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MOTERŲ KULTŪRINIO GYVENIMO ŽURNALAS
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Dr. O. Narušytė

Po darbingų dienų
V • ’

1939 m. Sekminėms suvažiavo katalikių moterų atstovės į Kauną.
Tai nebuvo pompastiškas savo pajėgumo demonstravimas, nė rek
laminis kongresas, ko galima buvo tikėtis žinant, kad seniausios ka
talikių moterų organizacijos sulaukė 30-ties savo darbo metų sukak
tuvių. Tai buvo rimto darbo dienos, kurioms moterys susirinko svar
biu tautai gyvenamuoju momentu, kada tauta, pajutusi staigų paslydi
mą, atitoko ir savo visas pozityviąsias jėgas prikėlė aktyviam darbui.

Viešpataujantis materijos ir jėgos garbinimas, paveikęs mūsų 
laikų tautų nuotaikas, nepaliko be įtakos ir lietuviams. Nusižiūrėjus 
ir nusiklausius svetimųjų pradėta ir Lietuvos moterims grasinti jė
gos galybe, konkrečiai — dažniausiai siaurinant jų darbo ir kitas pi
lietines teises.

Tačiau lietuvės moka ne tik gėrėtis savo pirmtakių moterų at
liktais Tėvynei darbais, jos ir šiandien sielojasi tautos reikalais ir 
visada pasirengusios yra Tėvynei konkrečiu darbu padėti. Kaip 
padėti, — t. y. išnagrinėti lietuvės darbo sąlygas savo laisvoje Tė
vynėje ir susirinko katalikės moterys š. m. Sekminėms.

Suvažiavimas prisiminęs Sv. Tėvo žodžius, pasakytus viso pa
saulio katalikėms moterims š. m. neramų pavasarį įvykusio tarptau
tinio kongreso metu, kad katalikės moters veikimo sritis neapsiriboja 
vien šeima, jis apima ir visuomenę, kurios viena kitai šiandien turi 
neišskiriamos reikšmės ir įtakos, ta kryptimi ir nagrinėjo lietuvės mo
ters darbo sąlygas. Todėl matome, kad suvažiavime buvo atkreip
tas dėmesys į visus moters darbo plotus; čia pasirodė daug kas pa
geidautina, tvarkytina, taisytina.

Paisant tautos ir valstybės gerovės reikia, kad kiekvienas žmo- 
v gus būtų savo vietoje, nes tik tokiu būdu jis išvystys savo pajėgumą 

iki maksimumo drauge išugdydamas savo asmenybę ir geriausia
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atlikdamas savo uždavinį ir pareigą tautai. Tuo remiantis ir prieita 
išvados, kad mūsų kraštui būtų naudingiausia komplektuoti valdi
ninkus konkurso keliu nepaisant lyties, protekcijos, bet paisant žmo
gaus pajėgumo, pasirengimo ir tinkamumo darbui, stažo, moralinės 
padėties. Tačiau tai yra tik viena darbo sritis. Lieka dar laisvos 
profesijos, kur iš savęs pačių pareikalauta saviauklos, pasitikėjimo 
ugdymo savyje ir kituose žmonėse moterimis gydytojomis, advokatė
mis ir kitomis specialistėmis, nes žmogaus pajėgumo išvystymas labai 
daug priklauso ir nuo aplinkos, visuomenės nusiteikimo, dedamų į 
jį vilčių, pasitikėjimo. Konstatuota, kad iš tikrųjų moterys gy
dytojos yra dažnai nepaprastai rūpestingos, atsargios, atsidėjusios dar
bui, tačiau joms dažnai trukdo išvystyti jų pajėgumo maksimumą 
kaip tik visuomenės a priori nusiteikimas — nepasitikėjimas moterimis. 
Ši kova su visuomenės nepalankia opinija išnaudojo daug moters 
dvasinių jėgų, todėl neretai moteris greičiau pavargsta profesiniame 
darbe ir neištesi — nesulaukia savo jėgų ir darbo pilno išsivystymo.

Mūsų krašte dar permaža moterys domisi amatais, kurie gerai 
gali derintis su moters prigimtuoju pašaukimu — žmonos, motinos, 
namų šeimininkės — nes tie darbai neretai gali būti atliekami namie 
— nepaliekant šeimos, be to, jie gali būti reikalingi pačiai šeimai. 
Moteris amatininke turi galimybių savarankiškiau tvarkyti savo gy
venimą.

