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1939 metų balandžio mėn.

Tautos kultūrinis apsiginklavimas
Gyvename sunkių rūpesčių, rimties ir skaudžių bandymų dienas. 

Pasaulis išsigandęs galingųjų valstybių egoistinių siekimų eina į be
dugnę — kasdien būkštaujama karo. Karo siaubo įtemptoje atmos
feroje mažosioms valstybėms nuolat ir pakartotinai primenama neu
tralumas arba pasyvus pasidavimas didžiųjų valstybių agresyviems 
užsimojimams. Ir tai skelbiama humaniškumo, teisingumo, tautų 
apsisprendimo laisve, gyvybinės erdvės ir kitais skambiais žodžiais ir 
kilniomis idėjomis. Netolimą praeitis, o jau Austrijos nebėra, Čeko
slovakija suskaldyta ir išbraukta iš nepriklausomų valstybių tarpo, 
Klaipėda atskirta nuo Lietuvos, Albanija užimta, Dancigo problema 
aštri ir t.t. Akivaizdoje įvykusių ir vykstančių tautų ir valstybių gy
venime tragiškų faktų, akivaizdoje netikro rytojaus ir nežinomų ga
limybių, aiškiau, negu kada nors, prieš mus atsistoja susidariusios 
padėties rimtumas, gyvenamojo momento uždaviniai, šių dienų ir 
ateities perspektyvos būtinumas — kokia linkme mes privalome vai
ruoti savo tautos likimą. Mūsų tautos praeitis užgrūdino ir išmokė lietu
vius kenčiant, vargstant ir kovojant augti, stiprėti ir ryžtingai siekti S ’ . *
nevergauti jokiai svetimai jėgai ar prievartai. Pasiryžimai laisvai gy
venti ir šiandieną telkia visą tautą į aktyvų budėjimą dėl tautos rei- 

f

kalų ir ateities. Į krašto vadovybės mestą šūkį — pasiruošti karo 
atveju, jeigu būtumėm užpulti gintis, visa tauta solidariai ir vieningai 
atsiliepė, parodydama prideramą susipratimą ir sutarimą saugoti ir 
ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Smarkiu tempu karui ruo
šiasi ne tik ginklo pajėgos, bet ir visa tauta. Negailima nei materia
linių išteklių, nei intensyvaus darbo, aukojama ir dirbama. Salia to, 
ką matome gyvenime? Čekoslovakija buvo laikoma geriausiai ap
ginkluota Europos valstybe — gerai apmokyta kariuomenė, moderniš- 
kiausi ginklai, dideliausi ištekliai karo medžiagos ir k. Nepaisant . *
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tokio milžiniško pasiruošimo karui užteko krašte sukelti slegiančią 
nusivylimo nuotaiką, kad tos karo pajėgos, valstybę ištikus 
pavojui, neteko nė pavartoti. Viską gatava be kovos atidavė 
tiems naudotis, prieš kuriuos rengėsi kovoti. Albanijos kara
lius kritišką valandą šaukė tautą į žūtbūtinę kovą, bet veltui. 
Nelygios kovos neišlaikė — Albanija krito kovoje daug anks
čiau, negu ji pati ir kiti tikėjosi. Draugingos valstybės skatino ir 
kurstė ją be kovos nepasiduoti, bet realiai nepakėlė nė piršto, kad 
apgintų užpultąją ir skriaudžiamąją Albaniją. O mūsų Klaipėda? 
Ar nors kas mus nuoširdžiai užtarė ir konkrečiai parodė noro apginti? 
Tie ir kiti dar neišblėsę tautų sukrėtimų pavyzdžiai prikišamai rodo, 
kad ir per didelis pasitikėjimas ginklo jėga, ir pasikliavimas drau
giškų valstybių garantijomis ir įsipareigojimais šių dienų įvykių fone 
netenka realaus pagrindo ir toli nuo tikrovės. Šiuo atveju mažosioms 
valstybėms įsidėmėtinas apsiginklavimo bejėgiškumas ir tarptautinių 
susitarimų bei pasižadėjimų netikrumas ir nepaisymas. Mažųjų vals
tybių politine nepriklausomybe stačiai žaidžiama. Stebint pasaulio 
politikos ir karo chaosą tenka padaryti išvadą, kad mažoms valsty
bėms ir neskaitlingoms tautoms šalia ginkluotų pajėgų stiprinimo, 
kurios kartais gali būti labai reikalingos užpuolimo atveju, vienas 
svarbiausių uždavinių yra kultūrinis dvasinis apsiginklavimas. Pasta
rasis apsiginklavimas pagreitintu tempu ir visų sutelktomis materia
linėmis, intelektualinėmis ir moralinėmis pajėgomis turi vykti mūsų

•į Ü • •

krašte iš vidaus ir iš išorės. Dabartinių įvykių spektre vaizdžiai pa
matėme, kaip kultūros srityje daug ko trūkstame, kiek būta apsi
leidimo ir pavėlavimo. Tačiau nusiminti, nuleisti rankas ir aimanuoti 
nėra ko. Visu kūrybiniu nusiteikimu, sukaupta dvasia, suburtomis 
ii konsoliduotomis visos tautos jėgomis energingai ir ištvermingai 
stoti į kuriamąjį tautos ir valstybės stiprinimo darbą. Kultūriniai ne
palaužiamai apsiginkluoti mums reikia taip, kad tauta savo savitą 
charakterį, savo siekimus ir idealus galėtų išsaugoti ir aukštai išlai
kyti visokiausiose politinėse situacijose. Nežinome kokius netikė
tinumus atneš rytojus. Galingųjų valstybių jėgų įsisiūbavimas ne
rimsta. UItimatyviniai reikalavimai pasiduoti greit, be rezervų ir 
be kalbos apie tautų apsisprendimo teisę ir teisingumą, įėjo į prak
tiką ir tapo teise vienų prieš kitus.

Mažoms tautoms aukštas kultūrinis dvasinis ir materialinis lygis 
šiandien tampa išganymo ir egzistencijos šūkiu. Giliau įsižiūrėję ma
tome, kad tas šūkis turi sprendžiamosios reikšmės ir mūsų tautos bei 
valstybės gyvenime. Savo norus ir pasiryžimus gyventi laisvais pri
valome stiprinti kultūriniu veiklumu. Kultūrinio veiklumo šaukiasi 
mūsų kaimas ir miestelis, ūkininkas ir darbininkas, suaugęs ir jau- 

194

4



nuolis, motina ir vaikas. Pereikime skersai įr išilgai savo krašto —. 
dar daug liūdnų ir skurdžių vaizdų, kiek dar reikia tvarkos mūsų 
sodyboms, ūkininkų ir miestelėnų trobesiams, inventoriui, kiek ten ap
sileidimo, netvarkos, purvo, nešvarumo, driskių ir suskretėlių. Dirste
lėkime į tautos dorovinį ir fizinį sveikatingumą -— dorinis palaidumas, 
girtavimas, dorinio palaidumo pasekmės veneros ligos, džiova, didelis 
kūdikių mirtingumas ir kitokios nesveikatos negailestingai naikina 
tautą.

Nėra reikalo plačiau apsistoti ties mūsų gyvenimo negerovėmis, 
nes mes jas geriau jaučiame, negu pasakome. Iš to tik darosi aiškus 
reikalas visomis išgalėmis kelti ir sugestionuoti tautos dorovinį auk
lėjimą, fizinį sveikatingumą, švietimą, tautinio susipratimo atsparumą 
ir ekonominį stiprumą.

Tautos dora yra pagrindas ir laidas ant kurio patvariai gali 
kurtis ir pastoviai egzistuoti tautos kultūra. Tauta praradusi doro
vinį pagrindą yra kryžkelyje tarp įvairių ardomųjų ir naikinamųjų 
pavojų, kur kiekviena pragaištingo judėjimo banga gali nesulaikomai 
ir neatstatomai išvaryti ardymo, iširimo ir naikinimo vagą. Tik aukš
tas dorovinis nusistatymas įpareigoja tautiečius entuziastiškai atsiža
dėti ir pasiaukoti kovai už tautos idealus, tautos siekimus ir laisvą 
ateitį.

Kovai už tautos doros klestėjimą turi būti sumobilizuotos 
visos dorovinio autoriteto, moralinio pajėgumo ir veiklumo jėgos. Del- 
sirnas šioje srityj ypač nenaudingas. Čia tektų daug ką perkratyti, 
persijoti ir atrinkti. Nuolaidos ir pataikavimai kenksmingai užkre
čia ir nepaliaujamai varo ' ardymo darbą visuose visuomenės sluok
sniuose.

Kitas mūsų gyvenime opus klausimas, tai tautos fizinis sveika
tingumas. Ištraukti tautą iš nedovanotino nesveikatingumo reikia 
skubaus ir intensyvaus darbo. Lietuvių tautai fiziniai reikia būti 
ypač stipriai, kad galėtų pakelti ne tik daug pastangų dėl savo egzi
stencijos, bet ir visokeriopai augti. Didelis kūdikių mirtingumas 
visoje Lietuvoje, o ypatingai septyniose Žemaitijos apskrityse (18%), 
verčia rimtai susirūpinti kūdikių gelbėjimu nuo perankstyvos mirties, 
juo labiau tas susirūpinimas turi būti didelis, žinant, kad metai iš 
metų ir pats gimimų rodiklis mažėja. Tautų gyvenimo praktika rodo, 
kad kūdikių mirtingumaš eina lygiagrečiai su tautos kultūra, kur 
žema kultūra, kur nežinomi pagrindiniai sveikatos ir higienos reika
lavimai, kur stokojama sveiko oro ir tinkamo maisto, ten ir kūdikių 
mirtingumas nežmoniškas. Liūdnoje padėtyj dar tebėra ir bendri 
sveikatos reikalai kaime ir provincijos miesteliuose. Kaimą tiesiog 
žudo džiova, veneros ligos. Kiek paliegėlių, su fiziniais kūno trūku-
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mais, kiek dėl silpnos sveikatos netinkamų kariuomenei ir 1.1 Fizi
nės tautos nesveikatos našta sunki ir rykštė skaudi. Tik planinga 
kova su kūdikių mirtingumu ir gerai organizuota propaganda dėl 
bendro tautos sveikatingumo, vadovaujama sveikatos institucijos, 
talkinamos viso sveikatos specialistų kadro, per ilgesnį ar trumpesnį 
laiką, pakeistų kūdikių mirtingumo rodiklį, sumažintų paliegėlių nuo
šimtį, sustabdytų ligų plėtimąsi ir išmokytų higieniškiau maitintis, 
rengtis ir gyventi. Sveikatos punktų tankus tinklas turėtų būti vie
nodai pravestas visoje Lietuvoje. Gydytojų susigrūdimas dides
niuose miestuose neturėtų būti toleruojamas, kada provincijoje jų dar 
labai stokuojama. Tautos sveikatos reikalai, be abejo, gerės lygia
grečiai su privalomu ir visuotiniu švietimu.

Švietimo išvystymas-mūsų krašte privalėtų būti ne vien švietimo 
vadovybės programinis reikalas, bet visų piliečių ir visų kultūrinių 
švietimo organizacijų rūpestis. Šalia valdžios mokyklų tinklo labai 
pravartu platus įvairių tipų ir rūšių — bendrų ir specialių privačių 
mokyklų tinklas. Privačių mokyklų reikalas visiškai aiškus ir pro- 
paguotinas pas mus, mes nuo pastarųjų pradėjome savo tautos mo
kyklinį švietimo darbą.

Dar svetimiems valdant mūsų kraštą, pirmoji tautos auklėtoja ir 
mokytoja buvo šeima, vėliau atskiri asmenys (graf. Zubovas, kun. 
Katelė, J. Okuličienė, graf. Pšezdzieckis) ir organizacijos („Žiburys“, 
„Saulė“, L. K. Moterų Draugija) kūrė ir išlaikė lietuviams mokyklas. 
Okupacijos metais privačios mokyklos nors ir labai sunkiose sąlygose 
tęsė švietimo darbą. Kuriantis nepriklausomai Lietuvai privačios 
mokyklos irgi yra vienos pirmųjų. Tik vėliau jos švietimo vado
vybei liko nemėgiamos podukros. Tuo tarpu privačių lietuvių mo
kyklų nedaug teturime, nežiūrint į tai, kad jų išlaikymas valdžiai 
mažiau tekaštuoja. O yra buvę atsitikimų (1934 m.), kada buvo 
prašoma tik leidimo privačiai ir naujo tipo specialiai mokslo įstaigai 
įsteigti, leidimas iš pradžių pažadėtas, vėliau atšauktas. Valdžios 
nebuvo prašyta nei lėšų žmonėms pasiruošti, nei lėšų įstaigai kurti ir 
išlaikyti. Prašyta tik leisti rengti savo kraštui tokios rūšies specia
listes darbuotojas, kokių mes neturime ir gal greit dar neturėsime, o 
yra gyvas reikalas juos turėti, būtent, socialinio darbo darbininkes. 
Jeigu tokie dalykai būtų dėjęsi prieš 30—40 metų, tai mes juos pa- 
vadintumėm tautos tamsinimo politika. Dabar nors ir skaudama 
širdimi pakenčiame. Paskutiniųjų įvykių fone nors ir nenoroms iš
kyla klausimas, kas būtų su mūsų švietimo įstaigomis politinės ne
priklausomybės netekus? Privačioms mokykloms, aišku, palaikyti 
saitus su tauta būtų įmanomiau, negu centralizuotai oficialiai įstaigai, 
kurios centrui patekus į kitas rankas pereitų ir jos periferijos. Mūsų
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švietimo politikoje vyrauja du kraštutinumai — pradžios mokyklos 
švietimas (mažasis mokslas) ar universitetines studijos (didysis moks- %
las). Vidurinysis specialus mokymas nėra tinkamai išvystytas. Savų 
specialistų vis dar trūkstame ir ne visoms sritims intensyviai rengiame. 
Lietuvius čia pavaduoja kitataučiai. Keliant tautos švietimų privačią 
iniciatyvą tektų skatinti ir remti ne tik spaudos ar organizacijų darbe, 
bet ir visame tautos ir valstybės darbe. Tik pagreitintu ir sistema- 
tingu paruošimu visoms gyvenimo šakoms savų specialistų darbi
ninkų, sparčiau žengsime prie intelektualinio tautos subrendinimo. 
Tautos švietime visų kūrybiniai nusiteikimai ir pozityvūs darbai turi 
būti pakreipti viena linkme — visai tautai šviesa ir mokslas, visos 
tautos aukštas kultūrinis lygis ir tvirtos, savarankios asmenybės.

Tautinio atsparumo amžių bėgyje lietuviai yra parodę labai daug. 
Jie dideliu atkaklumu vedė nepaliaujamą kovą už tautos gyvybės 
reikalus. Tą pareigą atliko ne dėl materialinių išskaičiavimų, ne dėl 
garbės, bet iš meilės savo tautai, savo kraštui, savo vaikams. Nors 

~ nutautinimo banga, einanti iš pietų, rytų ir vakarų, nusinešė daug 
• lietuvių, bet kas liko, liko užgrūdinti ir tvirti. Ištautėjusių atitauti- 

nimas yra mūsų gyvenamojo laikotarpio darbas. Atitautinimo dau
giausia reikalingi mūsų pakraščiai ir miestai. Be to, mūsų švie
suolių šeimos kritiškiau turėtų pažvelgti ir svetimųjų kalbų perdėtą 
aukštinimą ir perankstyvą savo vaikų jų mokymą. Svetimą kalbą 
mokėti yra didelis ir vertingas dalykas, bet su kalba į namus atnešti 
svetimą įtaką yra tautai nelaimė. Nepaslaptis, kad stipresniųjų kai
mynų tautinė įtaka jaučiama ir gyvenimo kasdienoje, ir papročiuose, 
ir tautos charakterio formavime ir vystyme. Savitos tautinės są
monės ugdymas turi išplaukti iš lietuvių būdo ir atsiremti į lietuvių 
krašto gyvenimo sąlygas, nes kitaip liks sudarkytos ir sukarikatū
rintos gerosios lietuvių tautos charakterio ypatybės. Tautinės sąmo
nės stiprinimo darbe bendradarbiavimas liaudies ir šviesuolių, kaimo 
ir miesto viena pirmųjų ir būtinųjų sąlygų. Atitautinimo vyksmas 
turi pasiekti visus kampus valstybės ribose ir už jos ribų, kur tik 
yra Lietuvos tautiečių.

Visas anksčiau iškeltas kultūrinio tautos apsiginklavimo mintis 
ir faktorius sėkmingai realizuoti įgalins mūsų taupomi ir nepagailimi 
materialiniai resursai. Vardan tautos kultūrinio apsiginklavimo, ku
ris mums toks būtinas, turėtumėm atsižadėti perdėto puošnumo, be 
tikslo laiko leidimo,, neveiklumo, prabangos ir liuksuso dalykų, kas
dienos reikalavimus gerokai aprėžti, nebūtinus pirkinius atidėti, o 
visas tas —- išteklių, darbo ir laiko santaupas sunešti į vieną aukš- • •’ * ... y
čiausią iždą — Lietuvos sukultūrinimą. Ir čia nė viena lietuvė mo
teris neprivalo likti pasyvi stebėtoja, bet stoti į darbą kaipo aktyvi 
talkininkė ir bendradarbė.
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A. Ambraziejūtė Steponaitienė
♦ . ■ ’ J . • • ■
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Mūsų tautos motinos
Prieš mūsų akis motinų šventė. Pagerbsime gyvųjų gyvąsias ir 

mirusias motinas. Gyvąsias karštai išbučiuosime ir apdovanosime. 
Mirusių kapus ir atvaizdus papuošime gėlėmis ir pasiųsime joms į 
aukštybes tylių, švelnių maldų.

Bet, būdami motinų šventės išvakarėse, prisimename ir visas bu
vusias Lietuvos motinas, kurios, jei ne tiesiogiai, tai per savo did
vyriškus sūnus ir dukteris padėjo prikelti Lietuvą ir privedė ją iki 
nepriklausomybės. Pagerbkime visų aušrininkų ir varpininkų moti
nas. Tinkamai paminėkime Basanavičiaus, Vinco Kudirkos ir visų 
tėvynės žadintojų motutes. Šiems Lietuvos vaikams jų motinos įkvėpė 
nemarią meilę tėvynei ir prisirišimą prie visa, kas lietuviška, kilnu ir 
sava. Jei jų motinos nebūtų davę Lietuvai tų sūnų-perlų, vargu ar 
mes šiandien būtume tokie, kokie esame.

Pagerbkime motinas senųjų rašytojų, kurios mūsų tautai davė: 
Duonelaitį, Žemaitę, Šatrijos Raganą, Lazdynų Pelėdą, Vaidilutę- 
Puidienę, Biliūną, Pietarį, Maironį, Jakštą ir daugelį kitų. Šie lie- 
tųviai-ės mūsų knygai padėjo tvirtą pamatą.

Gražiai paminėkime motinas visų idėjinių knygnešių, kurios ne
jučiomis įdiegė savo vaikams lietuviškos knygos meilę. Taip pat ne
pamirškime ir pačių motinų knygnešių, kurios ne tik padėjo savo 
vyrams ir sūnums knygnešiams knygas slėpti, bet ir pačios gabeno 
draudžiamas knygas ir jas skleidė po visą Lietuvą.

Ypatingai gražiai pagerbkime mūsų slaptos mokyklos motinas 
mokytojas. Kai rusų žandarai medžiojo lietuviškus‘elementorius, jos, ■į 
darbais ir rūpesčiais apkrautos, sugebėjo savo vaikams perduoti lie
tuviško rašto pažinimą ir padėjo išsaugoti lietuviškos ugnies ki
birkštėlę.

Švelnihi prisiminkime ir motinas baudžiauninkes. Jos pusbadės, 
sukdamos sunkias, nuobodžias girnas, pagimdė, išaugino ir išauklėjo 
tokius sūnus, kaip kunigą Strazdelį ir daugelį kitų, kurie drąsiai stojo 
į kovą su Lietuvos artojų engėjais.

Pagerbkime tas motinas, kurių vaikai, o taip pat ir jos pačios 
tuo ar kitu būdu jau senesniais laikais dėjosi prie mūsų tautos ver
gijos pančių sutraukymo. Prisiminkime Simano Daukanto motiną.

198 ‘
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Ji būdama 1795 m. sukilimo prieš rusus dalyvė, Lietuvai davė istoriką 
Daukantą., Daukantienės palaikai ilsisi Žemaitijoje, Linkimų para
pijos kapuose.

Pagerbkime 1863 m. sukilėlių motinas. Tenegęsta skaisti atmin-  
tis motinų tokių kankinių, kaip kun. Mackevičiaus, Kalinausko ir 
visos eilės žuvusiųjų tame sukilime.

Prisiminkime tokias motinas, kaip Bukauskienę, Pušaloto para
pijos. Ji į minėtą sukilimą prieš rusus išleido savo vyrą, 4 sūnus ir 
5 dukteris. Bukauskienės vyras ir vienas sūnus sukilime žuvo. Su
kilimą pralaimėjus, du sūnūs turėjo pabėgti į užsienį; ketvirtasis tapo 
išsiųstas į Sibirą. Visos penkios dukterys sėdėjo Dinaburgo tvirto
vėje. Jų turtai buvo konfiskuoti. Kai dešimtasis Bukauskienės vai
kas (sukilimo metu dar buvęs mažametis), vėliau paaugęs, Sibire- 

. vedė rusę ir parašė motinai, kad nori su žmona aplankyti tėvų namus 
ir supažindinti motiną su marčia, —- motina virpėdama iŠ apmaudo
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pasakė: — Ir jis drįsta man rašyti, kad malonės atvykti su savo žmo
na į tuos tėvų namus, kur tiek kentėjo ir tebekenčia nuo tos tautos, 
prie kurios ir jo žmona priklauso. Nei — parašė sūnui motina. — 
Jei išdrįsi šitaip vedęs peržengti tėvų namų slenkstį, — tavo motinos 
prakeikimas kris ant tavo galvos. Si motina bevelijo vargti viena ir 
be vaikų, bet jokiu būdu į savo namus neįsileisti išgamos. ■ ’ ' * . ’ ’ . . . »

Taip pat atgaivinkime skaisčią atmintį motinos karžygės Švelnie- 
nės (nuo Klovainių), ir jos dvasinį lobį giliai įsidekime į širdis.

Si motina, išauklėjusi tvirtos valios sūnų patriotą, 1863 m. su
kilime padarė didelį pasiaukojimą. Ūkininkės Švelnienės vienintelis 
sūnus 16—17 m. Panevėžio progimnazijos mokinys dalyvavo suki
lime labai stropiai rinkdamas sukilėliams aukas. Bet tašai vaikinas 
pateko į rusų nagus ir žiauriausiai nukentėjo. Žandarai jį baisiausiai 
kankino ir reikalavo, kad išduotų visus sukilėliams aukojusius. Bet 
Švelnukas kentė ir neišdavė. Už tai rusai jį dar labiau kankino: vie
lomis varžė sąnarius, kalė po nagais vinis ir taip plakė, kad jis, kraujo 
klanuose gulėdamas, kelis kartus apalpo.

Negalėdamas iš Svelnuko išgauti paslapčių, Panevėžio komen
dantas įsakė pas taip baisiai sužalotą vaikiną įvesti jo motiną. Ko
mendantas tikėjosi, kad motina, ta paprasta kaimietė, pamačiusi nu- c ‘
kankintą sūnų tik persigąs, apalps ir lieps sūnui išduoti sukilimo da
lyvius. Bet ir motina pasielgė ne taip, kaip rusai norėjo. Ji sūnų tik 
padrąsino ir griežčiausiai uždraudė išduoti paslaptį. Ir, nors motinos 
širdis kraujuose skendėjo, ji sūnui pasakė:

— Jei išduosi, vaikeli, nebebūsi mano sūnumi... Prakeiksiu v t 1 
tada tave... Žinok, motinos tuomet neturėsi.

Ir vargšą sūnelį nubučiavusi, ašaromis jo žaizdas aplaisčiusi, kry
žiaus ženklu palaiminusi išėjo iš kalėjimo tardama:

— Teesie valia Tavo, Dieve!
Išėjus motinai, Švelnuką vėl kankino ir reikalavo išduoti. Bet 

jo dvasia, po motinos apsilankymo, dar labiau sutvirtėjo ir jis nič 
nieko neišdavė.

