelis — irgi nebus spalvų žaismo. Ji pati, kaip 
atskira substancija neegzistuoja. Tokios mintys kyla, perskaičius P. Cvir
kos „Kasdienes istorijas“. Novelėms paimta paprasčiausia medžiaga iš 
kasdieniškiausios buities, kai kuriose novelėse ir vienašališkai pavaiz
duota, suskirstant veikėjus į gerus ir blogus, bet kadangi tą medžiagą 
peršviečia autoriaus širdies šilima, meniškas pajėgumas, tai skaitytojas 
mato vaivorykštę — vietomis palšesnę, vietomis ryškesnę, bet vaivorykštę.

Šioje knygoje tilpo 14 novelių. Veikėjai gana įvairūs: kaimiečiai, 
pedagogai, valdininkai, policija, elgetą ir šiaip miesčionys.

„Uogelė“, „Šulinys“ ir „Broliai“ — nepaprasto žmonių gobšumo au
kos. „Uogelėje“ sūnus motiną išvaro iš namų, o paskum, manydamas ją 
turint pinigų, parsigabena, bet sužinojęs, kad ta visus atidavė klebonui, 
blogiau už gyvulį laiko. „Šulinyje“ žentas užkala šulinin įkritusį uošvį, 
kad šis antrą kartą nevestų, nes jis nebegaus turto. „Broliai“ — brolis 
pasmaugia brolį, kad nereikėtų dalytis palikimu. Čia žiaurūs — sūnus, 
žentas, brolis, ir, rodosi, autoriaus vienašališkai nupiešti, bet taip gyvai 
ir meistriškai, kad vis dėlto jam patiki ir tik širdį skauda, kad tokių blogų 
žmonių yra pasauly.

„Aplink ligonės lovą buvo matyt jos darbai: ratelis, skietai, o ji pati, 
lyg voras, krebždėdama tysojo tarp savo verpalų ir nuogos sienos.

Uogelė neįžiūrėjo naujai atvykusių, tik negarsiai vaitojo, krutindama 
žilų plaukų sužėlusį sm,akr<. Jos kojos, kaip nuo medžiė kamieno, at
kirstos šakos, kyšojo ilgos, apautos raudonomis kojinėmis“ (12 psl.). 
Ar ne ryškus vaizdas? Iš šitų kelių eilučių suvoki ir senutės darbus, 
ir kad ji serga, ir kad apleista.

Arba štai novelėje „Šulinys“, kai žentą apninka mintis, užkalti šulinin 
įkritusį uošvį, skaitome: „Bandžiusiai uždegti lempą mergšei dusliai burb
telėjo: -— Meski Niekas čia neskaito ir nerašo. Atėjo miegas ir drėbtis! 
Galite ir tamsoj prisiryti. Paskum žibalo — muilo, žibalo — muilo! 
Iš kur tuos pinigus peši?!“ (57 psl.). Kaip charakteringai ir tiksliai pa
vaizduotas sąžinės neramumas — šviesos bijo, kad kas neišskaitytų jo 
blogų minčių.

\ . ’ ■ ... . • • ■

„Mirusiųjų reikalai“ — čia jau atsiliepia ankstyvesnis Cvirka, mėgęs 
pajuokauti ir iš nejuokuojamų dalykų. Be to, silpnesni yra „Vartiklis“, 
per ištęstas, ir „Vedybų istorijos“, kurių pirmoji labai jau anekdotiška 
ir paskutinė daugiau, rodosi, galvota, o ne gyventa. -

63



„Tik porą kleboniškų“ ir „Sąžinė“ — miesčioniškų tipelių buitis — 
pataikauk ir kur gali, pasipelnyk, labai įtikinamai parodyta*

Iš visų novelių išsiskiria temos naujumu „Mažasis ir didysis“. Peda
gogas lošia su savo sūnumi šaškėmis ir — ar pralošus ar išlošus — vis 
nukenčia mažasis: autoritetas sutrypia bejėgį.