Darbininkės moters gyvenimo ir drauge darbo sąlygas sunkina 
gerų tradicijų stoka, šeimos maitintojo uždarbio nepastovumas, įvai
rios miesto gyvenimo ydos, taip pat socialinės globos bei įstatymų 
nepakankamumas.

Ūkininkė savo pareigų dažnai negali tinkamai atlikti dėl per
krovimo darbu ir dėl tinkamų darbo įrankių, taip pat darbo sistemos 
trūkumo.

Visų šių reikalų skatinamos suvažiavusios atstovės numatė būtiną 
reikalą organizuotis moterims profesinėmis grupėmis, kurios atsirė
musios į katalikų Bažnyčios doktriną spręstų klausimus susijusius su 
profesiniu moters darbu ir kurios organizuotu būdu prisidėtų prie 
profesinio tobulinimosi bei darbo sąlygų gerinimo. Tačiau šie visi 
reikalai labai daug priklauso ir nuo darbų tvarkytojų — inspektorių, 
instruktorių, prižiūrėtojų, įstatymų parengėjų, leidėjų ir vykdytojų, 
todėl suvažiavimas mano, kad ir šioj srity būtinas yra moters bendra
darbiavimas su vyrišku intelektu, jeigu trokštama tikrai tautos 
pažangos. Tuo vaduojantis kreiptasi į atitinkamas įstaigas prašant 
minėtu reikalu susirūpinti ir įvesti moteris į šiuos darbininkų kadrus.

Moterų judėjimo istorija mums pasakoja, kad to judėjimo ker
tinis akmuo ir nuolatinis gaivintojas buvo ne tik kova už moters
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darbo teisę — laisvą darbo pasirinkimą pagal individe glūdinčias jė
gas ir pagal asmenybės pasirinktą gyvenimo uždavinį, bet taip pat 
•už mergaičių bei moterų mokyklas, t. y. sekdami moterų judėjimo 
įstoriją matome nuolatinį ieškojimą būdų ir kelių kaip geriau ir tiks
liau parengti moteris savo uždavinių atlikimui — kaip jas geriau pa
rengti darbui. Todėl kova už mergaičių mokyklas, steigimas naujo
viškų mokyklų, (pav., socialinės moterų mokyklos, kurios iš tikrųjų 
yra moterų darbai, jų kūrybos vaisius), o pastaruoju laiku ieškojimas 
tinkančių mergaitės psichikai mokymo ir auklėjimo metodų yra viena 
iš gyviausių moterų darbo sričių. Šiais laikais, kada įvairių mo
kymo ir auklėjimo įstaigų reikšmė tokia didelė, lietuvės negalėjo 
neprisiminti jų svarsty damos moters darbo sąlygas, todėl ir reika
laujama plėsti amatų mokyklų tinklą, steigti specialias namų ūkio 
ir vaikų auklėjimo klases bei kursus, steigti socialinę moterų mokyklą, 
mergaičių mokyklų vadovavimą ir instruktavimą bei inspektavimą 
pavesti moterims ir t.t. Šios visos įstaigos tarnautų krašto kultūros, 
ypač namų kultūros, kurios mes kasdien savo kraše pasigendame ir 
dėl kurios trūkumo kenčia tiek atskiri asmenys, tiek visa visuo
menė, pakėlimui, drauge išmokydamos, įgalindamos ir įpratindamos 
moteris geriau atlikti savo uždavinį tautai. Be to, moteriška inicia
tyva gyviau prisidėtų prie tinkamesnių mergaičių mokymo ir auklėjimo 
kelių suradimo.