Už paslapties užlaikymą Švelnukas gavo 30 metų katorgos ir tą 
bausmę atliko Sibire. 4

Ši motina, panašiai kaip Kristaus Motina, paaukojo savo vienin
telį sūnų tam, kad kitus apsaugotų nuo prapulties. Tokių motinų 
karžygių kaip Švelnienė ir Bukauskienė mums reikia ko daugiausia. 
Ne, dar to maža, mums reikia, kad visos lietuvės moterys būtų tokios.

Drauge širdingai paminėkime ir žilos senovės mūsų karžygių mo
tinas. Ypatingai pagerbkime tų didžiųjų, bet nežinomų, karo vadų
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motinas, kurie prieš keletą šimtų metų Durbės ir Saulės kautynėse taip 
sutriuškino vokiečių Ordinus su Europos talkininkais, kad padarė 
galą Kryžiaus karams į Lietuvą.

Kunig. Kęstučio motina turėjo būti didžios dvasios moteris ir 
didelė lietuvė-patriotė. Tik vertingos, kilnios motinos gimdo ir iš- 
auklėja dvasios galiūnus. Tat Kęstučio motiną, davusią mums tikrą 
taurų lietuvį riterį, privalome visada tinkamai minėti, nežiūrint į tai, 
kad jos asmenybė praeities šydu uždengta.

Nepaprastai švelniai prisiminkime ir pagerbkime mūsų tautos mo
tiną didžiąją kunig. Birutę.

Kunig. Birutė žmonių tarpe buvo labai populiari ir didžiai ger
biama. Birutei esant vaidilute, ją dievino, o po mirties ji buvo lai
koma krašto šventąja ir garbinama kaipo deivė. Žmonės būriais lan
kydavę josios kapą Palangoje, net iš tolimų kraštų atvykdavę, jai 
aukas dėdavę ir melsdavęsi kaipo dievybei. Kasmet pas Birutės kal
ną, ant jūrų kranto, švęsdavę Birutės šventę ir jai atiduodavę die
višką pagarbą.

Kunig. Birutės garbinimą pastebime net dar XIX amžiaus pa
baigoj. Žemaičių rašytojas ir poetas kunigas Jucevičius, kuris buvo 
girdėjęs gražiausių dalykų apie Birutę, užsigeidė patsai aplankyti 
nuostabiai pasakiškąją Palangą. Jis 1839 m. Birutės kalne radęs mo
teriškę, kuri besimelsdama ėjo keliais apie tą vietą, kur spėjama yra 
Birutės kapas. Užklausta, kodėl ji taip daro, moteriškė «atsakiusi: 
„Sirgdama pasižadėjau, jei tik pasveiksiu, aplankysiu Šventos Birutės 
karstą“.

Gabrielė Petkevičaitė jaunystėje nuolat vasarodavusi Palangoje. 
Ji net 1895 m. Palangoje mačiusi, kai moterys ir vyrai eidavę kelia
klupsčiais per visą pušyną iki Birutės kalno ir ten melsdavęsi. Pet
kevičaitė mačiusi tų maldininkų žaizdotas kojas ir sukruvintus ke
lius nuo vargingo ėjimo. Taip pat Gabr. Petkevičaitė pastebėdavusi, 
kad kiti maldininkai iš garsiųjų Kretingos Šv. Antano atlaidų, at
vykdavę į Palangą pasimelsti ir prie Birutės kalno. Ir čia tie mal
dininkai melsdavęsi ne kam kitam, o Birutei. 

♦

Taigi, Birutės garbinimas, kaipo šventosios, pasibaigė tik prieš 
keturiasdešimt kelerius metus.

Vėliau toji skaisti vaidilutė, Vytauto D. Motina ir šventa deivė 
liaudies atmintyje išdilo ir užmiršta tapo. Kodėl? Todėl, kad ji 
buvo pagonė, o katalikais virtę lietuviai turėjo pamesti visa, kas buvo 
pagoniška.

Didžiausias kunig. Birutės nuopelnas mūsų tautai yra tas, kad ji 
Lietuvai davė galingą Vytautą Didįjį.
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Palikdama dievų aukurą ir sutikdama būti didžiojo karžygio Kęs
tučio žmona, Birutė mūsų tautai padarė didelį pasiaukojimą. Ta ne
paprastą moteris pasišvęsdama šeimai sukūrė antrą aukurą Trakuose. 
Ji su kunig. Kęstučiu sudarė mūsų didžiąją kunigaikščių šeimą su 
lietuviškais papročiais-tradi ei jomis. Ta garbinga šeimą su tautiška 
aplinka neabejotinai turėjo geros įtakos Vytauto Didžiojo išauklėji
mui. Galinga motina Birutė įkvėpė Vytautui didžiojo patrioto ir 
narsaus kario dvasią.

Nėra abejonės, kad didžioji kunig. Birutė dėl jos dvasios gražių 
savybių ir nuopelnų yra garbingiausioji ir didžiausioji senosios Lie
tuvos moteris. Ji yra ne tik Vytauto Didžiojo, bet ir garbingos Lie
tuvos motina.

Galop prisiminkime ir pagerbkime visas senąsias sodžiaus balta
galves močiutes, kurios išsaugojo mūsų kalbą, papročius-tradicijas, 
kurios drobulėse, juostose ir prijuostėse paliko mums senąjį meną. 
Tos bevardės motinos, kurių kapais nusėta Lietuvos žemelė, apdo
vanojo mus tokiais lobiais, kurių dėka mes šiandie esame sąmoninga 
tauta. -

'S , .

Neužmirškime paguosti liūdnąsias savanorių ir tų karių motutes, 
kurių sūnūs krauju atpirko Lietuvos nepriklausomybę.

Tat mes bent kartą metuose, tulpėms ir alyvoms sprogstant, giliai 
susikaupkime ties visų garbingų lietuvių motinų ir pramočių kapais, 
nežiūrint ar tie kapai dabar yra žinomi ar nežinomi. Nuskriskime 
mintimi į saulėtąją Palangą. Ir ten prie mūsų tautos motinos milžin
kapio, galingoms bangoms šniokščiant, gintarui žėrint ir pušaitėms 
mūsų garbingos praeities pasaką sekant, pasiimkime iš Birutės šven
tojo aukuro lietuviškos liepsnelės pluoštą ir jį giliai įsidekime į širdis. 
Nulenkime galvas prie visų Lietuvos motinų-vaidilučių brangių pa
laikų, o jų dvasia lai teikia mums stiprybės ir ištvermės.

* ' 1 ,

Sūneliai brangūs, kiek skausmų turėjau, 
Gimdydama ir auklėdama just 
Bet už tuos mano nuopuolius, vargus 
Not*s jus tik laimingus matyt norėjau.
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Pranas Brazys, MIC
• I b ■ *

Lytys ir jų paskirtis
LYČIŲ TIKSLAS*

Išsprendę lyčių esmės problemą, jau galime kalbėti ir apie jų 
tikslą.

Tikslą galima suprasti daugiariopai. Žmogus, duodamas išmal
dą, gali turėti bent keletą tikslų: Dievo pagerbimą, artimo sušelpimą 
ar savęs išsiaukštinimą kitų akyse. Šitie visi tikslai nėra pačios iš
maldos tikslai, o išmaldą duodančio žmogaus (finis operantis). Iš
maldos tikslas (finis operis)griežtai atitinka jos prigimtį ir gali būti 
tik vienas : sušelpti vargšą. Jeigu tai bus maisto produktas — jis tar
naus vargšo maistui, jei pinigas — tarnaus tam, kam pinigas tarnauti 
gali, jeigu gi tai bus malda — tarnaus Dievo malonės palenkimui ir 
t.t., — niekuomet nebus aukščiau jos, išmaldos, prigimties.

Be abejo, kalbėdami apie lytiškumo tikslą, mes privalome kalbėti 
apie tikslą, kuris plaukia iš lytiškumo esmės (finis operis) ir kuris jo 
tiesioginiai yra pasiekiamas bei kuriam jis pačios gamtos yra nu
matytas.

Koks gi yra lyčių tikslas? '
Kaip jau matėme, lytiškumo esmė glūdi kūne: jis yra natūraliai 

individuali gimdomosios galios reiškimosi sąlyga ir tiesioginis jos prie- 
tapas, padedąs jai tobulai atlikti savo pareigas, t. y., išsaugoti rūšį nuo 
išnykimo ir išsigimimo.* Kaip gimdomosios galios tikslas nėra kas 
kita, kaip kūdikis, taip ir jos prietapo —- lytiškumo — tikslas yra kū
dikis, jo apsaugojimas nuo degeneratyvinių veiksnių ir jo išugdymas 
lyčių bendruomenėje.

Tačiau be šio vegetatyvinės plotmės lytiškumo yra ir psicholo
ginis. Todėl iš eilės kyla klausimas, koks yra šio psichologinio ly
tiškumo tikslas?

Psichologinis lytiškumas yra biologinio lytiškumo padarinys. Ta
čiau žmoguje niekas negali būti imama izoliuotai, nes žmogus yra 
vieninga būtybė. Asmuo žmoguje nėra izoliuotas nuo individo. Nors 
rūšies palaikymui tiesioginiai tetarnauja gimdomoji galia sū savo ly
tiškumu, tačiau juk šitos galios savininkas yra protingas individas,

* Tęsinys iš Nr. 3.
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arba asmuo. Ši galia savo tikslo negalėtų pasiekti be asmens suti
kimo, be jo kad ir netiesioginės intervencijos. Todėl reikia, kad gim- 
dymu būtų suinteresuotas ne tik individas, bet ir asmuo. Šia prasme 
ir tenka vertinti lytiškumo irradiaciją į psichines ir net dvasines galias.

Čia tenka pažymėti, kad žodis „asmuo“ nepriklauso nei sielai nei 
kūnui atskirai: siela, tapdama kūno forma, sudaro pilną žmogiškąjį 
asmenį. Dėl individualių biologinių skirtybių žmogiškosios sielos 
apsireiškimas moters kūne yra kitoks, kaip vyro. Todėl viena lytis 
nėra kitos matas. Tobulai vyriškas vyras ir tobulai moteriška moteris 
yra tobuliausi savo lyties tipai ir, kadangi nėra belyčio žmogaus, to
buliausi žmonės. Žmogaus idealas yra idealus vyras ir ideali moteris, 
o ne sumoteriškėjęs vyrąs arba suvyriškėjusi moteris. Hermofrodi- 
tizmas ir homoseksualumas yra anormalybės. ’ ’ • ■ ' . ' • . . . •»

Kiekvienas žmogus, būdamas individas, tuo pačiu turi tokių 
akcidentalių skirtybių, kurių neturi kitas. Nė vienas žmogus nėra 
išsėmęs visų savosios rūšies galimybių ir tobulumo. Vienas turi tai, 
ko kitas neturi. Bendraudamas su kitais žmonėmis, žmogus gali iš 
jų pasimokyti, pasiskatinti įsigyti kitų žmonių patyrimo ir elgsenos 
teigiamybių. Šiuo atžvilgiu kitas savos rūšies individas dėl savo tei
giamų skirtybių gali tapti žmogui tam tikru gėriu, kurio jis neturi ir 
kurio įsigijimas jį praturtintų. Ir žmogaus valia pakrypsta prie kito 
žmogaus, kaip prie gėrio. Šitas valios gravitacijos pakrypimas į kitą 
asmenį vadinasi meilė. Kai ir anas asmuo atsako panašia, pamažu 
tampančia altruistiška, meile, tokia meilė vadinasi draugiškumo meilė. 
Draugas stovi individualiai skirtingoje gyvenimo situacijoje, ir jam pa
saulis atsuka kitą savo veido pusę. Mylėdami draugą, mes praturtė
jame kito žmogaus individualiuoju turiniu, mes pasidarome tobulesni 
žmonės. Kaip toli šitas akčidentinis tobulėjimas gali siekti, rodo 
kad ir tas faktas, kad tarp išminčiaus ir visiško bemokslio, tarp an
gelo ir velnio, tarp šventojo ir niekšo tėra akčidentinis skirtumas. Es
mėje anos kontrastiškos būtybės yra lygios, tik skiriasi akcidentaliai 
individualiu savo turiniu. * • I *

Iš visų individualiųjų skirtybių, kurios yra žmoguje, bene ryš
kiausios yra lytinės skirtybės. Savyje jos nėra nei geros, nei blogos, 
o yra geros tik atžvilgiu į lytis ir jų pašaukimą. Biologinės lyčių skir
tybės sukelia psichines ir dvasines skirtybes, kuriomis yra galimas vai
singesnis asmenybės individualybės pasipildymas, negu tarp tos pačios 
lyties draugų, nes kaip biologinės, taip ir psichologinės lyčių skirty
bės yra iš visų individualinių skirtybių pačios ryškiausios. Šitas na
tūraliai vaisingesnis dvasinio pasipildymo galimumas tiesioginiai su
interesuoja asmenį sueiti į santykius su priešingos lyties asmeninu, kas

204 .
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yra būtina rūšies išsilaikymui. Čia pasistengsime susekti šito lyčių 
bendravimo paskyrimą. * > • • • ,

Kiekviena žmogaus funkcija yra skirta veikimui. Skirtingos 
funkcijos yra skirtos ir atitinkamai skirtingam veikimui. Lytyse už
tinkamos natūralios funkcijų skirtybės natūraliai yra skirtos atitinka
mai skirtingiems aktams. Savo aktais, savo veikimu žmogus siekia 
savo tikslo. Kaip visi žmonės yra žmonės, taip jr visų žmonių tikslas 
yra tas pats. Tačiau kiek žmonės yra individai, kiek kiekvieno indi
vido aktai yra individualiai skirtingi, taip ir kiekvieno žmogaus prie
monės tikslui siekti yra individualiai skirtingos.

Individualiai yra skirtingi vyras ir moteris, taigi ir jų priemonės, 
arba antraeiliai priemoniniai tikslai natūraliai yra skirtingi, ir tai ne 
tik jų fiziologinių funkcijų tikslai, bet ir psichinių, ir dvasinių, kiek, 
žinoma, Šios pastarosios fnukcijos yra skirtingos. Štai kodėl vyras ir 
moteris natūraliai lengviausiu bei pačiu produktingiausiu būdu 
pasiekia savo kaip žmonių tikslą tik tada, kai yra tobulas 
vyras ir tobula moteris. Tai reiškia, kad pavojinga yra psichinių ir 
dvasinių lyties skirtybių niveliacija, sulyginimas, kaip pavojingas ir 
nenormalus jis yra biologinėje srityje. Reikia, kad vyras būtų vyriš
kas, o moteris — moteriška, nes kitaip jie prasilenks su savo natū
raliu pašaukimu. Ir kaip tik yra konstatuota, kad lyčių bendravimas 
duoda natūralias sąlygas tobulo vyriškumo atsiskleidimui vyre ir to
bulo moteriškumo atsiskleidimui moteryje. Yra, pav., pastebėta, kad 
vyras, neturėdamas progos bendrauti su moterimis ir to bendravimo 
negalėdamas pakeisti kitomis tolygiomis priemonėmis, kai kada išsi
gimsta į žiaurų brutalumą, į savotišką «šernomaniją». Taip pat ir 
moteris panašiose sąlygose dažnai išsigimsta į isterišką lepumą, į sa
vos rūšies «plepomaniją». Idealus dvasinis lyčių bendravimas yra 
natūrali apsaugos priemonė nuo vyriškumo ir moteriškumo išsigi
mimo. ( .

Vyriškumas ir möteriskumas todėl natūraliai atsiskleidžia lytims 
bendraujant, kad lyčių funkcionalinės skirtybės ir tikslai yra natū
raliai koreliatyvūs ir natūraliai pagelbsti vienas kitam. Mat, žmogus 
tam tikra prasme yra pašauktas užvaldyti žemę, t. y., dalyvauti visa
tos Kūrėjo darbe, atbaigiant pasaulio kūrimą savo kultūriniu veikimu 
ir, tuo pačiu, pasiekti savo tobulybę ir savo galutinį tikslą. Bet kul
tūrinis veikimas, siekiąs pasaulio transformacijos, nėra įmanomas vie
nam žmogui. Reikia, kad žmonių būtų daug ir kad būtų pasidalinta 
darbo plotais: Crdscite et multiplicamini et replete terram, et subicite 
eamA, Ir štai, vyras natūraliai yra daugiau tikęs atitrauktam, jo akty- ’ • A ■
------- —-— . v .

3 Gen. 1, 28. -
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vumas yra linkęs pasireikšti toliau nuo savęs. Jo aktyvumas natūra
liai yra linkęs veikti platesniame plote, periferijoje, ir yra išradingas. 
Moteris yra daugiau jausminis, intuityvusis žmogaus tipas. Ji pa
prastai veikia šiauresniame veikimo plote ir mėgsta praktiškumą; jos 
kūryba išsilieja į betarpišką aplinką, į jos konkrečią, daiktinę tikrovę. 
Štai kodėl, pav., religijoje vyras pasižymi kuriamąja iniciatyva, o mo
teris — religijos praktika. Šeimoje vyras geriau tinka tolimesniųjų 
šeimos reikalų aprūpinimui, o moteris —betarpiškų šeimos reikalų 
realizavimui. Vyras yra šeimos galva, moteris — šeimos širdis, ją 
vienijanti ir gaivinanti meilė.

Čia tenka pastebėti, kad šitaip suprastas lyčių pasipildymas tie
sioginiai nepapildo asmenybės nauju individualiniu turiniu, o tik su
daro sąlygas, kuriose vyriškumas turi galimybės būti reliatyviai lais
vas nuo paskendimo smulkiuose, betarpiškai praktiškuose gyvenimo 
reikaluose ir, tuo pačiu, nekliudomai pareikšti savo iniciatyvą. Pana
šiai ir moters bendravimas su vyru sudaro tinkamas sąlygas jos mote
riškumui nekliudomam tolimų, tarpiškų reikalų ir rūpesčių, išlieti 
savo kuriamąją energiją į betarpišką ir konkrečią aplinkumą. Todėl 
šiam pasipildymui geriausiai tinka socialinio pasipildymo vardas. Jis 
sudaro tinkamas sąlygas natūraliam įgimtosios lytinės individualybės 
atsiskleidimui. Juk kiekviena kūryba yra daug produktingesnė tada, 
kai ji gali reikštis pagal įgimtus polinkius ir gabumus. Vyras tobu
liau atliks savo kaip žmogaus uždavinį, galėdamas nekliudomai ir ne
padalintai veikti vyriškumo linkme, negu vyriškumo ir moteriškumo 
linkmėmis kartu. Panašiai ir moteris,, juoba, kad veikimo tobulumas 
suponuoja gilumą, o ne platumą, kokybę, o ne kiekybę, darbo pasi
dalinimą, o ne jėgų išblaškymą įvairiomis kryptimis. Tačiau nega
lima nepripažinti, kad kartu su šiuo socialiniu pasipildymu visuomet 
vyks ir didesnis ar mažesnis priešingos lyties psichinių skirtybių pasi
savinimas, žinoma, nesužalojant įgimto vyriškumo ar moteriškumo jų 
žalinga niveliacija. Toks tiesioginis savos asmenybės papildymas sve
timos individualybės turiniu ligi tam tikro laipsnio yra pageidautinas 
integralumui žmogaus kaip tokio, nes tada žmogaus asmenybės indi
vidualybė praturtėja, patobulėja ir integraliau reprezentuoja žmogaus 
pirmavaizdį, kurio tobulybės reprezentante tėra visa žmonija. Tada, 
pav., vyras šalia’ abstraktaus galvojimo įsigyja daugiau intuityvaus 
įsijautimo, užuojautos, o moteris — daugiau logikos. Mat, žmogaus 
idealas pirmiausia yra būti idealiu žmogumi, t. y., tobulai naudotis 
protu ir valia bei šiems tarnaujančiomis išorinėmis ir išvidinėmis jus
lėmis. Tačiau kadangi lyčių skirtumai dvasinėje srityje yra labai ne
dideli, todėl ir šios rūšies pasipildymas turi būti tik labai blaiviai ver
tinamas, juoba, kad kiekviena niveliacija čia yra žalinga.
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Socialinis pasipildymas yra giliausioji lyčių paskyrimo prasmė. 
Šitame socialiniame pasipildyme turi savo dalį asmuo ir rūšis. Žiū
rint iš apačios, iš žmogaus kaip individo, kaip rūšies atstovo situacijos, 
psichologinės lyčių skirtybės, kaip lytiškumo irradiacija, kaip bio- 
fiziologinio lytiškumo padarinys ir atstovas aukštesnėje žmogaus pri
gimtyje, turi tą patį tikslą, kaip ir biofiziologinis lytiškumas, kurį jos 
atstovauja: suvesti du skirtingos lyties individus-asmenis rūšies tar
nybai. Tačiau žiūrint iš viršaus, iš žmogaus kaip asmens situacijos, 
psichologinės lyčių skirtybės tarnauja žmogiškosios asmenybės pil
natvės atskleidimui įgimtąja ir, tuo pačiu, produktyvesniąja lytine 
dvasinio vyriškumo arba moteriškumo — linkme.

Jau žinome, kad lytiškumas savo esmėje yra natūraliai indivi
dualus biofiziologinis gimdomosios galios prietapas ir kad todėl, nuo
sekliai, jo tikslas yra fiziologinės plotmės., t. y., kūdikio apsaugojimas 
nuo degeneratyvinių veiksnių. Tačiau dabar dar tenka išspręsti, koks 
gi yra pirmaeilis šito lyčių socialinio pasipildymo tikslas: sudarymas 
tinkamų sąlygų (moterystės) fiziniam ir dvasiniam kūdikio atsisklei
dimui, ar tinkamų sąlygų sudarymas lytiškai-dvasinių gabumų (dva
sinio vyriškumo arba moteriškumo) išsiskleidimui?

Čia tenka griežtai pasisakyti už pirmąjį: jis pirmoj eilėj yra visa
tos Kūrėjo norėtas. Nerimta būtų tvirtinti, kad žiedas, gamindamas 
kvapųjį nektarą, gamintų jį ne siekdamas savo tikslo (kryžminio ap
dulkinimo), o vabzdžių. Gamta todėl davė avietėms saldžias uogas, 
kad paukščiai jas lesdami, išnešiotų ir pasėtų jų kietas sėklas, o ne 
kad sulestų ir būtų sotūs. Paukščio pasotinimas aviete yra tik prie
monė savo tikslui pasiekti, o ne tikslas. Paukščio pasotinimas yra 
avietės tikslas ne per se, o tik per accidens, t. y., antraeilis. Toks 
paukščio ir avietės koreliatyvinis reikalų patenkinimas teparodo tiks
lingąją visatos Kūrėjo išmintį, o ne imanentinį avietės tikslą, s

Socialinis lyčių pasipildymas suveda lytis į bendravimą. Tačiau 
kiek šitas bendravimąs yra lytiškas, t. y., remiasi lytine individualybe, 
tiek jo tikslas per se yra lytiškumo tikslas. O lytiškumas esmėje yra 
gimdymo galios prietapas ir tarnauja kūdikiui. Tačiau tuo pačiu, kai 
socialinis pasipildymas per se tarnauja kūdikiui, per akcidens paten
kina ir asmens reikalavimus, sudarydamas sąlygas jo dvasinės indi
vidualybės išsiskleidimui. Jeigu gimdymo nebūtų, nebūtų nei jo 
prietapo biofiziologinio lytiškumo, nebūtų nei ant biofiziologinio ly
tiškumo pagrindo susidarančių dvasįnių individualybių, nebūtų nei 
tokių individualybių atsiskleidimui socialinio pasipildymo proble
mos, kaip jos nėra angelų pasaulyje. Tačiau lygiai kaip paukščio, 
1esančio uogas, tikslas per se yra pasisotinti ir tik per accidens — jas . ■ » * • ' ■ .
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pasėti, taip ir socialiniame lyčių bendravime asmens tikslas per se yra 
asmens reikalai, jo dvasinės individualybės atsiskleidimas, ir tik per 
accidens — kūdikis. Tai negali sukelti mažiausio abejojimo: kiekvie
nas siekia savo tikslo ir tik per accidend, savo tikslo siekdamas, gali 
pasiekti ir kito tikslo. Gailestinguosius darbus darome, siekdami per 
se savo tikslo — šventumoir tik per accidens, savo tikslo siekdami, 
užjaučiame kenčiančius bendrojo likimo draugus ypač todėl, kad jie 
yra bendrojo su mumis likimo ir mums dėl jų skauda. Viskuo mes 
lengvai galime rizikuoti, tik negalime rizikuoti savuoju tikslu, savąja 
laime. Asmuo lyčių bendravime negali nesiekti savo tikslo. Tuo 
pačiu, kai bitė renka sau iš žiedų nektarą, kai paukštis sotina save ska
niomis uogomis, nesąmoningai, ipso facto per accidens jie yra su
bordinuoti Kūrėjo numatytam imanentiniui augalo tikslui: jie jam 
tarnauja ir yra per accidens jo imanentinio tikslo priemone. Asmuo, 
toji nelygstamoji vertybė, kuri virš savęs teturi vieną Dievą ir tik Jam, 
Jo išorinei garbei tarnauja, — asmuo negali būti kito tikslų priemone 
per se, bet gali būti ir de facto tokiu yra per accidens. Asmuo, gali 
tarnauti rūšiai per accidens. Tačiau tuo pačiu, kai jis tarnauja rūšiai 
per accidens, jis puikiausiai pasitarnauja sau per se.