Gražiausios novelės yra „Šventasis“, „Simanas“ ir „Tėvas“.
„Šventasis“ — elgeta, kurio „pakantrumas ir tyla buvo didžiausios 

jo dorybės“. Jo sielos paprastumas, visų meilė, — gailėjosi, — kad iš
gaišusi ožka negali į rojų įeiti, nes neturi sielos, — neprisirišimas prie 
turto — visą taip gražiai parodyta, kad čia sunku pasakyti -— reikėtų 
visą novelę išrašyti. Ir baiga kaip gražiai* suderinta su visu elgetos 
gyvenimu — jis, ir pakeltas šventuoju, teprašo Dievą, kad jo ožkelės 
ragučius paauksintų.

Antras tokios pat taurios sielos senis Simanas, to paties vardo nove
lėje. Niekur negali pabūti tarnystėje, nes per geras.

Irgi trumputė novelė — tik tarpą bendrai keliaudami pasišneka 
atleistasis iš vietos eigulis Simanas su darbininku Žanu. Gražiu gamtos 
vaizdeliu pradedama, kad visoje gamtoje jaučiama permaina, nes kovo 
mėn., o taip pat permaina ir Simano gyvenime — atleistas iš eigulystės: 
„Pasikinkęs virvute, jis tempia paskum save nedideles rogutes, pakrautas 
aukšta, geležimi kaustyta dėže. Už dar ilgesnės virvės vedasi žalą, su 
dideliu, beveik žemę braukiančiu, pilvu karvę“ (161 psl.). Gerai pa
rinkta — nepiktas eigulis tik ir gali vestis karvę, taip pat ramų gyvulį. 
Baiga irgi vykusi: „Jo karvė, rogės ir jis pats susilieja į vieną tamsų 
daiktą, valandėlę tartum stovi vietoje, bet vėl išsiskiria, kiekvienas sau ... 
Kai Simanas pasiekia kelio aukštumą, ją ūmai užlieja skaisti, iš debesų 
prasiveržusi saulė. Ji sutviska kaitria liepsna namų languose, sidabro 
dulkėmis pažyra sniego plotuos.

Ir Žanui atrodė, kad dėdė Simanas keliauja į šviesią, nepiktų žmonių 
šalį...“ (166 psl.). Rodos, ir pats eitum kartu su Sįmanu ir patektum 
į nepiktų žmonių šalį.

„Tėvas“. Tėvą malūne sutrina ir motina, likusi su penketu vaikų 
ir nebegalėdama išsimaitinti, suieško patėvį. Giliai ir natūraliai paro
dyta vaiko susitikimas su patėviu:

„— Jonuk, pasisveikink! — stumdama mane artyn paragino motina. 
— Čia tavo tėtė... gera tau bus ... mylės ...

Kai tik išgirdau šiuos žodžius, greit išsivadavau iŠ motinos rankų ir 
pasileidau atgal. Ašaros plūdo man gerkle. Kol pasiekiau lovoj suki
lusius ir taip pat sužiurusius brolius, jaučiausi mažas, apleistas ir vienų 
vienas pasaulyje“ (179 psl.).

„Kasdienių istorijų“ stilius lygus, kondensuotas, gyvas, be ypatingų 
puošmenų, tik vietomis, net jau natūralistinis, nors visos novelės yra 
realistinės. Ir nušnekėjimas apie „nekaltą prasidėjimą“ “Mirusių rei
kaluose“, neskoningas, nėra reikalo autoriui griebtis tokių triukų — pigaus 
juoko, kai ir be to, sugeba sudominti ir patraukti skaitytoją.

Korektūrą galima buvo rūpestingiau prižiūrėti.
Išleido Sakalas 1938.m?: 179 psl. Kaina Lt 3. Viršelis T. Kulakausko.