Darbas, kuris yra atrama įgalinanti žmogų savarankiškai tvar
kyti savo gyvenimą, be kurio asmenybė nėra užbaigta ir negali pa
justi gyvenimo prasmės bei darbininko — kūrėjo džiaugsmo — į 
šį darbą kiekvienos asmenybės teisė turėtų būti nepaliečiama, o vi
sas valstybės aparatas turėtu tarnauti tam, kad šito darbo sąlygos 
būtų gerinamos, tobulinamos, kad žmogaus pasirengimas darbui — 
savo uždavinio atlikimui būtų kuo tiksliau atliekamas. Ypač tai svar
bu mažai savo skaičiumi tautai, kuri, be to, aplinkybių sutrukdyta 
amžiais atsiliko ir turi šuoliais nušokti tai, ką kiti nuėjo atsargiu 
žingsniu. Tokiai tautai ypač reikalingi geriausi žmonės — darbinin
kai ir kiekvienas savo vietoje; šioje srity negalima nei apsileisti, nei 
luksuso sau leisti. Duok Dieve, kad mes visi lygiai tai suprastume, 
tiek vyrai, tiek moterys, ir visi drauge vieni kitiems padėdami dirb
tume visų mūsų lygiai mylimai 'Tėvynei nesivaikydami svetimų šū- •. • . • — y
kių bei nuotaikų; visas mūsų darbas Lietuvos ateičiai reikalingas, ar 
tai jis būtų vyro ar moters galva, ar rankomis nuveiktas, jeigu tik 
jis žmonių gerovei patarnaus.

Tokia kryptimi moterų suvažiavimas nukreipė mūsų dėmesį į 
moterų darbo sąlygas. Ta kryptimi turi vykti ir nutarimų realizavi
mas. Kokios priemonės panaudotinos?

: - 339
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Įnašas į Lietuvos kultūrą
(Iš M. Galdikienės kalbos, pasakytos KOS suvažiavime 1939.V.28)

Moters darbo dažnai visuomenė nepastebi, nes jis atliekamas 
tyliai, be triukšmo. Jeigu ne mūsų dailininko Rimšos genialus kū
rinys „Lietuvos mokykla“, tai gal ir apie tą didžiausią moterų nuo
pelną — tautos dvasios atlaikymą, šiandien maža kas težinotų.

Visų pirma mes pačios vertinkime savo veikimą ir neleiskime 
savo žmogiškos vertės niekam pažeisti. Nors ir kilniausiais šūkiais 
pridengtų mūsų izoliavimą iš visuomeninio gyvenimo, būkime ap
dairios ir reikalaukime sau pilnų lygiaverčio žmogaus teisių. Mes 
turime teisės ir pareigos nekliudomos tarti savo žodį valstybiniais 
ir visuomeniniais reikalais.

Mūsų veikimo priešai dedasi nieko nesuprantą ir kelia klausimą—

Dr. V. Karvelienė uždarydama suvažiavimą priminė moters gink
lus. Yra įvairių ginklų rūšių, bet moteriai daugumas jų svetimi, ta
čiau kalbos ginklas moteriai artimas ir jis yra stiprus. Pakankamai 
senovės ir naujųjų laikų istorija įrodo, kad jis gali būti stipresnis už 
kariuomenės; jis nutildo šautuvus, išmuša kardus iš rankų, jis sėja 
idėjas, kurios žmones ir stiprina ir silpnina. Tačiau šis ginklas ne
vertai panaudotas gali būti ir žalingas, ypač kai trūksta sąmonin
gumo ir išsiauklėjimo.

S v. Tėvas kalbėdamas į viso pasaulio-katalikes moteris nurodė 
moterų veikimo priemones: pavyzdys ir malda.

Maldoje moteris semiasi jėgų, malda ji savo darbus apvainikuoja 
pavesdama juos Kūrėjų Kūrėjo nuožiūrai. Pavyzdžiu ji geriausia 
gali apginti savo asmenybės teises: būti gera, pavyzdinga valdininke, 
mokytoja, gydytoja, advokate, prekybininke, amatininke, darbininke, 
žmona, motina ... reiškia turėti galimybes apkrėsti tais mikrobais 
savo aplinką, sužavėti darbu, dirbti visos Lietuvos ateičiai, jos ge
rovei.

Šita kryptimi veikdamos moterų organizacijos savo skyriais, bū
reliais, šita kryptimi mąstydama, dirbdama kiekviena sąmoninga mo
teris, kovos už asmenybės šventą teisę ir drauge prisidės prie at
skiro asmens ir tautos gerovės kėlimo.

340
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Ką moterys duoda Lietuvos kultūrai?
, ’ t

Negalėdama apžvelgti viso moterų veikimo, apsiribosiu tik ka
talikių moterų veikimu ir tai patieksiu, tik kaikuriuos būdingesnius 
duomenis nuo paskutinio katalikių organizacijų sąjungos suvažiavimo, 
būtent, nuo 1933 m. Y * . * ’ ’ ’

Katalikės į asmens kultūrą visuomet kreipė didelį dėmesį. Jos 
savo organizacijose auklėjo, kėlė savo narių susipratimą. Vien tik L. 
Katalikių Moterų Dr-jos leidžiamos periodikos turėjome jau 1.159.700 
egzempliorių. O pridėjus dar „Naująją Vaidilutę“, „Liepsnas“ ir 
kitus leidinius turėsime ir kitą milijoną.