Čia mums rūpi ne asmuo ir jo tikslai, o lytiškumas ir jo tikslas. 
Asmens tikslas nesiriboja lytiškumu; lyčių bendravimas paruošia są
lygas tik lytinei dvasinės individualybės daliai atskleisti. Juk ir vy
rai skiriasi tarp savęs, ir moterys, o ne tik lytys. Žmogus yra lytiš
kas todėl, kad privalo gintis nuo savo rūšies išnykimo ir kad galėtų 
išgelbėti bent dalį savosios individualybės palikuonyse. Todėl egzis- 
tencialinis ir imanentinis lytiškumo tikslas yra sudaryti tinkamas są
lygas kūdikio atsiradimui ir visapusiškam jo atsiskleidimui. . I ■ . . ' ' ' '

Vertinant lyčių tikslus, nereikia pasiduoti tikslų kilnumo pagun
dai. Tiesa, kad asmens tikslas savyje yra aukštesnis už kitus tiks
lus, tačiau iš to, dar neseka, kad pirmasis ir per se psichologinio lytiš
kumo tikslas yra asmuo. Mat, aukščiau ir už asmenį stovi visatos 
Kūrėjas. Norėdami surasti tikrąjį lytiškumo tikslą, privalome atsi
stoti ne asmens situacijoje, ne psichologinėje plotmėje, ne klausti, ko 
žmogus psichologiškai siekia lyčių bendravime: savo ar rūšies nau
dos (aišku, kad savo, nes visa, ko norime, tik sau galime norėti), bet 
turime žiūrėti iš metafizinės plotmės, t. y., iš aukščiausios paties Kū
rėjo situacijos. Tikrasis lyčių tikslas yra metafizinis, t. y., tas, kurį 
turėjo galvoje pats Kūrėjas, leisdamas pasaulin žmogų lytišką. Tas 
Kūrėjo tikslas, kaip ir pats Kūrėjas, yra išorinis atžvilgiu į žmogų. 
Kaip išvidinis (imanentinis) žmogaus tikslas (= tobulybė — laimė) 
yra subordinuotas jo Kūrėjo tikslui, kuris žmogui yra tik išorinis ' 
(transcendentinis), būtent, Dievo išorinė, garbė, taip ir išvidinis as- » • V
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mens tikslas (= pasipildymas) yra subordinuotas tam išoriniam Kū
rėjo tikslui to paties lytiškumo atžvilgiu. Tačiau Kūrėjo tikslas yra 
imanentinis (išvidinis) pačio lytiškumo tikslas, o asmens tikslas yra 
transcendentinis (išorinis) pačio lytiškumo tikslas. O jau matėme, 
kad imanentinis lytiškumo tikslas (finis per se) kaip tik yra tinkamų 
sąlygų paruošimas kūdikio atsiskleidimui. Štai kodėl metafizinis, 
egzistencialinis, imanentinis ir pirmaeilis lytiškumo tikslas yra kūdi
kis, ir tik išorinis, per accidens, antraeilis — asmens pilnatvė. Be šio 
imanetinio tikslo lytiškumas, netektų savo raison d’ėtre, jis daugiau 
neegzistuotų ir, tuo pačiu, paliautų egzistavęs ir lytinio asmens pasi
pildymo galimumas, kaip paliauja ir neturi prasmės padarinys, nete
kęs savo priežasties. Mat, priežasties tikslas visuomet metafiziškai 
yra aukštesnis už padarinio tikslą. Tie, kurie tvirtina priešingai, su-
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maišo psichologinį — išorinį lyčių bendravimo tikslą su ontologiniu 
— išvidiniu.

Jeigu neprotingi sutvėrimai visuomet siekia tik savo tikslo ir 
tik per accidens Kūrėjo tikslų, tai žmogus, išsiskirdamas iš visos že
mesniosios švarini jos proto dovana, suvokia ir savąjį (psichologinį) 
tikslą, ir savo Kūrėjo (ontologinį). Tarp jų jis mato intyiįių santykį, 
net tapatybę, ir, garbingai nusilenkdamas Tvėrėjo valiai, sąmoningai 
ir net per se gali siekti abiejų. Ir nenuostabu, kad de fačto taip yra 
ir buvo visais amžiais; visuomet žmogus jautė ir jaučia moralinę pa
reigą abiems šiems tikslams, o visais amžiais žmogaus genijus Tvėrėjo 
tikslą nesuabejojo pastatyti pirmoj eilėj kaip savo tikslą lyčių bendra-

• * t

vime kaip tokiame. Ir šis Tvėrėjo tikslo pirmoje eilėje pastatymas 
net psichologinėje plotmėje(ontologinėjeplotmėje jis visuomet tenai 
stovi) niekuomet neliko neatlygintas: jis duodavo pačias natūraliau
sias ir saugiausias sąlygas tauriam lytiškosios individualybės išsisklei
dimui asmenybėje. Priešingai, istorija moko, kad kada tik šiuodu 
tikslu žmogus mėgindavo psichologiškai išskirti, dažniausiai nepa
siekdavo nė vieno: objektyvinės (išorinio Tvėrėjo tikslo) normos ne
prilaikomas, asmuo nusileisdavo visuomet pavojingam ir gresiančiam 
pavergti gyvuliui, imdavo tarnauti šiojo reikalams, nuo ko, žinoma, 
skaudžiai nukentėdavo ne tik asmuo, bet ir gyvulys. Štai kodėl yra 
neatsargu tvirtinti jog iš to, kad asmuo yra nelygstama vertybė, pa
lenkta tik vienam Dievui ir Jo tikslams, seka, kad asmuo negali tar
nauti rųšies labui, t. y., kitais žodžiais nusakant, negali aukotis vi
suomenės labui... Tas, kuris rūšies dėka ir per rūšį gavo buvimą, 
argi tas gali sakyti, kad būtų jo pažeminimas atsilyginti rūšiai tuo 
pačiu? Aišku, kad kiekvienas žmogus savajai rūšiai (visuomenei) 
turi įgimtų pareigų, kurias, būdamas sąmoninga būtybė, jis turi iš
pildyti sąmoningai ir noromis. Ir iš tikrųjų: Dievas taip sutaisė, kad 
asmuo, žmogui pritinkančiu būdu tarnaudamas rūšiai (visuomenei), 
pasiekia natūraliai tobuliausio prigimtinio savo asmens individualy
bės atsiskleidimo. Todėl labai teisingai yra sakoma, kad tobulas vy
riškumas yra tėviškumas (gamtinis, dvasinis, antgamtinis), o tobulas 
moteriškumas —motiniškumas. Giliausioji, metafizinė lyčių paskir
tis glūdi tėviškume ir motiniškume. Jeigu žmogui nėra pažeminimas 
kurti materialinę kultūrą ir techniką, tai technikos viršūnė yra naujam 
žmogui kūno sukūrimas. Jeigu žmogaus nežemina tarnavimas moks
lui ir menui, tai menų menas yra kūdikio sielos atskleidimas ir išauk
lėjimas (= dvasinis tėviškumas) ar net joje antgamtinės gyvybės 
įžiebimas ir jos puostelėjimas (= antgamtinis tėviškumas). *

Tikroji žmogaus kūryba ir pati gražiausioji yra žmonių ir žmo- * ■ ■ ' ■ .
nėms.
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Vakare
Kai vakaras ateina plaukus pasileidęs,
Ir tavo kryžius kyla toks skaistus tarp latrų keturių,
Vėl noriu klaupti prieš tavo aukos altorių,
Bet nei širdy maldos, nei žodžių lūpose nebeturiu.

Tiktai jaučiu — švytuoklė muša
Nuo vieno krašto netiesos iki kitam ...
Ir neša vėjai tamsiai pilką rūką
Ir mums ir tau, kankinamasis krašte, nieko nekaltam.

Ir niekas neina tavęs išvaduoti,
Nors dūmai dangun kyla Javo kruvinos aukos.. . 

*■1 , ■ ' «

Užgrūdintas lietuvis aria savo tėvo žemę . ..
Matau jį gyvą jo namų gelmė], matau laukuos.

Norėtum šauktis Dievo tokio didelio ir gero,
Bet jis nuėjo su galingais, vėl užmiršęs mus . .. 

• , ■ ■ . ■ , k

Užmiršęs ir Jeruzalės Saliamono bažnyčią, t
Kad vertelgas vaikė — gynė savo tėvo amžinus namus.

Ir tu, kaip ta Jeruzalės Saliamono bažnyčia,
Tiek kartų griautas, niekintas buvai ir šiandien skriaudžiamas

* *

Perki kančia tu savo sunkią dalį, [esi,
Ir laisvėn surištas rankas tiesi!

Kai vakaras ateina, sutemas paskleidęs, 
, ■ ■ *

Tu iškyli aukštai viršum gilių, naktų ir saulių sutryptų.
Ir aš einu tavęs iš tolo pasitikti, —- . .
Ir kryžiaus panešė! buities stačiu brantu.
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B Sprogstanti šaka
Sprogstanti šaka į langą remias. . .
Kažkas riktelia laukų varpu sidabriniu ...
Skleidžias vieškelis rūkais aptemęs
Ir nuėjusių pėdų raštu painiu.

Išvyniotos žvilga ilgos mylios ...
Kaip rinkėjos vingių šilko kamuolys...
Jos nudryks, kur šypsos aukso pilys tylios, 
Kai jas pabučiuoja pirmas spindulys.

Kam turėčiau šiandien dėkui tarti, 
Kad ąsočiai midaus vėl degs sklidini. 
Pakelėj jei gluosnius viesulą išvartė — 
Kam tu pats prikėlei, pats ir kankini?

Užsimetus žalią lino rūbą, 
Greitai prisiglausi fu lankų gale ...
Kaip tie metai bėga, kaip tos dienos skuba — 
Jau šaka po langu visiškai žalia . ..

*
*

Išsiskleidus ji į langą beldžias . ..
Mėlynmargiai paukščiai supasi ant jos... 
O kad jie sulestų visas uogas karčias, 
Ir kad mums neliktų jųjų nė vienos. 1

J. Drungaitė

Karaliai-elgetos
v Kas mes?

Karaliai ir elgetos kartu!
Nuo purpuru kaišyto sosto,
Lig paskučiausių skarmalų
Vadinamės tuo pat žmogaus vardu;
Ir skubame, nesąmoningo žingsnio mostu, 
Prie tų pat vartų nebylių.
Jie atsivers vienodai prieš visus —
Toji bedugnė pragarmė.
Ji taikos palmę amžinos į mus ištiesus;' 
Kančios ir vargo ašarą nupūs, 
Į puotą amžiną pakvies.
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A. Šilgaly t ė

Naujoje vietoje
Niekad nepamiršiu to migloto ryto, kai baltas sušilęs arklys įtem

pė į platų, žole prižėlusį, kiemą vežimuką ir senas, tylus, aptriušęs 
dvaro rūmas, su iškaba prie durų „Mokykla“, patiko mane.

Besidairant atsirado pusamžis vyras, gyvų mėlynų akių, basas, 
su dalgiu ant peties. Tas tuoj pristatė moteriškę, kuri ir nurodė man 
skirtąjį gyventi kambarėlį, pačiame namų kampe.

Duris pravėrus, trenkė uždususio, gal per vasarą nevėdinto, oro 
banga. Langinės iš vidaus uždarinėtos — tamsu. Atidarius langi
nes — išsigandau: tūkstančiai juodų lavonėlių, musių, gulėjo ant 
grindų ir ant palangių.

— Anas mokytojas pilstydavo, pilstydavo visokius vaistus iš 
vieno buteliuko kitan ir virindavo, ir ko nedarydavo. Nuo to kvapo, 
matai, ir musės išstipo.

Išpasakojo greit sargienė apie pirmtakūno pomėgius. Neįsileis- 
dama į kalbą, paprašiau vandens nusiprausti, o paskui savaime rei
kalas reikalą vijo. . 1

Vieną popietę išėjau pasivaikščioti, apsižiūrėti aplinkos.
Senų topelių stuobrai išdubusiomis šovomis, kaip plačiomis juo

domis akimis sekė einančią plačiu, apleistu seno parko taku, vedan
čiu prie upės, prie tvenkinio, kur niūkso užkalinėtais langiukais be
darbis, sulinkęs vandeninis malūnas.

Eini, dairais, stebi visas smulkmenai ir turi vaizduotėje buvu
sius ir esamus dalykus. Vaizduojies tuog/zmobes, kurie anksčiau 
buvo teisėti savininkai šio turto, kurie su meile kiekvieną pašalį tvar
kė ir didžiavosi ir džiaugėsi žiūrėdami iš aukšto į skurdžią aplinką. 
Gale parko topolių ir liepų, aukštų lieknų medžių, vainike sutrūni
jusių suolų liekanos šneka, kad gyvenimas pasikeitęs. Bet, kai iš
eini iš parko lūžties — tolumoj pamatai baltuojant naujas pirkias, dar ' 
plikame lauke tebesančias, dar nespėję medeliai naujų sodybų pri
dengti. Rytais iš tų naujų pirkių, kaip skruzdėlės, siaurais laukų 
takeliais, vingiuotais, kaip kaspinais, skuba jaunoji karta į buvusio 
dvaro rūmus mokytis, šviestis. Mokytis pažinti gyvenimą, suprasti, 
kad visi yra to paties molio ir kraujo. Suskrenda daug vilčių į sielą: 
matai gražią ateitį ir užsidegi noru tą seną dvaro liekaną paversti tikru 
gyvenimo židiniu, šilta pastoge.
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Tik, kai dienos gyvenimas nutyla, kai atsiduri toli nuo žmonių, 
tai ir vėl nebemoki nei savęs, nei savo darbo prasmės besuvokti.

Per apmirusią, nuolat vandens klibinamą, užtvanką permestos dvi 
kartys — lieptas.

Atsisėdau ant sulūžusios tvoros ir įsižiūrėjau į šokinėjančius tarp 
akmenų vandens kamuoliukus, įsiklausiau į grojantį vandenį.

Atplaukė vaikų paleistas žievės laivelis su balta popierine vėlia
vėle, net panorau tapti nykštuku ir nuplaukti juo. Pačiu viduriu var- 
taliodamasis nukinkavo senas žilvitinis krepšis, pakraščiais sienos ki
tas gelstąs lapelis sūkuriuodamas tolo už krūmų. Mintys lėkė grei
čiau už nesustojantį nė akimirkai vandenį.

Dangus pilkas, saulė išblyškusi, kaip vaškinė, įsispraudė į skys- 
talapį auksinį beržyną.

Turėdama rankoje lazdelę, ėmiau rašyti vandeny sveikinimus 
bičiuliams.

Staiga stiprūs žingsniai priartėjo, sujudėjo lieptas ir drąsiai ma- 
non pusėn perėjo aukštas apysenis-vyras.

Iš plačios kaktos, tamsių akių žvilgsnis įsmigo į mane, išgirdau:
— Labas vakaras, „šon-ton“!
— Labas, —atsakiau.
— Rymai. Eitumei medžiot — nereiktų rymot.
Nieko nelaimėjau. Išgąsdinti kiškeliai. Kiūru ponas su šunimis 

medžiojo, „šon-ton“. Sudiev!
— Sudiev! , ,
Greit atraportavęs nuėjo. Nespėjau nieko nei pasiklausti, nei 

sužinoti, kas jis, tas savotiškai atrodąs medžiotojas: dideliais storos 
odos aplopytais batais, apdriskusiu milelio švarku, pažaliavusia, nuo 
kaktos atmaukta, kepure, marga raudonžalia juosta susijuosęs. Šau
tuvas, kaip perlaužtas, kabėjo ant nešamojo diržo, užmestas ant pečių. 
Spėjau pastebėti gerą, malonų veidą, drąsias akis, ne kaimietis — 
nutariau.

, r '. N -■ —r — - .............. ■ i .N.....'..!. - . - - - -Į- ' . - - , 1 - I , -

Pavakario vėsuma perslinko kūnu ir pilkuma užgulė artimą ho
rizontą. Ėjau vėl namo tuo pačiu parko taku, čiužančių lapų lydima.

Užkopiau apirusiais laiptais ant prieangio, apsidairiau, lyg lauk
dama, ko ateinant. Niekas neartėjo į tuštų* dvarą, tik sargo ančiukai 
krypavo iš parko namo parpsėdami. 1

Ilgas, tylus vakaras juodais pirštais įsikibo į žemę, į medžių ša
kas, į nuotaiką,

Nyki tyluma skverbėsi iš tų šaltų ir papilkusių sienų ir Suvy
nioja visa.

Kiekvienas žingsnis — garsiu aidu nuskamba. Vakaro prieblanda
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įslinko didžiuliu kambarin ir trys didelės, plačios kambario akys gėrė 
vakarą, o tuščiuose kampuose juodavo užgesusi diena.

Erdviame dvariškame kambary vietos daug, nors šok. Pasieny 
siaurutė skolintinė lova, prie lango beržo lazdų kraigliotas stalas> toks 
pat girgždantis vienintelis krėslas ir jokio daugiau baldo, be poros 
lagaminų.

Nė vieno savesnio, artimo žmogaus. Nė vieno ir svetimesnio, 
kurs padėtų sulaužyti vienatvės vakarą.

Su vaikais greitos valandos: įsižiūri į žibančias padykusias aky
tes, nusišypsai, kai gražiai pašvepluoja, pamiršti, kad esi viena tuš
čiame dvare.

Užžiebiau žvakę. Ilgi milžinai šešėliai ėmė sekioti kiekvieną 
judesį ir tamsą sužiuro pro plačias stiklines akis, Didelėmis langi
nėmis pasislėpiau nuo tamsos žvilgsnių ir įsižiūrėjau, kaip tirpsta 
stearinas.

„Rytoj sekmadienis. Pirmutinis čia. Eisiu bažnyčion. Užeisiu 
pas kleboną susipažinti, pasišnekėti“, mąsčiau.

Šešėliai skubėjo. Sieloj jausmas, o vaizduotėj gyvenimas brendo, 
įvairiomis formomis laužydamas ir kraipydamas praeities dienų jau
nas svajones.

Sekmadienio rytą, kai nėr kur skubėti, kai nė darbas nelaukia — 
akys dar anksčiau atsimerkia. Nerimas, kaip alkanas genys, stuksena 
visą kūną. Kraujo tvinksėjimas išmetė iš lovos. Greit išsiskubinau.

— Tee, nėr ko skubyt, klebono šių sekmadien nėr, — pranešė 
sargienė, einant per kiemą.

Stabtelėjau. Lyg žadą kas užėmė, balsas sustojo galugerklėj. 
Apsisukau, kad nepasirodyčiau nemaloniai tos žinios nuteikta, nu
ėjau į drėgme pasruvusį parką.

Laikrodžio rodyklės tarytum sustojo, tik užsilikę lapeliai sūku
riuodami skrabtelėjo žemėn. Popietės sulaukus vėl išsirengiau. Ne
jutau kelio ilgumo, nemačiau nieko aplink, skubėjau, lyg, su mylimu 
žmogumi pasimatyti.

Pamačiau pilkuojantį bažnytėlės bokštą. Žingsniai, neklysdami, 
matavo papievių ir padirvių takus.

Priartėjus, nereikėjo klaustis, nes iš tolo skyrės iš visų pirkių 
sena apsamonėjusiu stogu, baluojančiomis langų staktomis, klebonija.

Truputį atokiau nuleistais galais, kaip paukštė tūpdama žemėn, 
špitolė, ten ir pašto agentūra. Tarpdury, pilka skarele susirišus be- 
žilstančius plaukus, stovi moteriškė. Užsukau.

— Labas. Čia paštas?
— O čia, čia. Mus kiekvienas randa ir žino. Bene nauja panelė 

Šonaičių dvare? A la, la, tai jūs, jūs. Kaip gerai, kaip gerai...
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Ir taip be atvangos pleškino smulkiai ir lipšniai, kaip ir pridera 
viešos įstaigos „viršininkui“. Įžengiau per aukštą slenkstį į moliu 
pluktą pirkią. Pasieny tėkšojo, parudavusia nuo pirštų klavitūra, 
fisharmonija, ant viršaus pailgų sąsiuvinių pluoštai. Gale virš langų 
šv. Juozapo paveikslas su lelija rankoje, žemiau fotografijos po kelias 
į rėmelius sukištos ir tos pilkai rudos, vos žymu ant gelsvų sienojų.

— Juozai, Juozapėl, nauja ŠonaiČių panelė, duokš laiškus. Te 
raktas nuo skrynios.

Iš kito, kaip ir kambario, kurin, vietoj durų, kutinis užkabintas, 
išlindo jauno vyro galva.

Veidas ramus. Akys plačios, atrodė, kad visos baltos, toks labai 
išblyškęs mėlynumas.

— Laba diena! Tamsta vargonininkas?
— Taip, mes esame!
— Norėjau savo korespondencijos, jei yra.
— Prašome. Yra, yra. Nebuvo kam įduoti parnešti.
Ramiu, nuosaikiu tonu ir malonia šypsena atidarė mėlyną skry- 

nią, iš prikalkos išėmė į rainuotą skarelę suvyniotus, man siųstus 
laiškus. Malonu, kad taip saugiai laiko svetimą daiktą. Tokiems ir 
brangenybes saugoti galima patikėti.

■ . 4 * • .

Pilna širdimi dainos išėjau, gavus kelis melsvuose vokuose su 
pažįstama rašysena laiškus.

Klebonijos varteliai stipriai uždaužti, takelis prieš gonką abipus 
perlauogiais krūmeliais apaugęs, bet mažai mindžiojamas. Einu iš 
kitos pusės.

Erdvi akmenimis grįsta priemenė, geltonos durys senovišku kle
betu uždaromos.

Pasibeldžiau.
— Prašom, prašom, — moteriškas balsas viduj. ,
Įėjau. Sienos ir lubos kone juodos. Pro nedidelius langus sun

kėsi pilka rudens šviesa.
— Laba diena. Ar kun. klebonas namie?

— Yra, — permesdama mane akimis atsakė nebejauna moteriškė 
ir, atidarius duris, mostelėjo eiti.

Valgomasis. Priešais, tarp dviejų durų, ant sienos su nutysusiais 
svoreliais, su išpieštais raišiais viršuje, laikrodis — „tyku-taku“ re
tai taksėjo.

Viename pasieny marginiu dengta senoviška sofa, atlošoj iš
gremžtos trys kriaušės, prie tos, stalas žūsnimi laikraščių apmestas! 
Gale stambus kryžius. Šeimininkė mane įleidus, pati pranyko.

Iš valgomojo trejos durys. Į kurias belstis? Ar laukti? Galvojau.

216

26



i ’
ė- '(

* t
>. t

.•■i

' Marija Urbšienė, parašiusi dvi kny
gas: „Vokiečių karo meto spauda 
ir Lietuva“ ir „Vokiečių okupacijos 
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Vyriškas

l

— Barboryt, kelinta valanda? Ar jau eini ruoštis? - 
balsas viename kambary.