' -. . ■ :'1 E. B.
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Dr. O. Narušytės dvi naujos knygos - PRIEŠMOKYKLINIAI 
METAI VAIKŲ DARŽELYJE ir DORINIS AUKLĖJIMAS LIETU
VIŲ ŠEIMOJE. Š.m. sausio mėnesį Šv. Kazimiero Draugija išleido 
Dr. O. Norušytės vertingą ir kol kas lietuvių kalba vienintelę knygą 
„Priešmokykliniai metai vaikų darželyje“. Priešmokyklinis auklėjimas 
ir pas mus kasmet darosi aktualesnis. Vaikų darželių tinklas plečiasi, 
taip pat kasmet net dvejuose kursuose paruošiamos kelios dešimtys tos 
srities specialisčių — vaikų darželių vedėjų. Tik lietuvių kalba litera
tūros tuo klausimu lig šiol, be vieno kito straipsnio, neturėjome. Šią 
spragą užpildė Dr. O. Norušytė 'savo nauju veikalu. Autorė, būdama 
gerai teoretiniai pasiruošusi ir praktiškai, pati vesdama vaikų darželį, su 
tuo klausimu susipažinusi, įnešė svarų indėlį į lietuvių pedagoginę lite
ratūrą. Veikale rasime apie priešmokyklinio auklėjimo metodus, vaikų 
darželių, istoriją, bendrai apie priešmokyklinį auklėjimą bei mokymą, 
praktiškų nurodymų, kaip vaikų darželiai turi būti vedami bei tvarkomi. 
Veikalas įdomus, naudingas ir praktiškas. 164 psl. Kaina Lt 4.

Vasario mėnesį Dr. O. Norušytė šviesuolėms padarė naują siurpry- 
zą — išėjo kita jos knyga — „Dorinis auklėjimas lietuvių šeimoje“. Ši knyga 
parašyta pagal žodišką motinų apklausinėjimą. Knygoje autorė moks
liškai nagrinėja dorinio auklėjimo problemą, kuri yra taip aktuali šiais 
laikais. Knygos turiny: 1) Problemos iškėlimas — dorinio auklėjimo 
problema, psichologinė klausimo pusė, medžiagos surinkimas. 2) Lie
tuvės motinos auklėjimo idealai — auklėjimo tikslų analizė, geros ir 
blogos vaikų ypatybės ir motinų nusakytos jų priežastys. ’3) Lietuvės 
motinos pedagoginė praktika — auklėjimo reikalavimų motyvavimas vai
kui, lietuvės motinos auklėjamosios priemonės ir kt. Knygoje yra ne
mažas pedagoginės literatūros sąrašas kitomis kalbomis.

Knyga naudinga visoms šviesuolėms — intelektualinio darbo darbi
ninkėms, pedagogėms, auklėtojoms, motinoms. „Naujosios Vaidilutės“ 
leidinys. Kaina Lt 2,50. R. Dargytė

SAVU KELIU. Rašyto ja-vertė j a Antonija Žagrakalienė išleido Lie
tuvos moksleivėms mergaitėms laikraštėlį — „Savu keliu“. Leidžiamas 
Zarasuose. Atskiro numerio kaina 30 centų. Moksleivėms mergaitėms, 
suprantama, suteiks didelio džiaugsmo! Apie jį kitame „N. V.“ numeryj 
parašysime plačiau.

NAUJAUSIA MOTERŲ LITERATŪRA

Salomėja Nėris, DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU. Tai ketvirtas autorės eilė
raščių rinkinys, laimėjęs 1938 m. valstybinę literatūros premiją. Knygoje 
poetė su dideliu nuoširdumu, giliu išgyvenimu, grakščia ir tobula forma 
apdainuoja motiną su v kūdikiu ant rankų, žemės klajūną, taiką, jaunystę, 
vaikelį. Jos eilėraščiai gražūs, dainingi ir širdies paguodos,-meniško pa
sigėrėjimo nešini.