Žymų Lietuvos kultūrinimo darbą dirba mergaičių žemės ūkio 
mokyklos, kurios Lietuvoje laikomos tik katalikių organizacijų. O 
paskaitos, kursai, parodos, teismai, ekskursijos, konkursai taip pat ne
maži švietimo veiksniai. Tik L. K. Moterų Dr-jos laikomas mokyk
las lankė 1756 mergaitės.

Apie nuolatinį katalikių moterų kruopštų kultūros kėlimo dar
bą, geriausia paliudys patiekti šioj srity duomenys. Šalia kitų darbų, 
tik payasarininkės suruošė 1076 šeimininkėms kursus, 12.573 kartus , . - ■ k . « ——. . ■ ‘
minėjo blaivybės savaites, suorganizavo įvairiais klausimais 764 teis
mus. Be dažnų ekskursijų į žymesnes Lietuvos vietas, padarė 76 eks
kursijas į užsienį.

L. Katalikių Moterų Dr-įa per savo šeimininkių sekciją kelia 
namų pramonę ir tautinį namų meną, remia lietuvišką pramonę ir 
prekybą, skatina gerus darbdavių ir darbininkų santykius, gerina do
rinę, dvasinę ir ekonominę namų tarnautojų padėtį, ruošia moteris 
įvairioms amatų profesijoms, aiškina moters teisiniai ekonominės pa- 

. dėties klausimus. Ruošia ekskursijas, parodas ir konkursus.
Iki pat paskutiniųjų laikų Lietuvoj buvo vis dar per mažai krei

piamas dėmesys ir per mažai rūpinamasi namų ūkio pažangumu vals
tybiniu mastu, todėl suorganizuota šv. Mortos dieną — šeimininkių 
diena, kurios tikslas išpopuliarinti šį reikalą.

Trečias katalikių organizacijų narys — Lietuvos Moterų Kultūros 
Dr-ja* Jau iš jos vardo matome, kad jos vyriausias tikslas kultūros 
darbas. Ji laiko mergaičių žemės ūkio ir namų ūkio bei amatų mo
kyklas, vaikų darželius ir kit.

5v. Zitos Draugija globoja tarnaites ir kelia jų kultūros lygį pa
skaitomis, kursais, vaidinimais ir p.

Moterų Talka — tai inteligenčių susibūrimas. Jai turime būti 
dėkingi už surengtą moterų dailės darbų parodą ir už daugelio aktua
lių klausimų iškėlimą savo akademijose.

' ' . . . ’ ■ 341
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Studentės ateitininkės tai mūsų elitas, kupinas idealų ir norų 
padėti šviestis savo sesėms. Jos yra nuolatinės moterų organizacijų 
talkininkės. Tuo jos atlieka didelę paslaugą Lietuvos kultūrai.

Moterų auklėtojų būrelis pasiryžęs padėti jaunoms motinoms ge
rai išauklėti savo vaikus.
f Yra ir atskirų moterų kultūrininkių, pažymėtina p. Žagrakalienė 
Ceilytkaitė, kuri leidžia mergaičių moksleivių laikraštį „Savu keliu“.

Moterų organizuotas darbas nelieka be vaisių. Juo labiau, kad 
jis yra sutraukęs tokį didelį skaičių žmonių.

Į kat. organizacijų sąjungą įeina Lietuvių Kat. Moterų Dr-ja su 
405 skyriais, 28 rajonais ir 5 regi jonais, viso virš 40.000 narių. L. K. 
J. „Pavasario“ Mergaičių Sąjunga turinti 42.000 narių, studenčių atei- 
nininkių, šv. Zitos Dr-ja, Moterų Kultūros Dr-ja, Katalikių Auklė
tojų susibūrimas ir Moterų Talka, kuriose yra virš 30.000 narių. 
Taigi viso yra 112:000 sumobilizuotų moterų kultūros darbui.

Metai po metų kultūrinis lygis mergaičių ir moterų kyla ir at
rodo, kad jos pralenkė vyrus.