Tyliu.
— Barboryt, ko tyli, juk esi čia, a?
Vėl tyliu.
— A, „šon-ton“, vis su štukomis,— atidarydamas duris pasakė.
Ištyso akys — vakarykštis medžiotojas: tais pačiais rūbais, tais 

pačiais batais.
— Laba diena. Atsiprašau. Gal sutrukdžiau...
-— O ne, ne. Aš maniau, kad savi čia įėjo.

. ' __________ -Į ■ ■ f

— Atėjau pas tamstą. Nieko čia dar nepažįstu. Svetima. — 
Trupėjo žodžiai lūpose,

— Esi mokytoja, „pani znočis“. Aš taip ir galvojau. Juk vakar 
prie tvenkinio rymojai. Gerai, gerai, taip ir reik mane seną kleboną 
aplankyti. Prašau sėstis, — nurodė vietą senovinėje kanapoje.

— Aa, aa, kuo čia viešnią vaišinti. O gal jau ir samovaras yra. 
Arbatytė geriausios vaišės, „šon-ton“. Ir, atidaręs duris, šūktelėjo 
Barborytei arbatos.

Netrukus šeimininkė, šviesesne prikyšte pasipuošus, įbogino vir
tuvą, pastatė ant stalo ir išėjo.

Jaukiau pasidarė: šnypštė virtuvas, krito žarijos apačioj ant pa-
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dėklo, o išsišiepęs laikrodis retai klepsėjo, juodą rodyklę, kaip ūsą 
vis kreipdamas, stūmė aukštyn.

Klebonas ėmėsi ruošos. Atidarė sienoj įtaisytą spintelę, gerokai 
pagraibaliojęs tarp popierių, tuščių maišelių, ištraukė plytelinio cuk
raus pūkelį.

— Šitas prie arbatos geriausias, kaip prieškarinis pani-znočis,
— patenkinta mina aiškino, ir pakėlęs prieš šviesą stiklinę pažiūrėjo 
ar švari, nykščiu apsmaukdamas aplink.

Stiklinė, kaip matinio stiklo, lėkštelė ruda nuo arbatžolių.
— Išgersim, pasišnekėsim, pani-znočis. Gerai, kad nepuikuoji,

— pildamas arbatą gyrė. —
•— Tamsta, tur būt, labai geras medžiotojas, klebone? — Norė

dama įsitraukti į gyvesnę šneką užvedžiau, žinodama, kad medžio
tojams nėr smagesnės temos.

— Na, ką čia būsi geras medžiotojas. Parodysiu savo „striel- 
bukę“. — Net pagyvėjo. — Šovinius pats pasidarau.

Arbatą šykščiai per dantis košiau, o šeimininkas godžiai atsi- 
krimsdamas cukraus gėrė, kiekvieną gurkšnį, labai pratusiai, įsipil
damas į išdaužtos lėkštelės šukę. Išsriūbčiojau stiklą, o klebonas 
keturius.

Baigęs t gerti, aplaistytą stalą nušluostė alkūne, nustūmė indus 
krūvon ir, ištraukęs šovinius iš gilių kišenių, ėmė rodyti, dėstyti, 
aiškinti.

— Šitie juodieji — fašistams šaudyti, žalieji — naciams, raudo
nieji bolševikams, šon-ton.

Čiupinėjo didelėmis juosvomis rankomis stambius šovinius ir 
blizgančiomis akimis, iŠ po ilgų antakių, džiaugėsi.

— Panele, nežinai kas tie per žvėrys: fašistai, bolševikai ir na
ciai? — nusišypsojo.

— Tikrai nežinau!
— Kur čia žinosi, pani-znočis. Naciai -r kiškeliai, jiems ma

žiausio žaluko užtenka; bolševikai — šernai, va, tiems su raudonais 
popierėliais papuošti; fašistai — vilkai. Tų aplink mus žiemą gero
kai atsiranda. Malonu taikyti, eiti, braidyti — —

— Ar negaila? — paklausiau.
— Na, žinoma, nušovus kiškiuką gaila, skauda širdį, kai paimi 

į rankas dar šiltą, gležną ... Kartais ir ašara nurieda. — Išsitraukęs 
didelę raudoną skarelę nusišluostė akis.

Vakar, kai tamsta praėjai, pastebėjau šautuvą, lyg perlūžusį 
nešeis, — tęsiau, man svetimą, o klebonui, kaip man rodėsi, malo
niausią pasikalbėjimą.

—- Oo, šit ir visa štukaf Mano šautuvas, mano paties darbo, r _
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bemaž, šon-ton. Aš jį galiu taip paslėpti, kad nieks ir neras. A, 
nesinori rodytis. Sakys, o, kunigas eina medžioti — nenoriu. Einu, 
tai nieks nežino kur einu. Kartais važiuodamas ir prie ligonio įsidedu 
šautuvėlį ir nieks nežino. Jei netoli — parvežti manęs nereik. Aš 
visus krūmelius, visus laukų griovelius žinau. Išeinu kartais ir naktį. 
Sako, kad aname miške, ten už dvaro ir Šernų esą. Keikia apeiti 
visur, pagąsdinti.

Net seilės tyško pasakojant ir, lyg, pastebėjęs savo juodas ran
kas, pavilgęs nykštį seilėmis, patrynė į skverną.

— Klebonas, tur būt, čia seniai?
— 30 metų. Ir mirti noriu čia, — linguodamas žilsvą galvą pasakė.
Langų užuolaidos nuo artėjančio vakaro vis daugiau pilkėjo. Pa

kilau eiti namo.
— Palydėsiu, pani-znočis. Nusisėdėjau atlaiduose klausykloje.
Užsikišo už margos juostos pirštines, užantin porą riestainių, pa

siėmė paprastą lazdą.
— Eisim per salioną. Turiu ir tokį kambarį, reikia, kai suva

žiuoja kunigų ar atvažiuoja vyskupėlis. — Vesdamas per svetainę 
aiškino.

Pro praskilusį pilką debesį, geltona vakarų šviesa atsidriekė va
riniu kaspinu į raudoną svetainę, paryškindama ant juodo, kadaise 
gražaus stalo, pilkas dulkeles.

— Užsukime į mano bažnytėlę. Čia visas mano nusiraminimas.
— Lengvas atdūsys pakėlė storu švarku prispaustą klebono krūtinę.

Bažnytėlė švarutėlaitė. Grindys baltesnės už valgomojo stalą. 
Nuo neseniai buvusių atlaidų, tebekvepia vainikai; Altorių žvakės 
aukštos, be varveklių, stiebiasi į šventuosius.

„Aš esu čia“, — auksu išsiuvinti žodžiai altoriaus užtiesale.
Pastebėjau, kad nušvito tas keistas medžiotojas, nors tespinksėjo 

tik amžinoji lemputė. Pilna bažnytėlė jaukios prieblandos ir ramumos.
. Išėjus pastebėjau, koks mažytis bažnytkaimis, keli pilki taškeliai 

numesti laukų platumoj. Aplink giraičių kuokštai išblaškyti, toliau 
miškų keteros brangsojo. Horizontas pelenuotas. Pelenuota pasi- 
darė ir sieloj — tokį turėsiu artimausią kultūros centrą. Virptelėjau.

Vakaras kaskart plačiau išsivyniojo savo skraistes, kaip plačius 
sparnus ir jais ėmė dengti, susiausti pirmąjį mano sekmadienį naujoje 
vietoje.

Greta tebėjo klebonas, dairydamasis aštriu žvilgsniu, lyg stebė
damas, ar neišbėgs iš kur koks žvėrelis.

Agatėle, ateik rytoj. Atlaikysiu mišeles. Padėsi apsiruošti,
— prakalbino sutiktą, žemai nusilenkiančią, moterėlę.
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Em. Šešeikaitė

Kai atvyks
• ’ ' * . , • ■

Gelsvas žiedas ramunėlės vasarą laukuos
~~ ir čigonė ugniaakė adventuos šventuos

— man bylojo, man kalbėjo.

— Sniego jūrėm kauburėtom, balzganu šilu
. • , . r. ‘ .

iš toli, iš kito krašto, čia bernelis atvažiuos 
širdies, rankos paprašyti. —

Kai šuneliai prie pat klėties atlydės svečius, 
siųsiu tėtį pasitikti, tegu sužinos, 
kas, iš kur atvyko.

Kol piršlys prie gonkų tėtei paslaptį kuždės, 
aš ramdysiu po seklyčią nerimą širdies

- ir spėliosiu, kokio krašto.

Jei tuojau prie stalo sėdę kraitį suminės •
ir jo akys godžia liepsna žaižaruot prade,s,
— tai ne jo, .ne jo aš laukiau,

Tegu traukia tada vėliai per laukus, girias, 
nė sudiev, nė žodžio mielo nesakysiu jam, 
tiktai nerimo gailesiu.

Bažnytėlės bokšte liūdnai prabilo varpas, pažadindamas žvalia- 
akes kuosas. Visas būrys apsuko ratą ir vėl nutūpė ant plikų šakų 
šventoriuje ir ant bokšto briaunų.

Pavydėjau kuosoms plikų šakų, šakoms rėkiančių kuosų.
Bažnytkaimio gale pakrypęs kryžius — atsisveikinome.
— Nepamiršk, panele, seno klebono, — nuoširdžiai pasakė.
Kaip supančiotomis kojomis, nelygiais žingsniais ir kaž kuo sve

timu krūtinėje tolau nuo kryžiaus.
Tirštas vakarų vėjas glostė veidą. Juodas debesis, kaip frakuo

tas ponas, narsiai iškėlęs galvą žengė plačiai ir sukosi.
Paklotų linų kvapas erzino nosį/ Susisupau apsiaustą ir, karčiai 

rydama iš širdies lendantį ilgesį, artėjau į dvarą.
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Nelė Mazalaitė

Smuikai naktį h ~
Du rimti ponai kalbasi:

Žinotum, kokios šviesos buvo, ir kokios šlaunys! O, Pary
žius, tai miestas, sakau tau! — jo akys riebios, ir jo galva tokia pat 
plika, kaip šokėja, kurią kažin kada matė.

. — Kad kas man leistų apsigyventi muziejuje, — šnabžda antrasis 
ir jo akys yra dulkinos, kaip knyga užmesta lentynoje. — Taip, Ber
lynas neužmirštamas.

■— Bet ką jūs sakysite apie miestą, į kurį važiavote nemigę dvi 
naktis ir kitą pusiaudienį turite jį palikti. Rytą jūs galėsite apžiūrėti 
kėdę, kurioje išsiteko dama su krinolinu, ir stalą, prie kurio karalienė 
Elžbieta rašė laišką, gal būt, ne savo vyrui, ir tuos liūtus, kuriuos 
pataikūnas padarė šypsančius sulaukus svetimo kraujo karalių. Arba 
lygausi su vengrėmis Corwin’e spalvotų lauktuvių — bet dabar eini 
klausytis čigonų, kad sugrįžęs, sėdėdamas kavinėje, atsisukęs į spie
giantį džazą, galėtumei padaryti grimasą ir patraukyti pečiais —

— Budapešte, žinote, kas vakars eidavome į Ostendę, o tenai —
Tenai, jauni vaikėzai groja, jauni čigonai, tokio amžiaus pie

menys gano mūsų laukuose.■— Kas žinote, kur dabar padėta fleita, 
su kuria nuskandino žiurkes Hamelne? Norėčiau ją turėti prie savo 
lūpų ir išvilioti smuikus iš tų pusbernių, nes esu papiktinta, kaip 
tampo juos, lyg nepavojingas gyvates. — Gerai, kad tokajus yra Šal
tas, gerai, kad jis senas ir ramus, ir taip spindi stikle, ir esame ištroškę.

Ir štai laukuose, tolimoje tėvynėje, prie šulinio kažin kas dai
nuoja, ir daina ateina per stalus ir pro taures prie mūsų. Ne, prie 
Čigonų priplaukia ji .ir nusileidžia į jų rankas, ir dabar smuikus laiko 
jie, jie švelniai, kaip pirmgimį, raudojantį:

— „Sunku gyventi...“
Dievas buvo linksmas ir gailestingas, kai paleido angelus su vy

nuogių atžalomis į žemę. Ir kokios buvo tos, iš kurių gimė tokajus? 
— Jeigu būčiau karalius, ar šiaip iš kokio nesusipratimo gaučiau val
dyti didelę šalį, pasakyčiau, verta užkariauti Vengriją, dėl šito kil
naus vyno. — Ir už tat, pilkite ir į mano stiklą tuojau, ir neužmirškite 
greit vėl pažvelgti, kai jis bus tuščias.
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Ką jie laiko rankose, čigonai? Nulaužtus medžių stuobrius, iš
rautus ąžuolus, perkūno nudraskytas šakas; eina jie, kaip viesulas, 
siūbuodami savo nešmens ir viskas kaukia, ūžia ir šviečia. — Ar ne
buvo Listas jūsų brolis, čigonai?

O štai vienas apkabino smuiką, kaip išsirinktąją, ir prieina prie 
mergaitės, ir matau, kaip per jos gelsvus plaukus bėga muzika — ir 
ji niekada neužmirš, ką jai į ausį grojo čigonas.

Ir paskui matau čardašą, ir tarp smuikų išskiriu stiklų dužimą, 
ir visi tie, kurie atkeliavo iš pusiau šiaurinio krašto, tie apyslinkiai, 
sunkūs žmonės yra pasikeitę, kad namiškiai pasakytų su baime: jūs 
esate apkerėti, 

t

Ko tu žiūri, čigone? Pro skaidrų vyną matau, kokios juodos 
tavo akys — kaip nusiminimas. Nori, išgerk mano stiklą, už kieno 
nori sveikatą. Na, gerk, o aš tyliai pasigalvosiu, už ką tu turi gerti.

Ir ko tu vėl žiūri, čigone?—— pro pakeltą smičių matau tavo plau
kus, ir jie virpa, kaip stygos. Nori, galiu atiduoti tau gėlę, kuri guli 
ant stalo prieš mane? Man vis tiek, vis tiek jai, kas turės ją. — 
Bet tu žiūri ir dabar, čigone? ■— ir matau, net užsimerkusi, matau 
tavo lūpas; jos labai raudonos, ir aš galvoju liūdnus dalykus, kai tu 
artiniesi su smuiku.

Prie ežero vieną kartą mačiau taborą: apskrendusios čigonės kūrė 
ugnį, ir ^pusplikiai vaikai laukė vogtos mėsos. Ar esi kada vogęs 
vištas, muzikante? Jeigu mūsų čigonės pamatytų jūsų spalvingus 
drabužius, jus lieknus ir gražius— manytų, kad esate angelai iš 
čigonų rojaus. — Mėnuo švietė ten ežere, o vanduo buvo žalias. Ir 
sunku gyventi, čigone. Ne, ne dėl to, kad atsiminiau ežerą. — Bet 
klausyk, girdi tu, kaip groja mano kraujas, kartu su tavo smuiku? 
Aš jaučiu gyvenimą, laikau jį savo rankose, kaip laisvą erelį — ir 
žinau, kad galiu padaryti didelių dalykų. — Ir galiu juoktis, galiu 
mirkyti gėlės kotą tokajuje ir rašyti ant tavo kaktos poemą apie saulės 
kaitrą jauname pušų miške, kada gieda tiktai vienas paukštis. O ar 
esi girdėjęs, kaip sulūžta dobilas ir linas? — Mes abudu galime vie
nas kitą nustebinti. -- Žinai, jeigu būčiau karalius, liepčiau: pavo-

I - ' ' •

kitę man iš Vengrijos čigoną, kad mirčiau jam grojant.
— Mano vardas — Sandor.
— Pas mus skamba kitaip. Žinau, buvo popiežiai tokiu vardu; 

Makedonietis ir daug kitų karalių — jie buvo žiaurūs — tokie yra 
visi valdovai. Nereikia leisti save kam nors užvaldyti. — Mulkis 
esi, čigone, — ar tu manai, kad kas pasigestų, jeigu nebūtų tavo 
smuiko ir mano dūšios? Ar aš klausiau tavo vardo! Ir dabar gali 
sau eiti. Ir kaip gerai, kad tu nieko nesupranti. . X . *
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Buvau neteisinga jums — ir dabar lenkiuosi — nežinojau, kad 
jus mokate glostyti savo smuikus, kaip motinos žilus plaukus — ir 
štai, kiekvienas norim tuojau sugrįžti į savo namus, ir sėdėti su mo
tina ar seserimi prie kasdienės vakarienės stalo.

Bet štai jus laikote rankose ugninius lankus ir esu nuvesta į 
mišką prie gęstančio laužo. — Ir kažin kas pašaukia mane vardu?

— Ne, ne — raminu save — kas turi laiko minėti tavo vardą—■ 
yra daug naudingesnių žodžių. Tai tik dėl to, kad šitos ilgėjimosi 
iš tų laukinių rankų ateidavo per erdves į tavo namus, ir tau vėl at- 
.rodo, kad kažin kas paliečia tavo pirštus ir šypsosi:

— Klausyk, tavo čigonai groja.
— Tegu palieka taip, mano drauge, taip vos girdimai, ir šviečia 

žiburys tiktai iš gatvės. Papasakosiu tau apie linksmuosius Bremo 
miesto muzikantus. — Gal būt, dėdės Grimai mums ir parašė tas pa
sakas, mums, kada mes susipykstame. Tada tu pasakoji apie smui
kininką, grojusį liūtui, ir briedį su kryžiumi tarp ragų. Piktumas 
seniai yra praėjęs, bet esu paniurusi, kad nežinotume! tu, kaip viduje 
džiaugiuosi, jog girdžiu tavo balsą — ir galvoju, kad pasaka turėtų 
vienodą amžių su amžinatve.

~ — Broliai, buvau namuose, ir štai stoviu čia, ir laikausi už tau
rės, kaip už seno medžio. Ko atvykote jūs, klausiu, kodėl palikote 
jūs namus? Ar keliaujate jūs aplankyti šventų grabų, ar nusilenkti 
miestams ir bokštams. Aš — pabėgau iš užnuodyto miesto. Aną 
naktį mačiau sapne kažin ką verkiantį — ir žinau, kas atvedė man1 
čia ir įdavė seną tokajų — ir jame taipgi yra nuodai. Broliai, ar 
gali kas iš jūsų sakyti šitaip: nuo žaliuojančios pievos, ligi akmens 
paminklo, nuo karčiamos, ligi kapinių nėra vietos, kurioje nebūčiau 
buvęs laimingas. Ant kiekvienų laiptų, ir visuose daiktuose atrasite, 
kad stovėjau ir žiūrėjau ten su tikėjimu — ir tas viskas yra tiktai 
buvę. Ir pasakykite, kaip galiu gyventi, ir kur rasiu vietą, kuri ne
būtų užkrėsta žodžiais: taip buvo. Ir kas iš jūsų, broliai, gali sakyti 
taip be vilties: ir kas gali mane išgelbėti, jeigu esu užmiršta' ir 
kas gali pasigailėti, jeigu Dievas nesiklauso.

Ir štai — aš nesakau, kad tokius žodžius, kada kalbėjau — bet 
esu iškeliavusi. Bet jūs, kai apžvelgiu jūsų veidus, atrodo, jūs sto- 
sitės mano vietoje ir pradėsite kalbėti. — Ir galvoju apie tuos, kurie 
bėga iškėlę rankas, o viršuj lekia Mėlynas Paukštis. O žemė yra 
apvali, kaip sako mokslas, — ir negali nueiti į pakraštį ir ramiai sėdėti 
ir juoktis, kad kiti bėga iškėlę rankas. — Ir štai, nežinau, ko jūs 
keliaujate, ką radote ir nuo ko esate apsaugoti — bet visi kalnai, už 1
kurių noriu pailsėti — persišviečia, ir matau viską buvusį. Ir per
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Ag. Andriuškevičiūtė 
*

Nusiraminimas

Čia tavo dūšiai taip yr ankšta
Ir taip juokinga, lyg kad kaukių baliuj —
Ir tu dažnai pamiršti apie beržą,
Ten kaime prie duobėto kelio. " '

f

Ilgiesi tu savo dainų, .
Žaliom lankom šienpjūvių būryje nuskridusių,
Ir dobilų po brolio vienmarškinio
Dalgiu nusvirusių.

Tu eitumei, paliktume i
Ištysusias alėjas miesto —
Tegu po tėviškės dangum, tegu nors sykį
Dūšia atsikvėpimo sau paieško.

O jau paskui ~ vis tiek:
Kur tik beeisi, kur bebūsi —
Ar dobilėlių žydinčiuos laukuose,
Ar vienišas važiuosi dulkėtam gatvės autobuse,

Visur su tavim eis
Dalia tavo nuliūdusi,
Ir visad tu jau vienui vienas
Dideliame pasauly būsi.

visas jūras yra tiltai į atmintį. — Tiktai kelias, kuriuo atėjai iš vasaros 
— užželia ir nėra sugrįžimo.

Yra tyla. Viskas pavargsta, net čigonai. Ir nusigąstu, ir pa
raustu iš gėdos: ką kalbėjau čia, atsistojusi, svetimiesiems? — Ne, 
sėdžiu tyliai, su nulenkta galva, ir mano taurė yra pilna.

— Kaip filmoje, ar ne? Ak, kaip įdomu 1 Bet dėl to tamsta visą 
laiką tyli?

Ir štai jums čia, gerbiamieji, prie progos gatvėje, galiu pasakyti 
puikią kalbą, kaip girtuoklis: Nekeliaukite! Argi būtina gerti tokajų 
ir klausytis čigonų? Sėdėkite namie, sakau jums.

Du rimti vyrai kalbasi.
— Kad bent savaitę leistų man pabūti tame archyve — nors dul

kes šluostyti nuo fragmentų.
— Ir kiekvieną vakarą, per visus metus, gali praleisti vis įdo

miau. O, kad taip išlošus loterijoje — nė pietų nepareidamas — 
stačiai į traukinį, ir kitą vakarą ------ - —
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Ji vis dar stovėjo už vartelių ir laukė atsakymo. Rausvas sau
lėlydžių atspindys minkštai gulėjo ant jos įdegusio, jauno veido.

— Prašom, įeikite — patylėjęs pasakė jis ir pasitraukė praleis
damas. -

Mergaitė įėjo į kiemą, apsidairė ir tiesiai pasuko į stalą ir suo
lus po senu klevu šalia trobos. Jos eisena buvo tvirta, kiek sunki, 
kaip ilgai ėjusio žmogaus. Ten ji nusiėmė kuprinę, nusirišo gėlėtą 
skarelę ir ėmė autis trumpas kojines ir žemėm apneštą kelionės au
tuvą. Jai pasilenkus, tamsūs plaukų pluoštai lengvom bangom nuslydo 
ant kaktos.

— Pusmetinis sušukavimas, kelionės drabužiai... Kas ji tokia 
būtų? — stipriai patraukė savo pypkę Tadas ir šviesus dūmų debe
sėlis išsiveržė pro lūpas.

— Nusimaudyti reiktų. Čia netoli N e vėžy s turi būti? — pasi
girdo nuo stalo balsas: ji neatsigręždama raišiojo savo kuprinę.

— Čia pat. Mergos vis eina vakarais, nuves. Vienai nė nesa
kysiu kur eiti: pas mus Ne vėžys pavojingas — nebeišleistų panelės 
toliau — eidamas į ją ir prisėsdamas ant kampo stalo atsakė jaunas 
žmogus.

— Būtų baigta kelionė, — bet susitikusi drėgnas stebinčias vyro 
akis, nepažįstamoji laisvai šyptelėjo ir pasitaisė. — Na, aš ne tokia 
baili, nepasiduociau.

Bet Tadas nepakėlė jos paskutiniųjų žodžių.
— Jei keliauji, panele, tur būt, turi kur nueiti, ne Nevėžiu...
— Ar ne vis tiek kur? Kilometras toliau ar arčiau?... — ir

' k

vėl skubiai, lyg perdaug pasakiusi — Koks gražus vakaras!
t- Na gerai, imam apie orą kalbėti, jei tamsta nori — juokiasi s 

Tadas nusekęs jos nuotaikos vingiais.
—- Koks tamsta ... pastabus.
Saulėlydžių žaros blyško ir linko į šiaurę. Oras vėso, lengvėjo. 