Br. Buivydaitė, TRYS BIČIULIAI. Apysaka jaunimui. Meniškai 
D. Tarabildaitės iliustruota. Šioje apysakoje žinoma jaunimo literatūros 
rašytoja gražiai pavaizduoja pavyzdingą jaunuolių veržimąsi į savaran
kišką gyvenimą. Br. Buivydaitės „Trys Bičiuliai“ yra stiprios ir gražios 
auklėjamosios reikšmės veikalas. Jis skaitytojui atidengia rėplų gyvenimą
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su jo džiaugsmais ir malonumais, su neteisybėmis, skriaudomis ir vargu, 
su ilgesiu ir veržimasis į šviesesnę ateitį, į pašaukimo aukštybes. Kaina 
Lt 2,50.

Ieva Simonaitytė, PAVASARIŲ AUDROJE. Laimėjusi pirmąją 
valstybinę literatūros premiją romano „Aukštųjų Šimonių likimas“ autorė, 
Ieva Simonaitytė, „Pavasarių audroje“ piešia lietuvių gyvenimą Mažojoj 
Lietuvoje. Tai gražus, vertingas indėlis į mūsų grožinę literatūrą. Ją 
mielai skaitys kiekvienas knygos mėgėjas. 228 psl. Kaina Lt 3.

P. Orintaitė, KVIEČIAI IR RAUGĖS. Knygoje keliami aktualiausi 
lietuvių moterų reikalai. Čia rasime šias moterų kultūros problemas: 
darbas ir gyvenimas; mūsų šviesuolių keliai; esmė ir forma; mūsų moterys 
visuomenėje ir šeimoje; mūsų visuomenininkės ir sava kalba; šeimos mo
ters tragedija; taupumas moters gyvenime; netikslus moterų rūšiavimas 
ir kt. Knyga įdomi kiekvienai šviesuolei. Galima su P. Orintaitės kai 
kuriomis mintimis nesutikti, bet knygos neskaityti negalima. Kaina Lt 2.

P. Orintaitė, JURGUČIO PIEVA. Novelės. 136 psl. Turiny šios 
novelės: Jurgučio pieva, Uršulės giminystė, Velykinės azalijos, Motina, 
Vienintelis valsas, Dainininko penas, Barboros rankos, Podės dovanos, 
Tuščias juokas. P. Orintaitės tematika įvairi, patraukli ir įdomi.

„Įdomu skaityti Orintaitę,. kad ji moka kiekvienoj novelėj praskleisti 
vis kitokį ir nebanalų žmogaus sielos kampelį ir jį įtikinamai susieti (sa
kyčiau, įkurdinti) konkrečioj visuomeninėj aplinkoj, o dažnai ir gyvy
bingos gamtos fone. Čia visas jos kompozicinis menas“ („Židinys“). 
Kaina Lt 2.

A. Gustaitytė Šalčiuvienė, DVEJOPA MEILĖ. Novelių rinkinys. 
Knygoje yra 11 novelių: Dvejopa meilė, Miražas, Linksma šeima, Nasta
zija, Pilkoji ponia, Moteris klube, Kunigo belaukiant, Glūdučiai, Valso 
garsai, Dienoraštis, O, jeigu! A Gustaitytė Šalčiuvienė šiose novelėse 
daugiausia aprašo meilę, išsigimusio modernizmo pragaištį, sumiesčionė- 
jimą, susimetėlius, suvedžiotojus. Skaitant jos noveles, prieš skai
tytoją atsidengia žmonių tuštumas, klasta, gyvenimo neigiamybės ir sielų 
padugniai. 238 psl. Lt 3. ,

V. Valsiūnienė, TĖVIŠKĖLE, TU GRAŽI! Eilėraščiai vaikams. Kny
goje rasime gražių eilėraščių apie tėvynę, gamtą, paukštelius ir kt. Kny
gos tekstą puošia dailios J. Firinausko iliustracijos. Tai pirmas autorės 
rinkinys, bet gražiai ją rekomenduojąs. Kaina Lt 1,75. t

Ona Miciūtė, ŽIBURIAI PELKĖSE. Eilėraščiai Vilniaus lietuvės iš
leisti Vilniuje. Tai laisvės išsiilgusios širdies skundas — kodėl neišaušta 
naujos dienos. Ona Miciūtė dainuoja tėvynės meilės ir ilgesio dainą, 
dainuoja apie saulę, žvaigždes, motiną, laimę, skausmą, paklydimą, vėjus 
ir vėtras taip, kaip jauna širdis gali dainuoti ir pakilti. Rinkiny 58. 
eilėraščiai.