Iš dvasinės kultūros išteka ir socialinė kultūra. Žmoniškumas 
iššaukia artimo meilę. Tikras moteriškumas-motiniškumas ir yra ar
timo meilės židinys. Juo galima paaiškinti tą didelį moterų paslanku
mą į labdarybę. Jos slaugo ligonius, šelpia neturtingus, steigia so
cialinės globos įstaigas. Jų uolumą šioj sriiy gerai pailiustruos skai
čiai.

Pavasarininkės aplankė 9.739 vargšus, suruošė 791 kūčias, 876 
Velykų stalus vargšams, aplankė 22.654 ligonius ir sušelpė netur
tingus 15.025 lt. suma.

Socialinės globos veikimui sustiprinti L. K. Moterų Draugija turi 
įsteigusi dvi sekcijas: Motinos ir Vaiko sekciją ir Mergaičių Globos 
sekciją. Motinos ir Vaiko sekcija rūpinasi medicinos ir higienos pa
galba nėščioms, gimdančioms, ypač kaimo moterims. Tuo tikslu\ 
sekcija laiko sveikatos patariamuosius punktus, vaikų lopšelius ir 
motinystės namus. Sekcija turi savo gydytoją — instruktorę. Sek
cija rūpinasi švietimo ir auklėjimo klausimais. Ruošia paskaitas 
įvairiose Lietuvos vietose su kilnojamomis motinos ir vaiko higienos 
parodėlėmis. Sekcija kiekvienais metais ruošia Motinos Dienos mi
nėjimą Kaune ir organizuoja tokį pat minėjimą visoje Lietuvoje per 
Dr-jos skyrius. 1937 metais Motinos Dieną buvo sušelpta maistu, 
drabužiais ir pinigais apie 5000 motinų su vaikais.

Mergaičių Globos Sekcija teikia visokeriopą pagalbą įvairaus 
amžiaus ir profesijos mergaitėms; kovoja su mergaičių važiavimu į 
miestus ir į svetimus kraštus, rūpinasi mergaičių moraliniu ir mate- 
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Dr. O. Norušytė,
KOS — Katalikių Organizacijų Sąjungos pirmininkė

Haliniu gyvenimu. Apleistoms, be globos ir darbo mergaitėms sek
cija laiko Kaune Mergaięių darbo ir globos namus. Kasmet merg. glo
bos namuose sušelpiama apie 10.000 mergaičių, o merg. darbo namuose 
2640 mergaičių. Sekcijos išlaikomose įstaigose daromi periodiniai 
doriniai auklėjančio turinio pasikalbėjimai ir paskaitos.

Sie labdarybės darbai tai tie moteriškos sielos deimančiukai, 
kurie mūsų gyvenimą nuskaidrina ir priartina mus prie aukščiausių 
kultūros gėrybių: tiesos, gėrio ir grožio.
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KOS suvažiavimo reikalavimai
• *

LIETUVOS VYRIAUSYBEI
~~ ”  • •

Katalikių Organizacijų Sąjungos suvažiavimas, įvykęs 1939 m. 
gegužės mėn. 28—29 d. Kaune, kuriame gausiai dalyvavo minėtai 
Sąjungai priklausančių: Lietuvių Katalikų Moterų Dr-jos, L. K. J.

. . . ___ ’ ’ • __

„Pavasario“ Mergaičių S-gos, Lietuvos Moterų Kultūros Dr-jos, Sv. 
Zitos Dr-jos, Moterų Talkos, Katalikių Vaikų Darželių Auklėtojų, 
Ateitininkių Sendraugių ir Studenčių atstovės, atstovaudamos per 
112.000 organizuotų Lietuvos moterų, įgaliojo mus, žemiau pasirašiu
sias, kreiptis į Gerbiamąją Mūsų Krašto Vyriausybę ir prašyti, 
kad suvažiavime iškelti musų gyvenimo nenormalumai būtų pašalinti, 
ir kad lietuvių moterų reikalavimai būtų respektuojami, nes Lietuvos 
moterys drauge su Lietuvos vyrais neša^ygią tautos ir valstybės gy
venimo bei rūpesčių naštą.

Laikome garbe atkreipti Gerbiamos Vyriausybės dėmesį į šiuos 
reikalus.