Diendaržy skardenos! merginos, bitonai ir milžtuvės. Keleliu sudun
dėjo arklių risčia ir stambus bernas, raitas ant didžiulio ardeno, apy
nasriais vedinas keletą arklių sustojo ties vartais.

— Joji, gaspador?
■ ■ v ' ,
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— Ne, maudyk vienas. Šlubio neleisk į vandenį, — šūkterėjo 
jau prajojančiam; tiršti dulkių kamuoliai nusivijo arklius.

— Prašom vidun; tamsta pavargusi, aš tuoj atsiųsiu merginų 
kurią, kad nuvestų maudyklėn ir paklotų patalą, — ir Tadas paėmė 
kietai prikimštą kuprinę.

Mergaitė susirinko batus, kojines ir basa, jau rasota žole, nu
šlepsėjo į atvirą žemos, senoviškos trobos prieangį. Tadas nusekė 
ją; prieangy iškratęs pelenus, paliko ant suolelio pypkę ir atidarė 
duris dešinėn. _ -

, . «•

—- Sėskitės, čia tamsta ir nakvosi, — pakvietė jis ją ant plačios 
odinės kanapos, pats atidarė nedidelį langą ir atsisėdo ant jo.

Mergina gėrėdamosi apsižvalgė plačioje aukštaitiškoje seklyčioje. 
Neaiškiais šešėliais stovėjo.. tamsūs, dideli baldai — spintos, stalai, 
lova. Viskas buvo prisigėrę kažkokios švelnios tabokos kvapu.

— O, tamsta įdomiai gyveni, lyg koks filosofas. Nei tinklinių 
užuolaidų, nei pagalvėlių. Ir galas dar nepadalytas į kišenes.

Jis pasiskundė vienuma, ji šiltai palaikė kalbą. Nors jie jau ne
beaiškiai matė viens kito veidų išraiškas, bet jų balsai toje sutemoje 
skambėjo nekasdieniškai, pilni išraiškos. Žaismingai ir nerūpestingai
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Zarasai.

mėtėsi jie sakiniais, bereikšmiais ir kartu kažką slepiančiais. Gims
tanti simpatija diktavo jiems intymų toną,. neužbaigtas, intriguojan
čias aliuzijas. Tadas stebėjosi jos drąsa ekskursuoti vienai, ji pasir 
pasakojo vieną kitą savo kelionės nuotykį. Sabina, toks buvo ke
leivės vardas, kalbėdama stebėjo jo plikai nukirptą, lyg nulietą, 
galvą, kuri ir nepažįstamą jo veidą darė vaikišką ir paprastą. Paskui 
ji prisiminė:

— Man nepatogu tamstą vyti iš kambarid, verčiau aš eisiu dar- 
žinėn. Man nebe pirmą kartą.

— Jei tamsta nori,— nusijuokė jis. — Aš ten visą vasarą miegu, 
man negaila ir tamstai bus užleisti kampelį.  '

Ji prikando lūpą.
— Žinai, panele, kas mane stebina, — visai kitu balsu pradėjo 

Tadas, sėsdamas prieš ją už stalo. Jau pusvalandis, kai plepam, 
aš paminėjau keletą pažįstamų dar iš Akademijos laikų, minėjau ma
tytas vietas, lankytus miestus ir tamsta nė žodžio apie save nepa
sakai. O juk galėtumėm ir susipažinti. Aš dabar retai sutinku naują 
žmogų ir man būtų įdomu.

Bet nepažįstamoji perbraukė per savo plaukus ir atsilošusi ka
napoje ilgai tylėjo. ,

— O kuriam tai galui? — paklausė pagaliau. — Pakeleivė esu,
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apnakvinai tamsta, kaip geras šeimininkas... Rytoj saulei tekant 
išeisiu ir niekuomet nebesusitiksim...

-* Kodėl? Tai pareis nuo tamstos. Netoks platus mūšų kraštas.
— Aš pasistengsiu į čia nebeužsukti. Nemėgstu antrą kartą tų 

pačių vaizdų matyti, tų pačių kelių minti.
Palangėje sugirgžda varteliai ir pusmergė įvelka naščius vandens 

darželin. Girdėti srovelių šlamėjimas tankiuose gėlių lapuose ir į >
kambarį įsisunkia drėgnas, tirštas mėtų kvapas, dvelkiąs vasaros nak
ties vėsuma ir ramybe. A •

— Ir tų pačių žmonių susitikti?
— Beveik taip. Yra ir tokių žmonių. -
— Tai tamsta jiems turi būti daug blogo padariusi, daugelio 

kentėjimų priežastimi buvusi. Nejaugi ir aš būsiu jų kategorijoje 
tamstai išėjus? — jis nori pasijuokti iš savo išvados, bet Sabina iš
girsta kaip požeminį upelį prasigriaužiantį nelauktą nuoširdumą, lyg 
ištiestas rankas į ją, slopinamą ilgėjimąsi.

Baisu pasidaro mergaitei. Ji eina prie lango, pasiremia ir nerte 
pasineria darželio smilkaluose. Už tvoros, minkštose miglų putose 
tamsiomis dėmėmis, pakilę virš žemės, plūduriuoja vieniši pievų me
džiai; dar toliau Nevėžy, net springdamos, užsitraukdamos gieda 
devynbalsės. Lepiu ilgesiu nešina naktis jau buvo pasilenkus ties t
pietiniais dangaus pakraščiais, retos, šviesiai melsvos žvaigždelės 
spindėjo joje. Didelė nutylusi sodyba, nebedulkąs kelelis, jaunas 
sodas ir pievos aplink buvo nudažytos šiltų vakaro pažarų.

Kai Sabina atsigręžė, Tado nebebuvo. Ji visai negirdėjo, kada 
jis išėjo.

* ' ’ ’ ■ •

Susitiko jiedu vėl valgomajame, kai ji grįžo nusimaudžiusi. Ant 
stalo degė didelė lempa, ir skaisčioje jos šviesoje jiedu dar sykį per
metė-viens kitą akimis ir šyptelėjo susitikę žvilgsniais. Jis nebuvo 
labai jaunas, atviro, paprasto veido; siaurom tamsiom akim; jis mažai 
valgė ir buvo galima jausti, kad susitikimas su moterimi jį varžė ir, 
apskritai, nebuvo visai paprastas dalykas. Sabina gi laisvai skanėjosi 
šiltu pienu, medumi ir ragaišiu, bet ir ji nebegalėjo atgauti pirma 

w buvusio linksmumo. Kažkas buvo jau tarp jų.
Po vakarienės Sabina prieangyje padavė jam atsisveikindama 

ranką:
—- Labanakt, šeimininke. Dėkui už nakvynę; rytoj, tur būt, ne- 

susitiksim. Aš anksti* išeinu. 
• * . . w

— Labanakt, panele menininke. Tikiuos, kad dar pasimatysim, 
nes ir aš anksti keliuos. 

. ■ % ’ a

— Iš kur dabar tamsta tai ištraukei?...
I . ■ . ■ ■ •- ’
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■ — Nepyk, mano viešnia. Pati kalta, kam palikai savo škicus ant 
stalo.. Tarnaitė tuoj man pranešė — girdi, keleivės turima tokios 
didelės, pilnos piešinių knygos ...,

Tai dabar mudu lygus: tamsta žinai, kad aš menininkė, aš 
žinau, kad tamsta agronomas ir viskas. Žinoma, tamsta gali manęs 
paklausti dokumentų — tada sužinosi ne tik adresą ir pavardę, bet 
ir metus. ..

Per prieangį tarnaitė nunešė lempą į seklyčią ir vėl grįžo. Jiedu 
išėjo į atvirą gonkelį prieš duris. Ji pasirėmė piaustytos kolonėlės 
ir susikryžiavo rankas ant krutinės: jos buvo nuogos iki alkūnių, 
bronzinės spalvos ir jų odoje dar galimą buvo jausti dienos saulės 
kaitrą.

Tadas suėmė jas savo kietais delnais.
-— Klausyk, mergaite. Ir nespurdėk taip, kaip paukščiukas. Tu 

man patinki. Baisiai. Pasakyk, ar nenorėtum kada ateiti ir nebeišeiti 
iš čia? Aš vis svajodavau apie tokią, kaip tu.

Už sodo, sunkiuose nuo rasos vos išplaukusiuose rugiuose su
griežė griežlė. Ir devynbalsės vis netilo. Rūkas slinko artyn nuo 
upės, prisisunkė pro tvorą ir ėmė rėplioti tarp darželio lysvių. Kitoj 
pusėj, šiaurėj, plačiai spindėjo ramus ir šiltas saulėlydžių sidabras. 
Jo fone kinietiškais siluetais atsimušė patvorės vyšnios.

— Pagalvok, ką kalbi, bernužėl... — nusišypsojo ji. — Kur 
mane dėsi? Iš manęs bloga šeimininkė būtų...

— Nesijuok, mergaite... Man atrodo, kad visa mano gyve
nimo prasmė ir laimė atėjo šįvakar su tavimi...

Jo rankos buvo drėgnos, ir jis maldaujančiai stovėjo priešais. 
Sabina tik dabar atsiminė visą dieną ėjusi — kojos pasidarė sunkios 
ir sustingusios. Ji atsisėdo.

— Su manimi irgi kažkas panašaus. Bet tai nesąmonė, „Vasaros 
nakties sapnas“. Manai, galinti aš tave laimingą padaryti? O tu 

- mane? Ar pagalvojai?... MataĘ koks egoistiškas mano klausimas!
— ji nusijuokia savo giliu, iš krūtinės juoku ir greit nutyla. — Užsi- 
kankintumėm mes abu. Sį vakarą man patiko tavo siauros keistos 
akys, tavo darželio ir pypkės kvapas, juoda Nevėžio maudyklė, o 
paskui pamatysiu, kad dar kažko reikia... O to tu man neduosi. 
Ne tik tu, niekas!

— Visa tai niekai, ką tu kalbi... Čia bus tau gera! Argi ne 
gražu pas mane, ne ramu? Atrodo, kad aš viską tau prirengiau... 
Pati greit užmirštum viską, kas dabar Jkvaišina galvą. Tik, žinoma, 
tai kvailai ir juokingai atrodo... Taip nė iš šio, nė iš to, iš pirmo 
pamatymo. Noriu žinoti, kür tu būsi, kas esi, matyti tave. Gal būt,
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Adolfina Čerepaitė

Stebuklas
Tyliai tyluma aplankė žemę.
Aplankė vargšo pirkią ir turtuolio dvarą — 
Ateis čia baltas angelas, ateis čia laimė 
Ir Tu ateisi, Dieve geras.

Už miesto mūsų, už bažnyčios bokštų 
Žvaigždė kaip snaigė tyliai nusileis. 
Eis minių minios ieškoti stebuklo, 
Eis neregiai ir nebyliai.

U ■

Tik Tu po kalnus ir laukus klajosi vienas, 
Ieškodamas paklydusios avies, 
O žmonės lauks .tiktai stebuklo 
Ir Tavo žodžiams netikės.

kada ir tu kitaip kalbėsi... Bet, tikriausiai, aš busiu trečiojo rolėje 
atsidūręs.

— Visai ne tas čia ... Zinai, kartais įdomu surasti savyje tokių 
stygų, kurios dar niekad nėra skambėjusios. Ot, nemoku to pasa
kyti. Bet būna valandėlių, kada pajunti savyje tokią bedugnę, tokią 
gelmę ir gaila pasidaro, kad nenusileidi jon niekad, kad gyveni žmo
gus paviršiuje, lyg tie ilgakojai vabalai, kur neskęsta ant vandens. Pa
bandysim pasinerti...

Nelinksmai, vienodu balsu pasakė ji tai, tarsi pasakodama seniai 
pakyrėjusią istoriją, skaudamą ir nuobodžią. Tadas nuslopino gilų 
atodūsį, nusigręžė nuo jos ir susikišo rankas kišenėsna.

— Nė vardo nepasisakysi?
■ ' i ■ ■ . ■ . .

— Vadinuos Sabina. O savojo nesakyk. Paliksi man vis gas- 
padorius nuo Nevėžio. Labanakt, — ir prieangio durys trinktelėjo.

• 1 • ’

Prieš pat saulės tekėjimą apnakvintoji ekskursantė vėl išėjo. 
Tarnaitės, milžusios karves, pastebėjo ją stabtelėjusią ties kluono 
vartais. Tuo metu atsidariusios daržinės durys — tada ji greit nusi
gręžusi ir nuėjusi sau. Iš daržinės išėjęs šeimininkas vis stovėjęs 
tarpdury, kol tik buvo matomas raudono rytų dangaus dugne jos* *'*«'?' 4 
tamsus, lieknas stuomenėlis ir lengva marga skarelė. -

» * . . . . ■
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P. Lapelis

Izabelė
t * • " ’ ‘

• * ,

Ispanijos vardas šiandien labai populiarus. Ją išgarsino pasta
rųjų metų didieji įvykiai, kurie vyksta jos viduje: t. y., revoliucija ir 
pilietinis karas. Tačiau šviesuomenė, ypač istorikai, politikai ir eko
nomistai, Ispanija domėjosi ir seniau.

Ispanijos didybė, jos kultūrinė galybė ėmė reikštis karaliaus Fer
dinando ir jo žmonos Izabelės viešpatavimo laikais, t. y., 15-tojo am
žiaus gale ir pradžioj 16-tojo. Juodu visai teisingai yra vadinami šios 
valstybės kūrėjais, jos tėvais. Ferdinandas buvo gabus politikas, bet, 
jeigu ne Izabelė, vargiai jis būtų tapęs tokiu žymiu valdovu. Izabelė, 
Kastilijos karalaitė, ištekėjusi už Ferdinando, savo teisių neišsižadėjo. 
Sėdėdama Ispanijos soste lygiomis teisėmis su savo vyru, ji buvo 
didelė jėga politiniame gyvenime. Labai daug kas priklausė nuo jos 
direktyvų. Vargiai būtų pasisekę Ferdinandui sutriuškinti maurų 
šeimininkavimas pusiausalyje, jeigu ne jos strateginiai sugebėjimai. 
Lemiamam mūšiui ties Granada juk ne Ferdinandas vadovavo, tik 
Izabelė. „Nė žingsnio atgal!“ — ji šaukė savo kariams. Ir ji laimėjo.

Ispanijai Izabelė yra nemažesnė didvyrė, kaip Joana Arkietė 
Prancūzijai. Ir vieną ir kitą skulptūros paminkluose menininkai vaiz
duoja narsiu raiteliu, mokančiu vyriškai valdyti neramų žirgą. Ta
čiau nei viena, nei kita nebuvo nustojusios savo švelnaus moteriško 
būdo. Kritišku tėvynei momentu net ir moterims griebtis ginklo ir 
eiti kartu su vyrais nėra savo luomo joks pažeminimas — priešingai, 
tai labai gražus heroizmo pavyzdys.

Bet Izabelės garbė kur kas toliau siekia. Jos vardas turi tamprų 
ryšį su Amerikos atradimo istorija. Kristupas Kolumbas be jos var
giai būtų tapęs pasaulio garsenybe. Jeigu ne jos moralinė ir medžia
ginė parama, epochinės reikšmės žygis, kuris davė Europai naujus 
milžiniškus žemėą regionus, vargiai būtų įvykęs. Jeigu ne Izabelės 
genijus, Amerikos kontinentas, rasi, dar ilgai civilizuotam pasauliui 
būtų likęs ^nežinomas. Kolumbo planus, kaip neįvykdomus, atmetė 
Italija, Portugalija ir Anglija. Ispanijos mokslo vyrų sprendimas irgi 
buvo neigiamas. Ferdinandas atsisakė Kolumbą remti. Kas beliko 
daryti? Suvargęs ir nusiminęs Kolumbas keliavo į Prancūziją...
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Taip bekeliaudamas, jis pritrūksta maisto. Sustojus ties netur
tingo pranciškonų La Rabidos vienuolyno durimis pasiprašyti išmal
dos, jį pastebi tėvas Perezas, buvęs Izabelės rūmų kapelionas. Įvyksta 
tarp jųdviejų pažintis. Kilniadvasis vienuolis greit sužino šito ne
paprasto keleivio gyvenimo istoriją, įsiveda į savo celę ir jo nebepa
leidžia. „Reikia kreiptis ne į Ferdinandą, tik į pamaldžią ją Izabelę“, 
— pareiškė trumpai ir drūtai tėvas Perezas. Ir kai netrukus po to 
karalienė buvo painformuota apie Kolumbo planus, ji atsiliepė: „Nie
kas nenori jam padėti? Teateinie jis pas mane; jeigu neužteks to. kas 
yra Kastilijdįs ižde, tai aš užstatysiu savo brangenybes ir jam padėsiu ‘. 
Ir nuo tos valandos Izabelė tapo ištikima Kolumbo idėjų rėmėja. 
Didysis Jūreivis gavo iš jos ne tik materialinės paramos savo ekspe
dicijai, bet ir širdies, užuojautos, kuri jo padėty ir žygiuose buvo taip 
reikalinga. Ferdinandas, matydamas karalienės rodomą palankumą 
Kolumbui, turėjo nusileisti. Ir dokumentą, kuriuo narsus pasiryžėlis 
buvo pakeltas admirolu ir vicekaralium žemynams, kuriuos atras 
okeane, pasirašė abudu.

Lėšos, reikalingos sudaryti pirmajai ekspedicijai, vis dėlto imta 
iš Kastilijos iždo. Tai aiškus įrodymas, kad ne Ferdinando, tik Iza
belės dėka Kolumbas galėjo realizuoti savo sumanymus.

Jis padarė keturias dideles keliones Atlantu ir kitais to meto 
pasauliui nežinomais, neištirtais vandenynais; parodė nepaprastą drą
są ir ryžtingumą, nes nenorėjo apvilti moteriškės/kuri jį suprato, kuri 
juo rūpinosi ir taip nuoširdžiai jį rėmė. Didžiausių audrų ir katastro
fų metu jis jos neužmiršo. Jis yrėsi vis toliau ir toliau, siekė vis pla
tesnių horizontų ir didesnių laimėjimų. Davė Ispanijai daugybę salų 
ir Amerikos kontinentą. Daug vargo, daug nelaimių ir nusivylimo 
patyrė savo kelionėse Kolumbas, bet kol gyva buvo Izabelė, jis ne
prarado pusiausvyros, nė vilties. Visą kartybių taurę jis turėjo iš
gerti tada, kai sužinojo, kad jos nebėra gyvųjų tarpe...

Taigi, Amerikos atradimo istorijoje Izabelės nuopelnai yra mil
žiniški. Be jos ir pats Kolumbas nebūtų galėjęs tapti tuo, kuo jis 
šiandien yra pasauliui. Nes ji buvo tikra, neabejotina jo bendradarbė. 
Kolumbas ir Izabelė — štai dvi didelės sielos, kurios savo pasiau
kojimu, be kovų, be mūšio, be kraujo praliejimo davė Ispanijai mil
žiniškus žemės regionus, turtingiausias auksu ir kitomis gamtos gė
rybėmis sritis. Šių dviejų asmenybių dėka visa tai buvo laimėta 
tautai, kuri tais laikais neturėjo nė 10.000.000 gyventojų. Po to, 
netrukus Ispanija tapo galingiausia’ir turtingiausia imperija pasaulyje.

Jeigu mes lygintume žymiausias žmonijos asmenybes prie dan
gaus žvaigždžių, tai Izabelė jų tarpe būtų viena iš šviesiausių, viena
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iš didžiausių, viena iš gražiausių. Moterų lyčiai ji yra tikra garbė ir 
pasididžiavimas. Jos nuostabi veikla, jos geniali kūryba kilo iš jos 
didelės ir galingos dvasios. Ji nuoširdžiai myli savo 'vyra jį gerbė 
kaip valdovą, bet nebuvo jo vergė. Pati mylėdama laisvę, žiūrėjo, 
kad ir jos pavaldiniai būtų laisvi ir respektuojami. Didvyriškai ji 
grūmėsi su aristokratija, kuri skriaudė liaudį ir išnaudojo silpnesniuo
sius. Ji rėmė mokslą, meną ir literatūrą. Mokslo žmonėms, litera
tams ir menininkams jos rūmų durys būdavo visada atviros. Ji pati
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Kulautuvos kurorte.

visą gyvenimą mokėsi. Lotynų kalbos išmoko jau tapusi motina. Ji 
mylėjo savo vaikus, bet jų nelepino. Paaugusiems ji atidaro jiems 
mokyklą ir pakviečia žymiausius imperijos vyrus mokytojais. Laisvu 
laiku ji užsiima rankdarbiais, audžia, neria, susitaiso drabužius savo 
šeimai. To paties ji moko savo dukteris. Ir jos to nevengė.

Izabelės kuklumas buvo nepaprastas. Rėdydavosi beveik vie
nuoliškai. Kaip tretininkė, ji uoliai praktikavo visas krikščioniškas 
dorybes; žiūrėjo taip pat, kad ir jos tautiečiai bei pavaldiniai pana
šiai gyventų.

Naujasis Pasaulis, kurį Kolumbas davė Ispanijai, buvo jos sva
jonė ir idealas. Ji nesigaili lėšų misionieriams, kurie vyko anapus 
Atlanto pagonių civilizuoti; ji išleidžia visą eilę humaniškų įstatymų 
indėnams globoti; ji jais rūpinasi, kaip savo vaikais. Ir visa tai darė 
turėdama tik vieną tikslą, kad krikščioniškoji kultūra dominuotų 
naujajame kontinente, o jo gyventojai, neatsižvelgiant į rasių skir
tumą, būtų laimingi.

Ir kai ji mirė, verkė ne tik Kolumbas, bet ir visa Ispanija. > Ji 
nėra užmiršta nė dabar. Ją gerbia visas pasaulis. O moterims ji buvo 
ir visada bus gražiausias dorybių pavyzdys.
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Moterys
Prancūzų rašytojos Colette Yver viena knyga mums duoda progą 

kai ką pasakyti apie moteris. Knyga, kurią turime galvoje, vadinasi 
„Femmes d’aujourd’hui“ arba šių dienų moterys. Toje knygoje kalbama 
apie modernią moterį įvairiose profesijose. Čia matome advokates, gydy
tojas, vaistininkes, inžinieres, žurnalistes. Tačiau skaitant puslapius šitos 
knygos, parašytos su maloniu lengvumu ir skoniu, mūsų mintys krypsta 
į kitas moteris, kurios, gal būt, nepaviliotų autorės. Kuklias moteris, ne
turtingas moteris, niekam nežinomas moteris, kurios tyliai neša atsiža
dėjimo, pasišventimo, vargo gyvenimą. Kaime ar dideliam mieste; kaimas 
tai tautos masė, kuri yra socialinės architektūros pagrindas. Ir šitoje 
masėje gerosios moterys dirba ir kenčia. Kuri šitų moterų mus labiausiai 
patrauktų? Siuvėja? Skalbėja? Varginga tarnaitė? Senutė, kuri jau 
niekam nebetinka, bet kuri dar dirba? Toji siuvėja, kurią pirmiausia 
paminėjome, ateina į namus jau labai daug metų; vos išaušta diena, jau 
ji ant kojų. Tuoj netrukus, pamažėle klebetuoja miestelio0 gatvėmis link 
senų, garbingų namų, kur dirba. Tie namai platūs, turi erdvią priemenę; 
juose matosi dideli kambariai, kuriuose aidi žingsniai; kiemas atrodo kaip 
didelė aikštė, toks jis platus. Į kiemą išeina vienos durelės: siuvėjos 
darbo kambario durys. Jos darbo staliukas yra žemas, riešuto medžio. 
Ant jo guli įvairių spalvų šilko siūlų kamuoliai, medžiagų nuokarpos, 
špulelės, žirklės. Suolelis, ant kurio sėdi, taip pat žemas, turi būti lygus 
staliukui. Nuo ryto ligi vakarui šita geroji moteriškė siuva, lopo, karpo 
medžiagų gabalus taisydama senus rūbus. Dirbant savo darbą, josios 
rankos juda tyliai ir greitai. Laikas nuo laiko kambaryje pasirodo vienas 
namiškių; pasikeičia keletu žodžių siuvėja ir asmuo, įėjęs į kambarį, ir 
Vėl grįžta tyla. Dangus, kuris matomas per langą, dabar yra mėlynas; 
kitą dieną bus pilkas, dar kitą — plauks balti debesys per tirštą ar 
švelnų žydrį. Dienos eina; savaitės prabėga; vienus mėnesius pakeičia y 
kiti, lygūs ir monotoniški; metai praeina taip pat pilki kaip padangė, 
kai esti pilka. Ir čia, šitam senų namų kambarėly, gerosios moters rūpes
tingos rankos tyliai juda. Blizga šilko kamuoliai, mėlyni, raudoni, balti. 
Jaunystė praeina; moteris; kuri siuva, jau nebejauna; raukšlės išvagojo 
josios veidą, akys nebe tokios šviesios. Gal būt, ateis laikas, kada akys 
taps tokios trumparegės, jog šita geroji moteriškė turės, tai, ką siuva, 
prisidėti prie pat akių. Bet taip negalima gerai atlikti darbą; tokia pa
dėtis negali tęstis; trumparegystė didėja, ir ateina diena, kada gerosios 
siuvėjos rankos turi nurimti. Baisi diena, tragiška diena! Ką dabar veiks 
šita moteris? Kuo ji užpildys savo valandas nuo ryto ligi vakarui? Ir 
toje vietoje, kur josios namuose laikoma duona, kas nutiks? Gyvena 
viena, nieko neturi; jeigu nebus jai darbo, neturės ko valgyti. Šiurpi 
padėtis; visą gyvenimą dirbo šita moteriškė, ir dabar, senatvėje, mato
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esanti nenaudinga ir pasmerkta skursti. Ar yra pasauly kita tragedija, 
panaši į šitą?