Vanda Janavičienė, KLAJŪNAS. Apysaka mokyklinio amžiaus jau
nimui. Šioje knygoje autorė atvaizduoja našlaičio Vytuko gyvenimo nuo
tykius. Knygą tinkamai puošia gamtos vaizdų nuotraukos. Jaunimas su 
meile ją skaito. 142 psl. Kaina Lt 2,50.

Aldona Kazanavičienė, ĄŽUOLO GILELĖ. Tai simpatinga knygelė 
vaikams. Tekstas suderintas su piešiniais. Malonu knygelę skaityti ir 
pažiūrėti. Kaina Lt 1. R. Dargytė
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Atsiųsta paminėti
Dr. Jonas Grinius, GROŽIS IR MENAS. Teologijos Filosofijos Fa

kulteto leidinys. 352 psl. Kaina Lt 8.
Juozas Eretas, RĖZOS SANTYKIAI SU GOETHE. Atspaudas iš 

„Athenaeum“ IX tomo. 55 psl.
"** ", ‘ 4 ~ ~

Šatrijos Raganos-M. Pečkau skaitė s RASTAI VII. Redagavo Juozas 
Tarvydas. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 733. 282 psl. Lt 3,50.

T. Mostovičius, GENIJUS. Vertė St. Paulauskas. Atžalos leid. 
289 psl. Lt 3.

£. Salgari, BOKSININKŲ SUKILIME. Nuotykių romanas. Vertė 
St. Navardauskas. „Misijų“ leid. 154 psl. Lt 1,40.

Kun. A. Sabaliauskas, 1000 PASLAPČIŲ ŠALYJE. Lietuvio misijo- 
nieriaus įspūdžių, darbo ir pergyvenimų užrašai Indijoj. Šv. Kazimiero 
Draugijos leid. 261 psl. Lt 2.

Povilas Pabindrys, OBSESIVINĖS MINTYS ir kova su jomis. „Ži
binto“ leid, 110 psl.

Kenžyro Tukotomi, SAMURAJAUS DUKTĖ. Romanas. Vertė St. 
Paulauskas. „Atžalos“ leid. 246 psl. Lt 2,50.

D. A. Lordo S. J., KRISTUS IR MOTERYS. Spaudai parengė Kun. 
B. Andruška. Tėvų Jėzuitų leid. 62 psl. Lt 0,40.

Kun. P. Rauduvė, ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS. Mūsų Vil
tis. 47 psl. Lt 0,20.

Maurikis Jokay, AKMENINĖ ŠIRDIS. II t. Apysaka. Iš lenkiško 
vertimo vertė Albinas Andriulionis. Šv. Kazimiero Draugijos leid. 223 
psl. Lt 2.

Gustave Plaubert, SALAMBO. Romanas. Iš prancūzų kalbos vertė 
J. D. „Literatūros panteonas“ Nr. 27. Viršelis dail. T. Kulakausko. Spau
dos Fondo leidinys. 430 psl. Lt 4.

Liudas Dovydėnas, JAUJOS PASAKOS. II tomas. Iliustracijos I. 
Trečiokaitės. Spaudos Fondo leidinys. 114 psl. Lt 2. Turinyje: Didelis lo
bis, Gegužinė ieško vaiko, Degutinės gyventojai, Geradarys Petras, Žvejų 
sesuo, Tiškus ir Piškus, Senelis ir senutė, Valdovės pasaka, Vienoda daina, 
Paskutinė dėdės Jeronimo pasaka. —

Ilf. ir E. Petrov, VIENAAUKŠTĖ AMERIKA. II tomas. Vertė 
M. Meškauskienė. Spaudos Fondo leidinys. 328 psl. Lt 3,50. Tai dviejų 
įžymių SSSR rašytojų nepaprastai įdomūs ir literatūriniai stiprūs kelionių 
įspūdžiai apie Ameriką ir jos tikrąjį gyvenimą.