L Darbo klausimu
+ ’ •

1. Krašto administravimui reikalinga yra pačių geriausių žmogių 
atranka. Teisingiausia ir Lietuvai naudingiausia būtų komplektuoti 
valdininkus konkurso keliu, neatsižvelgiant į lyčių skirtumą, bet pai
sant jų doros, mokslo cenzo, stažo ir sugebėjimo atlikti numatomas 
pareigas.

2. Kadangi pats darbas neša pelną, tai fabrikų, įmonių ir lauko 
darbininkams nustatant atlyginimo lenteles, reikia suvienodinti at
lyginimo normas, už lygų darbą lygų atlyginimą, nepaisant lyties.

3. Lietuvos pramonės įmonėse dirba daug moterų, kurių darbo są
lygas ligi šiol tikrina vien tik vyrai darbo inspektoriai. Būtų daug 
tiksliau įvairiais atžvilgiais, jei mūsų darbo inspektorių kadras būtų 
papildytas moterims darbo inspektorėmis. Be to, reikėtų, uždrausti 
sunkius, nepatogius ir dotiniu žvilgsniu pavojingus moteriai darbus 
k. a. akmenų skaldymą, statybos darbus, patarnavimą naktiniuose lo- 
kaluose.

♦
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4. Moterys, sudarydamos tautos integralinę dalį, visados tiesio
giai ar netiesiogiai bendradarbiauja krašto gerbūvio ir kultūros kėlimo 
darbe. Tad dėl bendros gerovės reikia jas įsileisti į tas institucijas, 
kur nagrinėjami bei sprendžiami tautos kultūriniai, moterų darbo rei
kalai ir civilinės bei pilietinės teisės. Tad prašome, kad būtų įleistos 
moterų atstovės:

a) Į Darbo Rūmus,
b) Kultūros Rūmus, .
c) Įstatymų rengimo komisijas,
d) Pakeisti savivaldybių įstatymą tą prasme, kad į valsčių, mies

tų ir apskričių tarybas galėtų patekti ir moterų.** ■ ' . '

II. Šeimos reikalu
• J . . • ■ t

Mūsų valstybės Konstitucija skelbia, kad „Valstybė gerbia, sau
go ir globoja šeimą“, kad „Tvirta šeima yra valstybės stiprumo pa
grindas“, tačiau gyvenime šeimų įrimas, šeimos moralės smukimas, 

. pasireiškęs ypač miestuose, greitu tempu persimeta į kaimą, tuo 
užnuodydamas visą tautos organizmą. Kova su šiomis blogybėmis 
nėra pakankamai išvystyta, be to, mūsų netobuli šeimos įstatymai 
visiškai neapsaugo šeimos nuo ardomųjų ir naikinamųjų veiksnių. 
Todėl šeimų stiprinimui prašome:

1. Pagreitinti šeimos įstatymo išleidimą.
2. Doras ir gausias šeimas remti — sumažinti gausioms šeimoms 

įvairius mokesčius, teikti paramos jų vaikams mokslus išeiti, duoti su
sisiekimo ir kitas lengvatas.

Kovai su šeimų blogybėmis siūlome šias konkrečias priemones:
1. Už šeimų suardymą bausti, kaip už kriminalinį nusikaltimą 

ne tik vyrą ar žmoną, bet ir tretįjį asmenį, įsiskverbusį į šeimą.
2. Valdininkai, suardę šeimas, turėtų būti atleidžiami iš vietų 

ir skelbiami kaip garbės netekę piliečiai; panašiai elgtis ir su kitų 
profesijų žmonėmis.

3. Kilnojamas ir nekilnojamas turtas, nors ir vyro vardu užrašy
tas, turėtų būti laikomas visos šeimos nuosavybe.

4. Vyras, pareiškęs teisme, kad jis nori atskirai nuo žmonos gy
venti, turėtų tuojau įnešti į teismo depozitą tiek pinigų, kad, kol 
byla tęsis, iš tų pinigų būtų mokama žmonai ir vaikams bent mi-■ ■ ’ '■ ' ■ ■ ■ 
nimalė suma pragyventi.

5. Vyras, nemokąs priteistos teismo sumos šeimai užlaikyti, tu
rėtų būti už tai baudžiamas, kaipo už kriminalinį nusikaltimą.

’ • ■ '345
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KOS suvažiavimo dalyvės su vėliavomis

6. Alimentinės bylos turėtų būti skiriamos be eįlęs ir kuo sku
biausiai varomos visuose teismuose ir visose instancijose. Alimentų 
mokėtojai nuo savo pareigų pasisaugoja fiktiviais vekseliais, todėl rei
kia pakeisti Civilinės Teisenos įstatymą ta prasme, kad alimentinese 
bylose išieškojimai turėtų pirmenybę prieš visas kitas skolas.