Ir ana kita moteris, lėtai einant miestelio gatvelėmis? Ar ir ji taip 
pat buvo siuvėja? Kur eina? Šita kita tarnavo vienuose namuose tris
dešimtį metų; visi ją mylėjo; buvo rūpestinga ir švari. Ji valdė visus 
namus, tyliai, negirdimais žingsniais ėjo iš vieno kambario į kitą; visus 
baltinius laikė kaip sniegą, ant baidų nebuvo nė vienos dulkelės; indai 
ir lėkštės žibėjo nuo švarumo. Kai kuris nors šeimos narys apsirgdavo, 
jinai slaugė jį kaip motina. Švelniai jį pakeldavo iš lovos savo gyslėtom 
ir stipriom kaimietės rankom. Per ilgas naktis, kurios taip neramina 
sergančius, ji būdavo tenai, miegamajam, atsisėdusi ant kėdelės šalia lo
vos, nemiegodama, laukdama valandos, kada reikės* paduoti ligoniui— 
šaukštą su vaistais, ar kalbėdama su juo, kad bent akimirkai užmirštų 
savo skausmus, šnekėdama apie malonius dalykus ar pasakodama kokią 
vaikų pasaką, lyg jis būtų mažytis. Šeimos reikalai ėjo blogai; nuostoliai 
didėjo; skolos auga viena po kitos. Geroji moteriškė turėjo sutaupų, 
tai buvo daugelio darbo metų vaisius; labai iš lėto ji dėjo į maišelį pinigėlį 
paskui pinigėlį. Ką gi ji darys su tuo kapitaliuku? Vieną dieną šeimi
ninkas atsidūrė dideliam varge; geroji moteriškė matė augant vaikus, 
dabar negalėjo matyti juos kenčiant; negalimas daiktas, kad tokie geri 
ponai skurstų. Kam ji rinko tuos pinigėlius, jei ne tam? Reikia pagel
bėti ponams. Ir už viską gražiausias buvo ne pasiaukojimas, kurį darė 
šita moteris, bet drovingumas, nedrąsa ir pagarba, su kuria drebėdama 
pasiūlė savo sutaupąs, su tokiu vargu surinktas. Ir vis tiek pražūtis 
atėjo; nedalia persekiojo šitą nelaimingą šeimą; išsisklaidė vieni, o kitus 
nusinešė mirtis. Geroji moteriškė paliko pasauly viena. Prijuostės galu 
nusišluostė paskutinę ašarą, matydama išeinantį paskutinį vaiką, tapusį 
vyru, kurį ji buvo nešiojusi ant rankų. Paskui užsidarė namai. Vėliau 
jie buvo parduoti. Ir štai eina miestelio gatvelėmis geroji moteris, jau 
pasenusi, apleista. Kiek pasaulyje yra didžių moterų, už savo talentus 
ir dorybes visų garbinamų ir gerbiamų, vertų visų liaupsinimo I Ir štai 
čia stovi šita vargšė moteris, stebuklinga savo pasiaukojimu, kurios niekas 
nepažįsta. Ir čia stovi šita vargšė moteris su meilės, pasišventimo, nuo
latinio širdingumo brangenybėmis, kurių esimą niekas nežino. Kaip gali 
žmonių visuomenėje atsirasti panašus nelygumas? Senutė lėtai eina 
gatve; valgo šmotelį duonos, kurį jai davė kaip išmaldą; ji glaudžiasi 
tolimų giminaičių namelyje. Avieną dieną numirs, niekas nežinos, kad 
numirė; niekas neapraudos josios. O tačiau, šitai moteriškei numirus, 
pasaulis bus šio to netekęs. Tai visvien lyg begalinėje padangėje būtų 
užgesusi viena žvaigždelė, kurios niekas nepamatė.

Praeidami viena miestelio gatve, rodos, esame girdėję aimanas, sa
kytum, kas raudotų. Einame savo keliu, ir kitą dieną, praeinant ta pačia 
gatve, priešais tuos pačius namus, vėl užgirstam raudant.. Situose namuose 
verkiama; kažkas nutiko, tas mus jaudina, nors nežinome, kas tai būtų. 
Mūsų smalsumas jau sužadintas. Mes klausinėjame ir sužinome anos 
verkiančios moteriškės tragediją. Tai yra vargšė moteris, kuri šituose 
namuose gyvena, kenčia ir lieja ašaras. Vyras nedirba, nenorį dirbti, 
jei retkarčiais imasi darbo, uždarbis nepasiekia namų. Tas žmogus yra 
piktas ir žiaurus: girtas grįžta į namus ir muša žmoną. Vaikai prašo 
duonos ir motina negali jiems duoti. Tyliai kenčia vargšė moteris savo
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Kadaise buvusi garsi kino ar
tistė Henny Porten senatvėje 

guodžiasi gitara

vyro smūgius ir įžeidinėjimus. Ir vieną dieną pakeičia kita diena, visos .
neramios, visos baisios. Ir visos dienos yra moteriškei bandymas; pasi
šventimo, pasiaukojimo, skausmo bandymas. Kokia nuostabi būtų šita 
moteris pasiturinčiuose, švariuose, ramiuose namuose! Kokia nuostabi 
būtų šita moteris, tokia meilinga, tokia rūpestinga! Galvojame apie gražų 
deimantą, kuris apipurvintas ir negali žibėti. Viena gražiausių mote
riškų sielų, kaip kad šitos moteriškės, yra čia, šitoje grįtelėje, kenčianti 
smurtą ir storžieviškumą, negalėdama nušvisti visu savo šviesos puikumu. 
Teisybė, jos nuostabus jautrumas ją išvystė tylia, klusnia kasdieninių 
žiaurumų kančia. Bet, pagalvokite, kas būtų iš tokio subtilaus mote
riško jautrumo turtinguose, ramiuose, šviesiuose namuose! Kaip spin
dėtų šitos tokios gražios akys, kurios dabar yra pasruvusios ašaromis! 
Kaip dainuotų Šitas balsas, kuris dabar kukčioja! Kaip judėtų šitos ran
kos, kurios dabar traukosi iŠ skausmo! O tačiau, šita brangenybe, kaip 
ir pirmąja brangenybe, pasaulis nepasinaudos. Subtilesnė ir kilnesnė 
už daugelį garsių moterų yra šita nežinomoji moteris. Ir ji pereis per 
pasaulį, negalėdama nušvisti visu savo gerumu, visu savo išmaningumu. 
Šitos tragedijos akivaizdoje jaučiame, kad likimas mus žudo. Norėtume, 
viena akimirka, šitą moterį perkelti į rūmus. Norėtume, kad deimantas 
atsipalaiduotų nuo purvo, kuris jį supa. Bet to negali būti. Likimas 
turi milžinišką jėgą. Tenai eis 
lydima šita nelaimingoji moteris, 
sime aimanas, aidinčias iš namo, 
visus metus. Ir per visą gyvenimą.

Kas nemyli šitų vargšių moterų? Kas nejaučia šitom nežinomom, 
vargšėm moterim didžios meilės? Šitų vargšių moteriškių rankos, mei- 
lingos rankos, rankos, kurios mus slaugo, kai sergame, rankos, kurios 
neprašo jokio atlyginimo, išskyrus mūsų prisirišimą. Gyvenimo gale 
kai jau visko esame patyrę, atsiminimas šitų vargingų ir kuklių rankų
palieka mūsų širdies dugne; virš didžiųjų žmonių žygių, virš meno kū
rinių, virš visa, kas yra pasauly didžiausia ir garsiausia.

nežinomybės link, skausmo ir ašarų

Ir panašiai per visas dienas. Ir per

»
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G. Andrašiūnienė
- • , »

Grožis, prabanga ir humaniškumas
* ' • , * * t ■■ •

’ • • - *

Lietuvės iš prigimties linkusios į grožį; Mūsų tautiniai drabužiai, 
juostos, audiniai tą puikiai įrodo. Taip pat rūtų darželiai kiekvienoj 
kaimo palangėj, mėgimas gėlių rodo jau nuo seno lietuves mylint, mėgstant 
grožį. Seniau tas grožio išreiškimas buvo susijęs ne tik su skonio turė
jimu, bet ir darbštumu. Padaryti gražų darželį, išsiausti gražius au
deklus, juostas, numegzti įvairias raštuotas pirštines pareikalaudavo iš 
senovės lietuvės nemažai kantrumo, darbštumo ir dvasios įtempimo — 
kūrybos. Tas viskas formavo ir jos būdą — ugdė darbštumą, tylumą, 
galvojimą.

Dabartiniame gyvenime lietuvės grožio pamėgimas pasireiškia jau 
kitokiomis formomis. Visos mėgsta gražius drabužius, baldus, bet tuos 
dalykus pasiekia ne vien tik skonio turėjimu, darbštumu, bet dažniausiai 
pinigingumu. Pinigas, turtas duoda visus tuos gražius daiktus, todėl ir 
-daug šeimų to siekia kartais nesiskaitant su priemonėm, neretai savo 
dvasios pasaulio sąskaiton ir dažniausiai visai neatsižvelgiant į savo 
pajamas. Todėl mes ir matom baliuose tviskančius rūbus, gatvėje bran
gius kailius ir lapes, butuose Kaukazo riešuto baldus, krikštolą ir 1.1. 
Atrodytų, jog mūsų krašte, jei ne milijonierių, tai taip jau nepaprastų 
turtuolių gyvenama.

Bet, mieloji lietuve, ar nepasidarytų tau tie puošnieji rūbai ir kailiai 
sunkesni ir užu akmenėlį, jei pagalvotum, kiek dar vargo ir skurdo mūsų 
tėvynėje, kiek mūsų sesių ir močiučių vargsta ir be laiko sensta persi- 
dirbdamos, kiek vaikų serga džiova ir kitomis ligopiis nuo maisto ir tin
kamo drabužių nedatekliaus! Kiek puošnūs tualetai sužadina kitų šir
dyse pavydo, noro, žūt būt, neapsileisti ir stengtis visokiais būdais to 
puošnumo pasiekti.

Neviena atsakys: — Jei aš pasitenkinsiu kuklesniais daiktais, sau 
malonumą atimsiu, bet vargo vis tiek nesumažinsiu. Taip, vargo apčiuo- 

t

piamai, gal, ir nesumažės, bet pavydo, rungtyniavimo, nesveiko puošnumo, 
tikrai sumažėtų ir daugiau ramybės ir susidomėjimo kitais vertingesniais 
dalykais tikrai atsirastų.

Mums reikia labiau pajusti esant gyvai susijusioms su savo tauta, 
esant tikromis lietuvėmis, gyvenančiomis mūsų tautos reikalais. Ne mi
lijonierių dukros, ne svetimų kraštų aristokratės, koketės ar mūsų izraeli- 
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tės turi būti mums pavyzdžiu rengimosi, bet mes turime būti pavyzdžiu 
savo visoms sesėms lietuvėms, kaip reikia rengtis, butą tvarkyti. Tas 
turi išplaukti iš tautos dvasios ir būti suderinta su jos reikalais ir dabar
timi. Iš kitų mes galime tik pasižiūrėti, pasimokyti ir paimti tik kas 
praktiška, patogu, prieinama ir mums tinkama. Reikia, kad mūsų apsi
rengime jaustųsi ne tiek pinigo, kiek skonio, darbštumo ir visiems pri
einamumo. Lietuvėms, prie jų įgimto grožio pajutimo, tas nesunkiai 
būtų pasiekiama. Mes jau turime gyvenime gražių pavyzdžių. Pasku
tiniu laiku propaganduojami tautiniai drabužiai labai gražiomis formomis 
pasireiškė.* Taip pat ir drobė rado labai įvairų ir gražų pritaikymą. 
Manau, tuo pačiu pasisekimu galėtume sukurti gražius.drabužius iš įvairių 
nebrangių medžiagų, panaudojus daugiau apgalvojimo, darbštumo, pri
taikius visokius siuvinėjimus, mezgimus. Kambarių apstatyme mūsų 
ąžuolo, uosio dirbiniai gražiai atliktu darbu ir gražiomis formomis pilnai 
gali pavaduoti visokius užsienio medžius.

Ne turtingumas yra žmogaus vertybės matas. Gražūs, neperdėti,
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nedvelkią dideliais pinigais drabužiai ar baldai visuomet sužadina kituose 
gerus, malonius pasigrožėjimo jausmus. Trenkiantieji gi prabangiškumu, 
vienus pritrenkia, mažina žmonėse jų vertės jausmą (kas dažniausiai tų 
daiktų savininkų sijotasis noras ir yra), kitiems gi sukelia kartumo ir 
liūdnumo jausmus. Pamanai, kiek toje moteryje dar mažai yra artimo 
meilės, humaniškumo, kad taip demonstratyviai savo apdaru rodo skir
tumą, rodo galėjimą leisti savo malonumui didėlius pinigus. Kiek tokia 
moteris neturi ne tik krikščioniškos, bet ir lietuviškos dvasios, nesu- )
pranta svarbiausių ir gyvybingiausių mūsų reikalų. Tokios patriotizmą 
reiškia tik lūpomis, bet nemoka juo persisunkti, pareikšti darbais ir visa ■».
savo būtybe.

Mes esame jaunos kultūros tauta. Mums svarbu yra surasti savo 
kelius ir sukurti savas, naujas tradicijas, kur pasireikštų gražus burna- -
niškumas, krikščioniška dvasia ir supratimas mūsų tautos reikalų.

Gyvenkime ir renkimės kaip lietuvėms pritinka!

Rankų darbo megzta servetėlė
♦ 

f '
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Dvi megztinių servetėlių variacijos
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E. Statkienė

Pirmosios Komunijos šventė
Gegužės mėnesiui atėjus gatvėse, ypačiai sekmadieniais,- visų dėmesį 

patraukia berniukai ir baltais vualiais papuoštos mergytės žvakėmis nešini. 
Tai yra vaikų didelė, graži, miela pirmosios Komunijos šventė.

Tiesą pasakius, pas mus ši diena, ypačiai kai kuriose parapinėse baž
nyčiose, labai paprastai, gal net be didesnio vaikams įspūdžio atšvenčiama. 
Iškilmingiau tą šventę švenčia mokyklą lankantieji mokiniai, kur rūpes
tingi mokytojai dažnai padaro viską, kad ta šventė būtų kiek galima iš
kilmingesnė. Be abejojimo, čia nemaža prisideda motinos, ir nuo jų daug 
priklauso šventės nuotaika.

Tačiau čia noriu paminėti tą vaikučių didžiosios šventės nuotaiką 
šeimoje. Bendrai imant, mano supratimu, būtinai reikia vaikų pirmosios 
Komunijos dieną visame mūsų krašte padaryti iškilmingesnę, įspūdin
gesnę. Čia daugiau rūpestingumo turėtų parodyti visi, nuo kurių tai 
priklauso. Bet, žinoma, čia labai daug pareina ir nuo tėvų.

Pirmiausia, motinoms reikėtų patalkininkauti kapelionui geriau pa
ruošti vaikus tos didelės šventės misijai. Vaikai, turėtų pajusti daugiau 
meilės ir dėkingumo gerajam Dievuliui, kuris taip myli nekaltus kūdikius.

Tą vaiko pasiryžimą, be abejojimo, labai pagyvina-ir išorinė aplin
kuma ir ta nuotaika, kurią suaugusieji sudaro. Bet iš kitos pusės, besi
rūpinant tos dienos iškilmingumu neretai nukrypstama į kitą kraštuti
numą, vadinasi, perdaug susirūpinimo ir nervinimosi išorei, o permaža 
vidui. Daug dėmesio sukoncentruojama vaikų drabužiams, pav., vienos 
mokyklos motinos niekaip negalėjo susitarti, ilgomis ar trumpomis suk
nelėmis aprengti pirmosios Komunijos dalyves. Suprantama, kad daug 
gražiau, kai visi vaikučiai vienodai aprengti, o šiame atsitikime išėjo mar
gumynas, nes nenorėta nusileisti, susiderinti. Čia reikėtų laikytis jau 
įsigalėjusios tradicijos — rengti mergytes pirmajai Komunijai ilgomis 
suknelėmis — iki žemės. Niekas nepasakys, kad tai negražUj neiškil
minga. Medžiagos nė kažkiek daugiau reikia, o pertaisyti tokią suknelę 
visada galima. Geriau pirkti paprastą medžiagą, pav., markizetą, bet 

' siūti ilgą suknelę. Brangios medžiagos čia visai ir netinka.
Prancūzijoje pirmosios Komunijos dieną ypatingai iškilmingai šven

čiama šeimose ir bažnyčiose, tai yra nemažesnė šventė kaip vestuvės. Tą 
šventę švenčia, galima sakyti, visos parapijos net ir netikintieji, o vis 
dėlto prancūzės, net indiferentiniame žurnale štai kaip rašo:

„Atsiminkite gerai, kad tikroji tualeto elegancija glūdi ne jo tur-^ 
tingume, bet pritaikyme prie tų aplinkybių, kurioms tas tualetas yra 
skiriamas. Tuo būdu puošiant mergaitę pirmajai Komunijai visa apsi
rengimo elegancija turi reziumuotis viename žodyje: kuklumas“.

Dėl to, — mielos skaitytojos, — rašo tas pats žurnalas toliau, —
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čia netinka jokie komplikuoti fasonai, jokios brangios medžiagos, jokie 
brangūs mezginiai, joks papuošimo perkrovimas. Nepadarykite iš mažo
sios komunijantės turtingos nuotakos. Reikia, kad jų nekaltas papuoša
las būtų kartu ir vaikiškas“.

Vadinasi, pirm. Komunijos dalyvių suknelės puikiai tiks pasiūtos ir 
iš markizeto, bet ilgos ir ilgomis rankovėmis, kukliai, vaikiškai, bet ne
perkrautai papuoštos. Ant galvos dedamas vualis taip pat paprastas, 
lygus, be jokių išsiuvinėjimų, su suknele ilgumo. Balti batukai. Prie 
juostos dailus krepšelis nosinukui. Ant kaklo kryželis.

Berniukams geriausia tinka jūrininkų kostiumėliai, nes jie kuklūs, 
bet kartu ir gražūs. Švarkeliai gali būti mėlyni arba balti. Gražiau kai 
visi vienodai aprengti. Kelnės ir berniukams gražiau ilgos, bet, jei taip 
susitariama, gali būti ir trumpos.

Visur yra priimta ruošti pirmosios Komunijos pusryčius, kurie pa
prastai ruošiami visiems dalyviams bendri. Reikėtų, kad tie pusryčiai 
būtų tvarkingi, jaukūs, vaikai rastų čia ką mėgiamo, bet netinka juos 
paversti tikrais baliais. Taip pat tą dieną pritinka ir namie draugams 
suruošti vaišes -— arbatėlę, — tose vaišėse turi pirmauti ne tėvai, bet 
vaikai. Jie pirmieji sėda prie stalo (jei. yra vietos kartu sėda ir suaugę),

Pirmosios Komunijos drabužėliai
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Virbalais megzta
mergaitei suknel ė

t

jiems sudaroma visa iškilmių nuotaika. Laike šių vaišių dėvimi tie patys 
drabužiai, tik vualis nuimamas. • ■'

Pagaliau, nereikia šios šventės proga perkrauti vaikus dovanomis. 
Dovaną duoda tik artimieji, pav., tėvai, krikšto tėvai. Čia tiks gražus 
ražantėlis, kuris bus rūpestingai saugojamas ir, gal būt, po daugelio metų 
pirštai jį varstys ir sieloje atgaivins mielą nekaltos kūdikystės vaizdą ir 
tą kiekvienam katalikui brangią šventę.
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Veido priežiūra
■ ; . • * » ‘ ■

' ' V_

Turėti lygią, švelnią, skaisčią, matinę veido odą yra daugelio moterų 
troškimas. Pas sveiką ir sveikai gyvenančią moterį . jį turėtų tokia būti, 
o jeigu nėra, tai pirmiausia reiktų ieškoti pagrindinės priežasties ir, ją 
pašalinus, imtis priemonių veido odos trūkumus pataisyti. Kad veido 
oda gerai atrodytų, reikia trijų pagrindinių dalykų: geros oksidacijos, 
kraujo cirkuliacijos ir gero virškinimo. Jei nuolat sėdėsime tvankiame 
ore, veidas bus nublankęs, pablyškęs, negyvas ir visokios priemonės mažai 
ką padės. Esant blogai kraujo cirkuliacijai — veidas kartais bus per
daug raudonas, kartais — pamėlynavęs. Riebus ir spuoguotas veidas— 
dažnai virškinimo trakto nesveikatos išdava. Apskritai, iš veido daug 
ką galime spręsti apie organizmo sveikatos stovį. Vis dėlto, nors orga
nizmas ir sveikas būtų, veidas reikalingas rūpestingos priežiūros, nes jo 
oda jautresnė už kitų kūno dalių; be to, jį veikia dulkės, blogas oras 
ir kitos įtakos. Suprantama, vasarą — ir oras, ir saulė, ir poilsis, ir nauji 
įspūdžiai — teigiamai veikia organizmą, tuo pačiu veido spalvą. Tačiau 
ir šiuo laiku reikalinga veido priežiūra. 

• r

Kas darytina vakare? Kiekvieną vakarą veidą reikia išvalyti nuo 
per dieną prisirinkusių nešvarumų.. Daugelis prausiasi vandeniu su muilu. 
Taip daro rytą ir vakare. Pirmiausia dėl vandens: vanduo turėtų būti 
kambario temperatūros (per šaltas negerai) ir, žinoma, ne per šiltas, nes 
toks vanduo greit daro,veidą suvytusiu. Lietaus vanduo veidui yra ne
pamainomas. Nesant jo, galima įdėti į paprastą vandenį tualetinio bo- 
rakso gabaliuką. Geriausia būtų praustis be muilo. Vartojant jo per
daug, gali oda pasidaryti labai jautri, šiurkšti, plona ir pirm laiko 
susidaryti smulkios raukšlelės. Žinoma, mes galime ją nusiprausus iš
tepti dirbtinais riebalais, kremais, bet jie odos pagamintų riebalų niekuo
met neatstos. Turint tai galvoje, muilą reikėtų vartoti perriebintą ir su 
saiku. Vakare geriausia valytisausą^eidą —'riebalais, o riebų — alko- 
goliu, citrinos rūkštimi. Riebalai vartojami — alyvų ar migdolų aliejus, 
grietinėlė, šviežias sviestas. Ištepama ir po keliolikos minučių galima 
nušluostyti vata ar rankšluosčiu.