O. Graurogkienė,. GOBŠUSIS KARALIUS. Trys pjesės vaikų te
atrui vaidinti ir pasiskaityti: 1) Gobšusis karalius, 2) Mėnulio karalystėje, 
3) Įspėtas noras arba kiškio pyragas. Viršelis dail. T. Kulakausko. Spau
dos Fondo leid., 224 psl. Lt 2,50. Gerų vaidinimų vaikams neperdau- 
giausiai turime, todėl šis rinkinys pravers mokyklos ir šiaip vaikams. 
Šviet. Ministerijos aprobuotas.

Antanas Rūkas, POSMAI. Lyrikos rinkinys. Spaudos Fondo leid. 
160 psl. Lt 3. Autorius žinomas teatro veikalų kūrėjas, šioj knygoj gražia, 
išdailinta forma duoda daug puikios poezijos.

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė
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Leonardas Orinčius, MUZIKOS GENIJAI. Garsiųjų muzikos genijų 
biografijos. „Gintaro" leidinys. 64 psl. Lt 2. Turiny: Bethovenas, Šumanas, 
Šubertas, Listas, Veberas, Haendelis, Mendelsonas, Mocartas, Bramas ir 
Štrausas.

Kun.V. Švelnys, DYKUMŲ APAŠTALAS. Afrikos misijonierius 
Karolis de Foucauld. 52 psl. Kaina Lt 0,60. Marijonų leidinys.

Kun.Zajančkauskas, NUO PIEMENĖLIO IKI ARKIVYSKUPO. 
Trumpa Ark. Jurgio Matulevičiaus biografija, 112 psl. Gausiai iliustruota, 
2 spalvų viršelis. Kaina Lt 1. Marijonų leidinys.

Kun. Dutil, MIŠIOS IR GYVENIMAS. Vertė kun. Zajančkauskas 
MIC. 48 psl. Kaina Lt 0,50. Marijonų leidinys.

Petras Kondratas,VAIKAI VAIDINTOJAI. Du plastiški vaidini
mai vaikų teatrui. 32 psl. Kaina Lt 0,50. Marijonų leidinys.

: NAUJIENA MOTERŲ LITERATŪROJE
K Nuoširdaus religinio idealizmo, tikrojo patriotizmo, gilios ir 
! subtilios artimo meilės, išlavinto skonio rašytojos —
► Marijos Pečkauskaitės Šatrijos Raganos

RASTU VII TOMAS
A 1

i jau atspausdintas. Šiame tome surinkti tie žymiosios mūsų 
f rašytojos kūriniai, kūne netilpo anksčiau išleistuose tomuose, 
i Šį tomą redagavo Juozas Tarvydas, Išleido Šv. Kazimiero Drau- 
y gija. 284 psl. Kaina Lt 3,50.
J Knygą galima gauti visuose knygynuose arba
l ŠV. KAZIMIERO DR-JOJE, KAUNE, ROTUŠĖS A. 6.

’ VAIKO DŽIAUGSMAS — MOTINOS LAIMĖ!

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

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

. * , * . ' . • ■ * .
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AKC. Il-Vt .KUČINSKIS PABEDINSKAI“
| PLUNGĖJE PLUNGĖJE

į LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA

I Gamina įvairių rūšių nebaltintas, baltintas ir dažytas LININES IR 
I MEDVILNINES MEDŽIAGAS. Reikalaukite visose krautuvėse. Kreipkite 
Į dėmesį į mūsų plombas su fabriko ženklu.• f

-Muilas muilui 
nėra lygus!

— Kodėl?
— Nevienodai putoja ir 

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.

Seimininkes prašome išban
dyti!

O . 7
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