1 ■ - . , 4 ‘

III. Švietimo ir mokyklų reikalu

Per mokyklas vyksta žymia dalimi mergaičių parengimas būsi
moms pareigoms. Nuo jų pasirengimo priklausys moterų kultūrinis 
įnašas į mūsų tautos lobyną, todėl prašome Vyriausybę susidomėti 
mūsų krašto mergaičių švietimo reikalais.

1. Mergaičių mokyklų vadovybę pavesti tik moterims.
2. Švietimo Ministerijoje įvesti mergaičių mokyklų referentūrą.
3. Paskirti moterį inspektorę vaikų darželiams, nes šį darbą iš

imtinai tedirba moterys.
4. Paskirti dalį moterų pradžios mokyklų inspektorių.

A

5. Dėl pasitaikančių abejotinos moralės filmų ir literatūros prašo
ma skirti moteris pedagoges į kino filmų cenzūrą ir Švietimo Mi
nisterijos knygų tikrinimo komisiją.

346 . .
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6. Žemės ūkio mokyklose kuo greičiausiai panaikinti koedukaciją, 
kaipo doriniai labai pavojingą ir netinkamą specializacijai.

7. Įvesti privalomą mergaičių parengimą namų ruošai ir vaikų 
auklėjimui specialiose klasėse prie pradžios mokyklų.

8. Privačių įvairių rūšių ir tipų mokyklų teises sulyginti su val
džios mokyklų teisėmis ir lėšų padalinimą skirti proporcingai,

9. Parengimui mūsų kraštui savų amatininkių, steigti platesnį 
tinklą mergaičių amatų mokyklų ir bent vieną aukštesnę amatų mo
kyklą, kur mergaitės galėtų pasirengti amatų mokytojos profesijai.

10. Mergaitėms ir moterims geriau pasiruošti savo pareigoms šei
moj, visuomenėj ir socialinėj globos srity, kuo skubiausiai steigti mo
terų socialinę mokyklą.

11. Moterų organizacijas, kurios nuo prieškarinių laikų dirba ūki
ninkių kultūrinimo darbą, prašomos remti pašalpomis, kaip kitas ana— 
logines ūkininkių organizacijas.

IV. Girtavimo reikalu
Mūsų krašte praplitęs girtavimas tautą žudo moraliai ir mate

rialiai, todėl prašoma:
1. Girtaujančius valdininkus, ypač dirbančius krašto švietimo

į ‘ _ • .* .

! * ■ ‘ • •

5 ' ’ ■
a • ‘ . ■ • ■ . . '
r . • ' ■ ’ *

Į ■ - Dr. O. Norušytė ir E. Starkienė KOS suvažiavimo vardu uždeda vainiką
L- ' «IX. .
į .

ant Nežinomojo Kareivio kapo
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ir kultūrinimo srityse, šalinti iš užimamų vietų, nes jie savo blogu 
pavyzdžiu nuodija jaunuomenę ir visuomenę.

2. Apriboti svaiginamųjų gėrimų pardavinėjimą, sumažinti trak
tierių ir barų skaičių.

3. Neleisti pardavinėti svaiginamųjų gėrimų nepilnamečiams ir 
įsigėrusiems.

4. Uždaryti traktierius, barus, degtinės parduotuves darbininkų 
kvartaluose, darbininkų uždarbio išmokėjimo dienomis ir paskutinę 
gavėnios savaitę.

5. Pasigėrusįeji turi būti griežčiau baudžiami ir jiems neleisti nau
dotis susisiekimo priemonėmis: autobusais, traukiniais ir garlaiviais.

6. Girtuoklių šeimų vyrų uždarbis turėtų būti išmokamas šeimai. 
Tie, kurie atsisakytų dirbti, turi būti siunčiami į darbo stovyklas, o 
jų uždarbį išmokėti šeimai.

V. Kalėjimų ir priverčiamojo darbo stovyklos reikalu .

Kalėjimai ir darbo stovyklos turėtų atlikti ne tik izoliavimo pa
reigas, bet drauge ir auklėti, šviesti tam tikrą visuomenės dalį.