Valant alkoholiu geriau imti 1% rezorcino ar salicylo alkoholį. Nu
valius, nors šiaip Veidas linkęs į riebumą, ištepti kremu, nes alkoholis atima 
dalį riebalų, tai turime papildyti.

Rytą — prausiame vandeniu su muilu. Katros oda per sausa, ište
pame plonu sluoksniu dienos kremu. Jei veidas yra normalaus riebumo, 
gera jį valyti mišiniu iš lygių dalių citrinos sunkios, glycerino ir odeko- 
lono. Žinoma, katros oda iš prigimties sveika ir graži, galima apsieiti 
be jokių kremų. Užtenka vakare nusiprausti su muilu. To neturėtų 
nė viena pamiršti!

Keletą žodžių dėl pudros. Tinkamai prižiūrint savo veidą galima apsi-
• . •
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eiti ir be jos. Jeigu vis dėlto veidas blizgėtų, galima vartoti pudros po
pierių. Yra tačiau atvejų, dažniausiai vakarinėse pramogose, kada be jos 
sunku apsieiti. Pudra veidui nekenkia, jeigu tik tinkamai ji vartojama: 
pirmiausia uždedama plonas sluoksnis kremo, ant jo dedame veido spal
vos pudra. Žinoma, visuomet geriau truputį mažiau, negu perdaug. Už
dėjus reikia mokėti ir nuimti, žinoma, tik #ne su vandeniu, o su aliejais 
ar riebiu kremu rūpestingai nuvalyti.

Paminėsiu dar keletą veido trūkumų, gana nemalonių ir vis dėlto 
pašalinamų. Jeigu veidas suvytęs, nublankęs, arba gali būti veidas pilnas,, 
tik sudribęs, be išraiškos, arba jei perdaug raudonas, visais tais atvejais 
labai pravartu daryti Šiltas — šaltas vonias. Imami du indai: viename 
šiltas, kitame — šaltas vanduo. Pradedame šiltu vandeniu, prausiame ir 
kai juntame, kad veidas apsiprato prie to vandens (tai truks porą min.), 
prausįame šaltu. Prie šalto vandens pripranta per trumpesnį laiką, 
negu prie šilto. Užbaigiame šaltu vandeniu ir po poros minučių (lei
džiame truputį išgaruoti) nušluostome. Šluostant braukti į viršų, arba 
spausti su rankšluosčiu, tik netrinti skruostais žemyn! Po to, jei veidas 
sausas, galima ištepti kremu. Nuo tokių vonių veidas darosi gyvesnis 
ir atsparesnis įvairiai temperatūrai — nuo šilumos ne taip greit parau- 
sim, o nuo šalčio ne taip greit pamėlynuosim, nes kraujo indai bus pratę 
prisitaikinti.

Riebus ir spuoguotas veidas dažniausiai sunkiai duodasi gydomas. 
Čia dažnai kaltininku esti blogas virškinimas, tad nuo jo pirmiausia ir 
reiktų pradėti. Svarbu maistas — daugiau daržovių, ramunėlių ar liepos 
žiedų arbatos, truputį gimnastikos ir gryno oro plaučiams. Spuogai atsi
randa dėl riebalinių Kaukelių susirgimo. Gerai praustis karštu vandeniu 
su muilu, valyti veidą boro rūgštimi, daryti garų vonias arba galime 
vartoti 1—2% rezorcino spiritą.

Raudona nosis dažniausiai yra kurios nors vidaus ligos išdava arba 
stiprių gėrimų, kaip alkoholio, stiprios kavos bei arbatos. Be to, kartais gali 
būti nušalusi. Taigi, pirmiausia reiktų rasti priežastį, o paskui gydyti. 
Geriausia būtų kreiptis į gydytoją. To negalint — galima ištepti vaka
rais 1—3% ichtyolo tepalu. Po kurio laiko kraujo indai susitraukia ir 
raudonumas praeina. Reikia vengti karštų valgių. Taip pat padeda 
citrinos sunka. J. ■ • . ■ . .

Lūpos kartais gali'nulemti visą veido išvaizdą. Kaip atrodo prie 
dailaus veido supleišėjusios lūpos! Svarbiausia vengti rūgščių, o jeigu 
nuo blogo oro pleišėja, tepti sviestu ar dar geriau Buthyrum Cacao (ka- 
kao sviestu), perkamu vaistinėje.

Yra ir daugiau priemonių veido priežiūrai, bet jų visų nesuminėsiu. 
Be. mediciniškos veido priežiūros, veidui reikia kažko daugiau: mūsų 
vidinio pasaulio gražių nusiteikimų, dvasinės kultūros, gerų norų, kilnių 
minčių. Gražus veidas — moters svajonė; subtili veido išraiška — jos 
atestacija. t ■ »
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Lietuvos Moterų Suvažiavimas. Š. m. per Sekmines, t. y., gegužės 
mėn. 28—29 dienomis Kaune Katalikių Organizacijų Sąjunga ruošia visos 
Lietuvos mergaičių ir moterų suvažiavimą — Moterų dienas.

Moterų dienų tikslas iškelti lietuvių katalikių moterų įnašą į bendrą 
tautos kultūrą ir nagrinėti lietuvės moters padėties klausimus. Šio su
važiavimo vedamoji mintis: „Lietuvės moters nuopelnai krikščioniškai 
kultūrai“.

Bus nagrinėjamos šios temos:
1. Organizuotų moterų įnašas į lietuvių kultūrą.
2. Moters darbo sąlygos laisvoje Lietuvoje.
3. Moteris ūkyje.
4. Moteris ir šeimos turtas.
5. Šviesuolė ir kaimas.
6. Moteris kaimo šeimoje.
Moterų dienose kviečiamos dalyvauti visos lietuvės katalikės moterys 

šviesuolės ir šios kat. moterų organizacijos: L. K. Moterų Dr-ja, „Pava
sario“ Mergaičių Sąjunga, Ateitininkės sendraugės ir studentės iš Kauno, 
Dotnuvos» Panevėžio Pedagoginio Instituto, Moterų Talka, Pedagogių 
Sekcija, L. Moterų Kultūros Dr-ja, Šv. Zitos Dr-ja. Norima, kad suva
žiavimo dalyvės šventėje dalyvautų tautiniais drabužiais, taip pat su tau
tinėmis ir organizacinėmis vėliavomis.

Turinčios savo organizacijos uniformą, gali dalyvauti su ja.

Pasaulinė parodą New Yorker Šią vasarą New Yorke įvyksta pa
saulinė paroda, kurioje dalyvaus ir Ljetuva. Parodoje dalyvauja kelios 
dešimts Europos ir kitų pasaulio kraštų valstybių. Iš Pabaltijo valstybių 
Lietuva yra vienintelė valstybė, kuri šioje parodoje dalyvauja. Lietuvos 
dalyvavimas parodoje susietas su mūsų gausios išeivijos gyvybiniais rei
kalais, Tinkamas parodoje dalyvavimas garsins ir kels Lietuvos vardą 
kitataučių tarpe, lietuvių išeivių jaunimą supažindins su Lietuvos menu, 
liaudies turtais, su praeitimi, atgimimu ir dabartimi. Parodoje Lietuva 
turės savo skyrių-paviljoną, į kurį eksponatai iš Lietuvos jau išsiųsti. Be 
to, amerikiečiai lietuviai yra išsirūpinę, kad viena diena parodoje spe
cialiai būtų paskirta lietuvių tautai. Toji diena bus rugsėjo 10 d. Tą 
dieną įvyks lietuvių dainos ir tautinių šokių šventė. Tautos Dienai ruošti 
yra sudarytas Amerikos lietuvių komitetas. Lietuvos generalinis komisa
ras New .Yorko parodai direktorė M. Avietėnaitė balandžio pradžioje 
išvyko į Ameriką vadovauti parodos įrengimo darbams. .
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Pirmoji V.'D. U. daktarė. Dr. Antanina Glebavičiūtė Prielgauskienė, 
pirmoji moteris mūsų universitete įgijusi daktaratą. Dr. Ant. Glebavi
čiūtė Prielgauskienė gimė 1898 m. Gėgiedžių km., Pašvitinio valse., Šiau
lių apskr.. Gimnaziją baigė 1918 m. Petrapilyje. 1919 m. buvo paskirta 
Joniškio vidurinės mokyklos vedėja. 1923 m. įstojo į Lietuvos univer
sitetą Gamtos-Matematikos fakult. biologijos skyrių zoologijos ciklą. Tais 
pačiais metais iš Joniškio persikėlė į Kauną ir pradėjo mokytojauti Kauno 
Mokytojų Profesinės S-gos gimnazijoje suaugusiems. 1928 m. baigė klau
syti visus pasirinktojo skyriaus privalomuosius dalykus ir 1931 m. gavo 
diplomą. Šiuo metu yra Kauno IV-osios gimnazijos inspektorė. Jos 
disertacija „Histologinis Planaria lugubris regeneracijos tyrinėjimas“.

Senatvės pensija moterims. Amerikos Jungtinėse Valstybėse pagal 
Socialės apsaugos įstatymą moterys gauna lygią senatvės pensiją su vy
rais, nors jų uždarbis už tą patį darbą kai kuriose darbo srityse būna ir 
mažesnis negu vyrų. Tuo reikalu įdomų pranešimą paduoda ponia Mary 
W. Dawson, Bordo miesto socialės apsaugos narys. Ji kalba pavyzdžiais. 
Štai mergaitė, baigusi mokyklą, prieš ištekėjimą penkerius metus dirbo 
kokioj nors įmonėje, fabrike, uždirbo 15 dolerių į savaitę. Ištekėjusi visą 
gyvenimą niekur nebedirbo už šeimos ribų. Sulaukusi 65 metų amžiaus, 
nežiūrint ar ji turtinga ar ne, iš valdžios gauna mėnesinę senatvės pen
siją tokią, kiek uždirbdavo į savaitę, būtent, 15 dolerių. Net už atsineštinį 
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darbą iš įmonių į namus pagal Socialės apsaugos įstatymą moterys gauna 
senatvės pensiją. Moterys, kurios visą amžių dirba už namų prekybos 
ar pramonės įmonėse, pagal uždarbio didumą gauna atitinkamo didumo 
senatvės pensiją.

Bedarbių paruošimas namų ruošos darbams. Amerikos Jungtinių 
Valstybių darbo organizavimo administracija parengė šiuos projektus: 
a) paruošti bedarbes namų ruošos tarnybai, b) paruoštoms bedarbėms 
surasti atitinkamas tarnybas namų ruošoje, c) sudaryti komitetus, kurie 
rūpintųsi namų ruošos tarnybos sąlygų pagerinimu.

Vašingtono valstybė priėmė įstatymą, kuris nustato namų tarnybos 
60 vai. į savaitę, tai yra pirmas šios srities įstatymas Amerikos Jungti
nėse Valstybėse.

Be to, Amerikos jaunimo sąjungos konferencija, kurioje dalyvavo A. 
J. V., Meksikos-ir Kanados valstybių atstovai, svarstė namų tarnybos są
lygų pagerinimo klausimus.

Daugelis Amerikos valstybių vieną pirmųjų socialinių uždavinių laiko 
jaunų mergaičių paruošimą moters šeimininkės pareigoms savam židiny.

Namų tarnybos sąlygos. Stokholme darbo ir socialinės apsaugos ad
ministracija paskelbė anketą apie namų tarnybą. Namų šeimininkės dirba 
kasdien 7—8 valandas, samdytos namų patarnautojos 12—13 valandų. 
Už darbą virš minimų valandų skaičiaus patarnautojos negauna jokio 
atlyginimo. Dauguma tarnaičių po metų pastovios tarnybos gauna dvi 
savaiti atostogų. Nesinaudojančios atostogomis gauna už atostogų laiką 
atskirą atlyginimą, kuris neįeina į sutartą atlyginimą. Atsakyti tarnybą 
arba atsisakyti privalo prieš 3—4 savaites. Stokholme dauguma tarnaičių 
laisvos nuo darbo kas antras sekmadienis nuo 11-—14 vai. ir vieną po
pietę į savaitę nuo 15 vai. PaprastaUdvi tarnaitės gyvena viename kam- .

58



baryje. Vedama didelė propaganda prieš tarnaičių miegojimą virtuvėje. 
Ligos atveju nuo 1926 m. šeimininkams nereikia rūpintis sergančiomis 
tarnaitėmis, tačiau anketos daviniai parodė, kad pusė sergančių tarnaičių 
buvo aprūpintos lėšomis ir gydytojo pagalba pačių šeimininkų. Stok
holme 2/s tarnaičių yra atvykusių iš kaimo. Tarnaičių profesinis pasiruo
šimas menkas, o daugelis jo net visai neturi. Dažnas vietų keitimas — 
nuolatinis .reiškinys, bet jis nepageidaujamas šamdytojų ir nenaudingas 
tarnaitėms.

Venezuelly veikia įstatymas, kuris nustato namų ruošos darbinin- 
kėms-tarnaitėms 9 vai. poilsį kiekvieną dieną, be to, vieną popietę poilsio 
į savaitę ir dvi savaiti atostogų į metus. 

* ■ ' ---------- : .

• Girtuoklių ' registracija Vienoje. Girtavimas, socialinė blogybė, ypač 
kenksminga nepasiturintiems. sluoksniams. Nuo girtavimo kenčia ne tik atskiri 
asmenys, bet šeimos, valstybė ir visuomenė. Vienoje kova su girtavimu varoma 
plačiu 'mastu. Visas miestas paskirstytas į 23 komisariatus, kurie savo rajonuose 
registruoja girtuoklius. 1935—1937 m. Vienoje buvo užregistruota 18-—20.000 
girtuoklių. Pagal girtuoklių registracijos lapus numatoma pagalba ,jų šeimoms ir 
nustatoma propaganda prieš alkoholizmą.
• Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Dr-ja Amerikoje šiemet minėjo 20 metų 
veikimo sukaktį. Draugijos tikslas visokeriopai remti Šv. Kazimiero Akademiją, 
kurioje kasmet mokosi nemažas skaičius lietuvaičių, šiais metais pradėtas leisti, 
pačių akademikių redaguojamas ir joms skiriamas, žurnalas „Š. K. A. Aidas“.
• Vokiečių socialinėse moterų mokyklose parengiamos mergaitės šioms socia
linėms profesijoms: 1) vizitatorės fabrikams, 2) slaugytojos džiovininkų įstaigoms, 
ligoninėms ir namams, 3) tarnautojos vaikų, beturčių, senių ir invalidų prie
glaudoms, 4) vedėjos žindomųjų ir kontroliuojamų vaikų įstaigoms, 5) vaikų dar
želių vedėjos, 6) kalėjimų ir mažamečių teismų pagalbos įstaigų darbuotojos ir kt.

• ■ • • * ’ .

• Akušerėms laikraštis. Vidaus reikalų ministeris davė leidimą leisti akušerėms 
laikraštį „Lietuvos akušerė“. Laikraščio redaktorius Dr. K. Grinius, pavaduotoja 
Kesiūnaitė. Laikraštis eis kartą per tris mėnesius.
• Šelpiami nukentėjusieji klaipėdiečiai. Rinkliava nukentėjusiems klaipėdie
čiams tęsiama visoje Lietuvoje. Nukentėjusių skaičius siekia arti 20.000. Iki Šiol 
vien Kaune, surinkta per 70.000 litų. Kaune kasdien maitinama tarp 500—1>00 
klaipėdiečių. Velykų šventėms buvo suruoštos bendros vaišės, kuriose dalyvavo 
450 asmenų. Visus pabėgusius klaipėdiečius stengiamasi aprūpinti darbu.
• Lietuvaitė D. Nasvytytė turi didelį pasisekimą Vokietijos šokių meno scenoje. 
Ji sėkmingai ir gražiai yra pasireiškusi keliose šokių meno šventėse. Recenzentai 
apie ją gražiai atsiliepia, kaipo apie augantį stiprų šokių meno talentą,
• Mokytojų dienos. Per Velykų atostogas Kaune įvyko mokytojų dienos, ku
rios sutraukė iš viso krašto keletą šimtų mokytojų. Tai buvo vienos iš gausin
giausių ligi šiol surengtų mokytojų dienų. Visos paskaitos buvo auklėjimo klau
simais. Iš moterų mokytojų paskaitą apie auklėjimo aktualijas vidurinėje mo
kykloje skaitė Šiaulių mergaičių gimnazijos direktorė Z. Andriulytė.

t . * ______ ’ ■ • )

• Mirė Marijos Curie sesuo Br. Dluska, kuri paskutiniais metais dirbo Var
šuvos rädijaus institute, įsteigtame 1932 m. ir pavadintame Marijos Curie vardu, 
Bronė Sklodovskaitė-Dluska buvo gimusi 1865 m. Varšuvoje. Ji turėjo medicinos 
daktaro laipsnį.
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P. Onnfaifė, JURGUČIO PIEVA.
Aplink mus, kaip oras, kaip žuvims vanduo sukasi kasdienybė su 

pilkais pažįstamųjų ir nepažįstamųjų veidais. Tos pilkumos apsuptas ne
jauti, kad ir pats esi pilkas, esi toks pat, kaip ir tie, kuriuos ateinant ir 
praeinant matai. Saulės, vasaros dienų ir didžiųjų švenčių mūsų pilka
jame gyvenime nedaug. Dažnai skundžiamės, sakome — nuobodu.

Ir kai paimi skaityti P. Orintaitės novelių rinkinį„Jurgučio pieva“, 
nustembi, nes rašytoja iš to kasdienio, iš tų pilkutėlių žmonių išskaitė 
daug, kaip iš knygos, sielos išgyvenimus, gyvenimo prasmės Švystelėjimus, 
surado tiek daug pasigėrėjimo valandų, atskleidė iš po kasdienių rūbų 
šventiškų nusiteikimų tame kasdienybės fone. Ji neieškojo mandrysčių, 
bet su meile priėjo prie pilkiausių mūsų šalies žmonelių. Ir gabiu rašy
tojos pastabumu liepia skaitytoją sustoti ir pagalvoti, kiek esama grožio 
ir prasmės pilkame kasdienos gyvenime. Į žmogų turėtume pažvelgti-su 
atida ir pasistengti suprasti sielos kalbą.

Orintaitė savo novelėse parodo gyvus žmones, kokius mes kasdien 
matome ir kartu nematome. Tokių Jurgučių, kaip pirmoje novelėje pa
rodytas, yra gal ne’ tiek daug mūsų žaliųjų kaimų pašaliuose. Tai sus
kurtas tipas, į kurį ir noris žiūrėti ir mokytis iš prasto žmogučio tos, 
tiesiog, pietiškos gamtos meilės ir pasvarstyti vieną gilią psichologinę bei 
socialinę mintį — darbo džiaugsmą. Jurgutis, senas žmogelis, persisamdo 
kasti griovį, rodos, ne jo jėgoms toks sunkus darbas, bet jis nesiskundžia, 
o tik džiaugiasi: „Tai ve, kiek mano nuvaryta. Kruti, žmogus, kruti, 
rodos, vis ant daikto, o žiūrėk. .... Dabar tegu tik palyja — pliaups visi 
skersvagiai į šitą — kiek gražaus javo išsigelbės iš vandenėlio. Už ke- 
letos ir daugiau metų vis dar sakys: tas griovis, kur dėdė Jurgutis kasė .. .“ 
(9 psl.). Sociališkumas bei visuomeniškumas žmoguje turi didelę pa
skirtį. Žmogus yra socialus sutvėrimas. Jis laimingas, kai iš jo nesu
gadinto charakterio išplaukia tas tikrasis kitiems patarnavimas.

Labai šiltai skamba tos vietos, kur Jurgutis džiaugiasi po savęs pa
liksimu darbu. Jurgutis dirba ir džiaugiasi ne todėl, kad gaus atlygi
nimą, tą menkutį saiką rugių, iš kurio turės realios sau naudos, bet jį 
džiugina savų nutirpusių rankų pagalba javams, žolynams.

Skaitai „Jurgučio pievą“ ir junti, kaip tie vėdrynėliai arti, rodos, prie 
veido supasi ir sukelia ilgesį pavasario žydinčių pievų. Koks gilus gam
tos pajautimas kad ir šitose eilutėse: „Tai ve, tu iš tos pat purvinos že
mės, iš tos dirvos, o tokį puikų kvapą ir dažus ištaisai“.

Pagaliau, Jurgutis atiduoda šeimininkui taip sunkiai uždirbtą rugių 
saiką, vien už tai, kad tik neplautų žydinčiosios paprūdėj pievos. Tai 
tikro sielos meųininko, gamtos mylėtojo paveikslas, sukeliąs skaitytojui
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grožio ilgesį. Tik galėjo ir nebūti tokiame švelniame fone kelių išsišau
nančių palyginimų: „Ir šypsosi tas senas veidas, dar jokios mergytės ne
bučiuotas, susiraukšlėjęs, kaip jaučio odos pirštinė“. Arba: „Kitoje pu
šyje tikką sužydusi pieva geltonavo, kaip kiaušinienė“. Nors toliau se
nukas gėrėdamasis vėdrynėlių geltonom galvutėm taip pat jas palygina: 
„Čia žalias kotas, kaip Marijonos rankovė, o kepuraitė — tikra kiau
šinienė“. Bet, toje vietoje leistinas Šis palyginimas. * ’ • * *

„Uršulės giminystė“. Šioje novelėje autorė parodo tarnaitės dalią, 
jos kuklų gyvenimą, bet kartu išryškina ir tose aplinkybėse besiauklėjantį 
savarankų charakterį — žmogų. Uršulė iš mažens likus našlaitė be 
turto, be artimųjų, kuriems ji būtų brangi, kurie ija rūpintųsi, patenka į 
didesnį miestą pas prekybininką tarnauti — vaizdas labai kasdieniškas ir 
tikras, bet prasmingas: „Taip, rytoj sekmadienis, — kartojo ji sau tą ma
lonią žinią, jau dabar iš vakaro vaizduodamas! tą keletą laisvų popiečio 
valandų, kurias ji galės išeiti iš čia, to kasdienio darbų kalėjimo, kur ji 
dirba tik dėl duonos ir druskos ir kur nieko nėra tikrai sava, širdžiai 
artima“ (19 psl.).

Bet, kai ateina toji sekmadienio popietė, taip žavingai atrodo Uršulė, 
kuri nemeta bile kaip iš rankų savo darbo, bet dar kruopščiau visus pa
šalius sutvarko ir pati save apsižiūri, nes junta gilų savų pareigų pajau
timą. Uršulė nori išeiti pailsėti, kaip ir visi ilsisi šventėje, bet neturi 
net kur eiti, neturi nieko savo, nieko artimai pažįstamo. Čia pabrėžiama 
savųjų ir artimųjų svarba ne dėl tuščios pramogos, bet, kad žmogus 
vienas ima lyg augalas vysti be tam tikros šilimos. Uršulė Suranda jos 
paslaugos reikalingą ligonę, kur tarp abiejų nepažįstamų užsimezga šilti, 
net giminiški s-ąntykiai.

„Velykinės azalijos“. „Saulė vos-ne-vos prasiskleidė kraštą drumb- 
luoto debesio, lyg kad moteriškė pro mėlynskliūrę gedulo skarą pradengtų 
kuklų kraštelį savo'blyškaus veido — ir dėbtelėjo tuo penketu drėgnų 
spindulių į tingiai žliungantį sniegą ant kreivai išvirtusių grindinio akme- 
najčių“ (29 psl.). Taip prasideda „Velykinės azalijos“.. Toji graži ir 
charakteringa visam kūriniui pradžia nuteikia skaitytoją. Šit dar:„Drauge 
su ta šykščia saulės spindulių šypsena, pažirusia dar taip blankiai ir 
kreivai pro lėtai slenkantį debesyno gurmulą, šiūptelėjo iš kai kurios 
pastogės išnirę — visa sauja sulysusių žvirblelių“. Visos novelės nuo
taika suderinta su gamta ir su aprašomuoju veikėju, su visu tuo, ką re
gime kartais prieš akis. Kazys Gužas beplinkąs viengungis — tas tau
pus, savy įsigaužęs žmogus, dažnai apie save nė negalvojąs, neanalizuojąs, 
o dabar: „Žinausi pats, koks esu, suprantu, kad esu negyvas kelmas ir — 
nieko negaliu nieko — nė iš vietos“. Toliau svarsto Gužas: „Taip, ir 
žvirbliai, ir sniegas, ir vanduo — vis nauja, .vis gyva, vis kuo nors kruta 
ir atsinaujina, tik aš — lyg amžinam ledyne įšalęs laivas“ (35 psl.). 
Eina Gužas stebėdamas atbundantį pavasarį, pastebi ir tuos sulysusius 

' žvirbliukus ir tą išblyškusią išsiilgtą saulę, kurios spindulių galia visą 
gyvija. Pasiilgo ir Gužas gyvenimo, sujudinančio vargais ir džiaugsmais, 
pasiilgo rūpesčių ir net panoro kam gera padaryti, ką pradžiuginti, nors 
tas noras toks dar nesąmoningas. Tas neramus jausmas, kaip atbundąs 
kirminėlis, ėmė knietėti Gužo krūtinėj. Sustojęs prie gėlių vitrinos dar 
labiau sušvelnėja ir, neįprastu jam pačiam jautrumu, ima džiaugtis saulei

1 besišypsančiais žiedais. Pastebėjo suvargusią mergytę su retu ilgesio
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‘ žvilgsniu žiūrinčią į tas klestinčias žiedų galvas, susižavi. Gužas paseka 
mergytę, sužino kur ji gyvena ir, paskui įėjęs gėlių krautuvėn, nuperka 
baltą azaliją ir nusiunčia tai neturtingai, nepažįstamai našlei Velykų stalui 
pasipuošti. Po to, net atsimaino Giižas: „Jis šiandie buvo apsigėręs 
saulės — tikros padangių saulės spinduliu, ir todėl jam pirmos Velykos 
buvo tokios šviesios. Tai buvo šventė — netikėtai pražydusi jo viduje .. 
(43 psl.). .....

Čia taip ryšku, kad ir surembėjusi širdis virsta kartais vašku, ir iš 
kiečiausio akmens, išsikala švelnučiai diegai — tai žmogaus natūralioji 
prigimtis, atsiskleidžianti prieš paties žmogaus valią.

„Motina“. Čia autorė papasakoja labai ryškų epizodą, kai po ilgos 
metų eilės grįžta iš tolimų kraštų sūnus ieškoti savo prieš 30 metų pa
liktos motinos. Jis emigrantas, laimės ieškotojas, grįžta turtingas, nors 
gyvenimo ir eilės metų gerokai subrendintas. Važiuoja į tėviškę vež- 
damasis lagaminuose gražių rūbų, kišenėse gausiai pinigų, o širdyje ne 
tiek tėviškės bei tėvynės, kiek motinos ilgesį: „Viską dabar aš jai apsi- 
rodysiu, viskuo apsigirsiu. Ir tikrai — tai bus mano didžiausias gyve
nimo džiaugsmas, kad ji pamatys mane — vyrą, taip toli į žmones prasi
siekusį. Ją pačią visu savo geru apipilsiu, ko tik panorės — įtaisysiu“. 
Toliau pajuntame, kad tikrai širdingai rinko meiliausią motinai dovaną: 
„Patiks ir svarbiausioji. dovana: šventojo medžio stambus rąžančius su 
tikro aukso kryžiumi“ (55 psl.). Motinai vežąs rąžančių, nors pats sa
kosi senai—primiršęs maldas ir bažnyčią.

Skaitytojas, rodos, ir eini kartu su tais: „Seniai pamirštais keliais ir 
sužėlusiais takais, eina eina ieškoti moliu nudrėbtos lūšnelės“. „Jau ir 
elksmynėlio kampas. Kur tas žaliomis velėnomis sužėlęs stogas? Argi... 
nebėra jau? ...“ (58 psl.).

Pagaliau Baltramiejus nueina į jam nebežinomą vienkiemį, ten visi 
jam svetimi, kaip ir jis jiems tik nepažįstamas pakeleivis, Sužino, ko 
labiausiai bijojo sužinoti, kad jo motina jau senokai mirus. Bene pati 
svarioji bus visos novelės vieta — pašnekesys sūnaus su jauna vienkiemio 
šeimininke.

Iš vienkiemio pasuka kapų link — ten šakoti klevai saugo kapų 
angą ir vėjo girgždinami varteliai vakaro prieblandoj supasi. Atsiremia 
Baltramiejus prie beržo ir mąsto mąsto, nes: „nežino kur “daugiau eiti, 
ką veikti“. Baltramiejus pastebi viename kapų pašaly pilką žmogystą, 
kuri eina, lankstosi, stoviniuoja. Pasirodo,' tai senutė taip pat, kaip ir 
jis, beieškanti savo sūnaus kapo, negrįžusio iš karo, nors ir ne čia palai
dotas, bet ateinanti, lyg ir jis būtų čia. Susigraudinęs Baltramiejus ati
duoda negrįžusio sūnaus motinai tą vežtą savajai motinai rąžančių.

Autorė toje vietoje, gal jau nelabai įtikinamai, supynė šią, nors iš 
esmės gražią, situaciją. *

Dar vienas neišlygintas momentas yra, kur autorė aprašo Baltramie
jaus motiną, sakydama, kad jis atsimena savo motiną bažnyčioje su auk
suotais kraštais maldaknyge rankose, o vėliau paaiškėja, kad motina ne
mokėjo skaityti. . '

Toliau, tos pat nuotaikos dalykas: „Dailininko pelnas“.
Aprašytasis dailininkas keliautojas, kuris gal retai tesutinkamas gy

venime, o rečiau pas mus, bet šiaip ryškus, menininko sielą nešiojąs savy, 
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žmogus. Jam nesvarbu pelnas, nei patogumai, jis gyvena tik menui, meno 
ieško ir kuria tik tai, kas iš širdies gilumos išplaukia.

Tas menininkas užeina kaitros nukamuotas į Žvingilų sodybą, ten 
jo akys ilgiau sustoja: „ant svirties smailiu kampu iškilusios į dangų, ant 
gandralizdžio, persenusios vinkšnos viršūnėje iškilmingai padrikusio, ant 
margai išpiaustytų klėties pastrykių ir dar kai kur“.

Išėjus Žvingilienęi ir prakalbinus — svečias atrišo savo našulį ir pa
skleidė pieštąsias drobes, kuriose galėjai išskaityti visą jo sielą. Drobių 
ir pakeleivio pasižiūrėti susirinko daugiau šeimynos narių. Čia keleivis 
nebeatitraukdamas akių įsižiūri į mergytės veiduką: „Štai, kur pasigė
rėjimo momentas, vertesnis už daugybę žemės turtų“. Apdovanoja mer
gytę jo pačios išsirinktu paveikslu ir iškeliauja: „Aš dabar sukursiu- tokį 
žmogaus veidą, kuris bus tikras Dievo rankų žiedas! Aš dabar priversiu 
visus pakelti žvilgsnį į daugelio paniekintą ir pamirštą žemiško skaistumo 
grožį . . ,“ (98 psl.).

Autorė veda skaitytoją į natūralų grožį, nepaliestą civilizacijos, nes 
tik tame švelniame natūralume slypi tikrasis grožis — jį pajunta ir juo 
gėrisi, turį tikro menininko sielą, žmonės.

„Vienintelis valsas“. Bendrai, P. Orintaitės kūryba pasižymi Sultingu 
stiliumi, gražiomis kalbos puošmenomis ir stipriais gamtos pavaizdavimais: 
„O žeme, drėgnų daigų saldumu ir šimtų tūkstančių gyvių gyvenimu kve
pianti žemė! — purėjo visokių sliekų ir vabalų varstoma, alsavo rasojan- 
čiais želmenimis ir pamažu puošėsi margiausio audeklo raštais“ (72 psl.).

Čia, rodos, toks paprastas juodos žemės kvėpavimas, bet Junti, kad 
tarp tų žodžių yra daugiau, kaip žemė.

„Vienintelio valso“ veikėjas kun. Steponas parodomas tik gamtos 
fone su savo jaunystės kvapiais meilės atsiminimais, kurie taip ir dera prie 
tos puošnios ir turtingos, kartu ir ilgesio kupinos gamtos: „Graži ir pui
kybės pilna Čia kresnojo auksinės pienės kepurė. Drąsiu šuoliu šovė savo 
viršūnę aukštyn laibastiebė smilga, ir ištarpusio kviečio lapas, rodos, rie
biu apsirijimu blizgėdamas, jau leipo ir linko žemyn, visko sotus ir savim 
patenkintas“. Ne veltui kun. Steponas Šaukia: „Dieve, koks gražus tavo 
pasaulis!“

Čia autorė parodo, kad natūralinis jaunuolio veržimasis į gyvenimo 
sūkurį turi atsispirti į charakterio stiprumą, o nenuleipti, kaip tas kviečio 
trąšus želmuo. Kitas momentas, kaip žmogui nedaug tereik, visam am
žiui užtenka džiaugtis iš ‘praeities likusiu žvilgančiu trupiniu, įkritusiu gi
liai į sielą.

Likusios novelės truputį skiriasi nuo minėtųjų, kaip „Barboros ran
kos“, „Tuščias juokas“ ir „Podės dovanos“.

„Barboros rankos“ čia pažymėtas reikalingumas meilės ir silpniausiam 
padarui, net katinui, o iš kitos pusės vyresnieji turi būti atsargūs vaikų 
atžvilgiu — turi neskriausti, neskaudinti katiniukų vaikams matant, net 
žinant, nes yra tokių jautriasielių vaikų, kurie paskui visą gyvenimą ne
šiojasi savo sieloj žiaurumo antspaudą persiėmę iš suaugusiųjų.

„Podės (dovanos“ ir „Tuščias juokas“ daugiau jumoristinio pobūdžio 
dalykai paimti iš mūsų dienų .gyvenimo.

Tipiškas epizodas „Podės dovanos“ — charakterizuojama, kaip kai
miečiai laukia iš miesto atvažiuojant šviesuolės giminaitės ir kuria inten
cija, taip kartais užsipūolančiai, kviečiasi tokius giminaičius kūmussna,
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vestuvėsna. Nebe tiek, pagaliau, tas giminaitis besvarbu, kiek tas gražus, •
apkaustytas lagaminas, kuriame tikimasi esant daug gerų visiems lauk
tuvių bei dovanų.

„Tuščiame juoke“ vykusiai autorė paklibina vyrišką ambiciją -— bent 
kiek iškilti nors visuomenėj, nes aprašomasis viengungis Tadas surem- 
bėjęs, nejautrus ir neįdomus visai moterims. Ir, pagaliau, moterų išpro
vokuotas, tik ant juoko, sutinka būti renkamas į miesto tarybą, kur, ži
noma, nepatenka. |

Visos knygoje surinktos novelės turi savo spalvą ir bruožus. Stip
riausios: „Jurgučio pieva“, „Velykinės azalijos“. ~ Vienur kitur jaučiasi 
stiliaus nelygumų, bet tos mažmenos nenuvertina šios knygos reikšmės, 
ji maloni viešnia asmeniškų knygynėlių ir bibliotekų skaitytojams.

A. G-ė

SAVU KELIU. Neseniai pasirodė pirmoji pavasario kregždutė — 
katalikių mergaičių moksleivių gyvenime — tuo tarpu neperiodinis mer
gaitėms laikraštėlis „Savu keliu“. Jis išdygo mergaičių moksleivių suma
nymu, jų nuoširdžiai lauktas — ir džiugiai sutiktas. Redaktorė ir leidėja 
Ant. Žagrakalienė (Zarasai) susilaukė daug mergaičių padėkos pareiš
kimų ir rūpestingo atsilyginimo ne tik už patį laikraštėlį, bet ir už pašto 
išlaidas. Tikimasi, kad laikraštėlis išsilaikys pats, be stambesnių visuo
menės paramų.

Kodėl toks mažas ir kuklus laikraštėlis taip šiltai mergaičių moksleivių 
buvo sutiktas? Jis nepasižymi nei dideliu iškalbingumu, nei ypatingai 
žavinčia išvaizda. Čia dėstomos saviauklos mintys, įvilktos daugiausia į 
kuklią beletristikos formą, atitinkančią jaunųjų pamėgimą.

Pasisekimo paslaptis — mergaičių noras turėti savo laikraštėlį ir pa- ' 
čiom aktyviai jame dalyvauti. Laikraštėlio uždavinys pirmoj eilėj ugdyti 
kūrybines mergaičių galias plunksnos dirvoj. Dedami ir silpnesni kūri
nėliai, jei tik jaučiama, kad ateityje autorė galės tobulėti. Todėl čia pa
geidaujami pirmoj eilėj pačių mergaičių moksleivių kūrinėliai ir studenčių 
straipsniai, nes pastarųjų ryšiai su moksleivėmis yra artimesni ir dažnai 
dar nenutrūkę. Taip pat pageidaujami dvasininkų, pedagogų ir visuo
menininkų, dirbančių su moksleivėmis kurioj nors gyvenimo srity, 
straipsniai. >

Vertinti šį leidinėlį, lyginant su esamais moksleivių laikraščiais, nėra 
reikalo, nė prasmės, nes jo uždaviniai kiti.

Kitas numeris žada išeiti prieš Motinos dieną.
\ „Savu keliu“ administracija Zarasuose. Atskirus numerius galima 
^auti „Naujosios Vaidilutės“ Administracijoj. R. Dargytė

» -»

H. Lukauskaitė, EILĖRAŠČIŲ KRAITIS. Atžala, 1939 m. 63 psL 
Kaina Lt 2.

H. Lukauskaitė š. m. pradžioje pasirodė su antruoju savo kūrybos 
rinkinėliu vardu: „Eilėraščių kraitis“.

'»k ■ . ’ . • • ■

Jau pirmame savo rinkinyje autorė kėlė socialinius motyvus, o/„Eilė- 
raščių Kraityj“ juos dar labiau paryškino.

Jei manoma, kad autorė dar tebeklaidžioja ieškodama savęs — klys- A 
tama. Iš abiejų jos kūrybos rinkinių dvelkia visiškas nusistovėjimas ir 
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tvirtas „aš“. Ji seniai yra radusi pati save ir vargu ar kada iš pasirinkto 
kelio iškryps.

Teisingiau būtų pasakyti, kad poetė dar tebeieško gražesnių vaizdų, 
subtilesnės minties ir tobulesnės formos tai minčiai išreikšti.

Rinkinyje yra trisdešimt eilėraščių, iŠ kurių dvelkia šviesus optimiz
mas, gyvenimo ir žemės meilė, ir užuojauta skriaudžiamam žmogui.

Pirmame savo rinkinio eilėrašty autorė sako:
„Gyvenu, kaip daugelis gyvena.
Skubu, dirbu, šypsaus, truputį mąstau.
Kraujas — svaigus vynas — gyslomis sruvena 
dieną naktį saulę tekančią matau...“

Mokėti matyti gyvenimą šviesesnį, negu jis yra, ar nėra toji negęstanti 
saulė, kuri užteka su kiekviena tobulesne mintimi ir nuskaidrina pilkųjų 
dienų ūkanas. H. Lukauskaitės kūryboje yra ir liūdesio, bet jis nėra 
toks sunkus, kad prislėgtų šviesiąsias kūrybos vietas. Autorė iškelia ir 
gyvenimo blogybes, kaip kalėjimų buvimą, apleistų vaikų bastymąsi be 
prieglaudos ir p.. Bet prieš visas tas blogybes ji siūlo viltį geresnių dienų, 
kurios kada nors ateis. Prašo nenusiminti, jei kartais mūsų gyvenimas 
sunkus ir juodas esti.

„Mus apklojo ūkanos. Apgaubė voratinkliai, 
Ir nuo dulkių aptemo krištolas.
Reikia ištesėti. Reikia save pripratinti
žiūrėti į brėkštančias tolumas“. 11 psl.

Autorė nemaža vietos skiria amžinai mylinčiai ir kenčiančiai moteriai 
ir motinai. Ji . guodžia jas šviesiu optimizmu, ragindama ilgėtis lengvos 
savo kūdikių naštos, kuri įneštų į jos gyvenimą saulės ir šilumos,

„Sesės, brangios seserys, raminkime s,
gal dar daugelis mūsų
pagimdys pasauliui išganytojus,
ir gyvenimas nebus žiaurus ir rūstus“. 23 psl.

Meilė H. Lukauskaitės kūryboje sustingsta ilgėjimuose ir nepasie
kiamume — pakeliui į laimę.

Šia tema yra itin vykusių eilėraščių: „Vakaras šiandieną toks pava
saringas“, pasaka apie Tiltilį ir Mitilę ir kiti. Eilėrašty: „Mano amži
ninkė“ autorė apdainuoja menininkę, nusivylusią mylimuoju, bet tvirtą 
asmenybę, kuri savo didį ilgesį moka paslėpti menininkės darbe ir tuo 
pačiu užsimiršti. Tame pat eilėrašty j randame puikų vaizdą:

„O Nemunas tą naktį buvo juodas,
pakrančių žiburiai jame takus pramynė... 29-.psl.

Itin grakštus eilėraštis savo forma ir skirtingas turiniu — apie snie
genas. Sis eilėraštis šviesia nuotaika nuspalvina visas pesimistiškas rin
kinio vietas, pav.,

„Tupi sniegenos alėjoj
plunksnelės raudonos.
— Tai pražydo, sužydėjo
tarp sniegų aguonos“. 59 psl.

Panašių vaizdų rinkinyje nemaža. . Tik gaila, kad autorė dažnai dėl 
grakštesnės minties, impozantiškesnio vaizdo išsižada fortnalių eilėraščio 
būtinybių, pav., kad ir ritmo.

H. Lukauskaitė su antruoju rinkiniu padarė pažangą, patiekdama 
naujų vaizdų ir grakščių minčių skaitytojui. V. V.
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Atsiųsta paminėti
P Orintaiiė, DIRVONŲ DUKTERIMS. Lyrika. Išleido „Liepsnos“. 

Kainą Lt 2
Stasius Būdavas, SALA. Romanas iš vienos Kauno Kvepalų B-vės 

vadovų gyvenimo. Be to, jame paliečiamas ir dviejų kultūrų— lietu
viškos ir lenkiškos — susikirtimas. 260 psl. Lt 3. Išleido Sakalas.

Pearl S. Buck, JAUNASIS REVOLIUCIONIERIUS. 1938 metų No
belio premijos laureatės romanas, vaizduojąs jaunosios Kinijos nuotaikas, 
griežtą pasiryžimą kovoti už tėvynės laisvę ir krikščionybės idėjų kilimą 
jaunųjų gyvenime. Vertė K. Jakubėnas. 190 psl. Lt 2,50. Išleido Sakalas.

Giovanni Papini, KANČIOS LIUDININKAI. Septynios evangelijų 
legendos. Vertė Vetusius. Žinomasis italų akademikas plačia savo kū
rybine fantazija ir stiliaus originalumu čia duoda šias Evangelijos skai
tymo įkvėptas fantazijas: Judo gundymas, Tėvo sūnus (žmogžudys Ba- 
rabas), Malkaus ausis, Kirenietis, Kajifo kerštas, Piloto beprotybė, Vy
riausio rabino legenda. Iliustruota garsaus dail. Giotto paveiksi. 136 psl. 
Lt 2,50. Išleido Sakalas.

Franęois Coppėe, GEROJI KANČIA. Žymaus prancūzų rašytojo, 
akademijos nario, pergyvenimo ir meditacijų iš to laiko, kai jo, nutolusio 
nuo krikščionybės, dvasioje vyko visą mąstyseną keičiąs persilaužimas. 
Kai kurie dalykai, kaip pavasariško Paryžiaus, provincijos vaizdai yra tik
ros novelės, prie kurių priskirtini ir Napoleono bei Ruso su Volteru frag
mentai. Vertė A. Sirutis. 150 psl. Lt 2. Išleido Sakalas.

S. Kapnys, PLUTELĖ'IR PELĖS. 2 veiksmų komedija. Liaudies te
atro Nr. 10. 86 psl. Komedijoj pajuokiama tie, kurie santaupas laiko 
kojinėse ir vaizduoja kokių juokų iškrečia pinigai vedybų istorijoj. Lt 1. 
Išleido Sakalas.

Petras Babickas, ELADA. Kelionės įspūdžiai. Spaudos Fondo leid.,' 
278 psl. teksto ir 64 psl. giliaspaudės paveikslų iš antikos kultūros pa
minklų ir dabartinės Graikijos gyvenimo. Knygą puošia dar vienas spal
votas paveikslas ir efektingas viršelis. Įdomūs, gyvai parašyti įspūdžiai 
iš Europos grožio tėvynės Graikijos, kurioje autorius keliais atvejais yra 
pagyvenęs. Tai pirmoji pas mus giliaspaudėj iliustruota beletristinė 
knyga. Lt 4,50.

Stepas Pikšrys, ŽEMĖ VAITOTOJA. Romanas. Spaudos Fondo leid., 
308 psl. Lt 3,50. Romane vaizduojamas Lietuvos nepriklausomybės kūri
masis po vokiečių okupacijos meto, savanorių stojimas su grinklais rankose 
už krašto laisvę ir tėvų žemę ir tuometinis lietuvių gyvenimas.

Al. Kučinskas, VAGNERIS. „Įžymiųjų žmonių biografijos“ Nr. 4. 
Spaudos Fondo leid. 240 psl. ir 6 psL iliustracijų. Lt 3. Talentingai pa
rašyta muzikos genijaus Ričardo Vagnerio biografija, kurio nepaprasta 
kūryba ir audringas gyvenimas ir ligi šiol tebedomina viso pasaulio 
šviesuomenę.

V. Katajev, BALTUOJA BURĖS TOLUMOJ. Istorinis romanas. 
Vertė Antanas Venclova. Spaudos Fondo leid., 468 psl. Lt 5. Keturios 
teksto iliustracijos ir spalvotas dail. T. Kulakausko viršelis. Romanas yra 

v išverstas į 17 kalbų ir visoj Europoj sukėlęs didelį literatų ir skaitytojų 
susidomėjimą. Pagal šį romaną yra pagaminta ir kino filmą. Ši litera
tūros naujiena verta rimto dėmesio.

Leidėja Redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė
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NAUJIENA MOTERŲ LITERATŪRŲ|E
r Nuoširdaus religinio idealizmo, tikrojo patriotizmo, gilios ir r 
j subtilios artimo meilės, išlavinto skonio rašytojos— J
J Marijos Pečkauskaitės— Šatrijos Raganos r

RAŠTU VII TOMAS
J jau atspausdintas. Siame tome surinkti tie žymiosios mūsų I 
J rašytojos kūriniai, kurie netilpo anksčiau išleistuose tomuose. J 
5 Šį tomą redagavo Juozas Tarvydas. Išleido Šv. Kazimiero Drau- > 
į gija. 284 psl. Kaina Lt 3,50. |
5 Knygą galima gauti visuose knygynuose arba i
Į ŠV. KAZIMIERO DR-JOJE, KAUNES ROTUŠĖS A. 6 f

KIEKVIENA MOTERIS GALI BŪTI GRAŽI
Moderniškomis priemonėmis pašalina visus veido defektus: 
r a u k š 1 es, nūs ik o r u s i ą odą, uždribusias aki ų p a du š- 
kaites, dėmes, spuogus, randus, raupus, karpas; 
pi e i s k a n a s.
Elektrizacija, gimnastika ir masažais, dušais, veido kaukėmis — vis 
tai paprastos, bet užtikrintos priemonės visiems minėtiems defektams 
pašalinti.
Tat—esant tokioms galimybėms, kam vaikščioti sugadintu veidu, jei 
lengvai galima pasiekti visiško veido tobulumo.

A. C I U BERKIENi
KOSMETIKOS KABINETAS, Višinskio 55, bt. 4. Telef. 23440. 
P r i ė m i m o v a 1 a n d o s: 9—12 ir 15—18. Patarimai be atlyginimo 1
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AKO. Il-Vi: „KUČINSKIS PABEDINSKAI"
I PLUNGĖJE PLUNGĖJE

II

! LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA i

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

t

-Muilas muilui 
nėra lygus!

— Kodėl?
— Nevienodai putoja ir 

plauna.

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

Seimininkes prašome išban
dyti!
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