1. Kalėjimuose reikia įsteigti lopšelius ir prieglaudas, kur kūdikiai 
ir vaikai rastų tinkamą priežiūrą ir auklėjimą, nenutraukiant ryšių 
su jų motinomis.

2. Norint apsaugoti kalines nuo įvairaus išnaudojimo, reikia bent
f ■ ■ , • . 1 4 ’ * • . . .

vieną esamą kalėjimą pavesti moterims kalinėms, kur kalinių priežiū
ra, auklėjimas ir kalėjimo administravimas būtų atiduotas į moterų 
rankas.

3. Kalėjimo personalą reikėtų paruošti tikrais švietėjais ir auk
lėtojais, kurie elgtųsi teisingai, sąžiningai ir drauge turėtų į nusikal
tėlius auklėjamosios įtakos.

4. Atleisti iš kalėjimo administracijos visus, kurie buvo bausti už 
vogimą, išeikvojimus, koliojimus ir žiaurų elgesį.

Kadangi Priverčiamojo Darbo Stovykloje pasitaiko nenormalu
mų, tad reikalinga šią įstaigą reformuoti, 

’ ' ' " ■ • <)

1. Pakėisti visus administracijos asmenis, kurie bausti už vogimą, 
išeikvojimą, žiaurumą ir koliojimąsi.

2. Atskirti atiduotuosius sergančius užkrečiamomis ligomis nuo
• ’ . ' t

sveikųjų.
3. Įvesti kas sekmadienį pamaldas, išpažintis ir pamokslus, ku

riuose galėtų dalyvauti visi kaliniai.
4. Sutvarkyti, kad Jo Ekscelencijos Telšių Vyskupo paskirtas ka

pelionas būtų į stovyklą įsileidžiamas ir galėtų eiti netrukdomai pa
reigas, kaip tai yra visuose Lietuvos kalėjimuose.

348 ' •' •
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P. Orintaitė

'Nuo Lėvens
Nuo Lėvens lig pat Vištyčio 
Meldžias moterys bažnyčioj, 
Garbsto iGppmis rąžančių, 
Vargo naštą tyliai kenčia ...

Kol jaunystė — bernužėliai .
Vis aplinkui, kaip pašėlę, 
O rytoj — vainikai vysta 
Ir — sudiev saldi jaunystei

Kur laimužę tu svajojai, 
Šiandien vargas išvagojo: 
Grėbi šieną žalioj lankoj — 
Verkia kūdikis ant rankų...

Bąla drobės pašukinės,
Dusulys viduj krūtinės, 
Sūrūs barščiai — vyras bara, 
Ar sulauksi dieną gerą?

Nuo Lėvens lig pat Vištyčio
Plaukia maldos į bažnyčią,

* Kalba moterys rąžančių
Ir — vargelį tyliai kenčia <..

5. Įsteigti skaityklą, kurioje būtų prieinama visa religinio, kul
tūrinio ir dorinio turinio periodinė ir neperiodinė spauda.

6. Leisti laisvu metu naudotis skaitykloj esamomis knygomis.
7. Politiniams • nusikaltėliams, kurie kenčia už savo įsitikinimus, 

neprivalo būti taikomas stovyklos rėžimas, kuris yra skirtas kitos 
rūšies nusikaltėliams: valkatoms, triukšmadariams ir kt.

Tikėdamos, kad šių reikalų patenkinimas prisidės prie Lietuvos 
gerovės pakėlimo, prašome Mūsų Gerbiamąją Vyriausybę atkreipti 
į juos tinkamą dėmesį ir sudaryti sąlygas, kad jie galėtų būti įvykdyti.

Šis raštas teikiamas visiems Lietuvos Ministrų Tarybos nariams.

Pasirašė: E. Statkienė, M. Sidaravičienė, Janina Tumėnienė, M. 
Galdikienė, Dr. O. Norušytė, O. Labanauskaitė, Dr. V. Karvelienė, 
O. Zoštautaitė, Br. Diržauskaitė, Pr. Kaupelytė Kaveckienė, Dr. A. 
Ragaišienė, O. Beleckienė.

' ' ' 349
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EL Gąučytė

e Po Žilvičiais
Vasara* Ji dar pačiame, tarytum jaunatvės žydėjime, žieduose pa

skendus. Visi Lietuvos kampeliai atbudę — žiedų klestėjimu, paukš
čių be nuovargio dienų ir naktį suokimu. Kur bepasisuki — iš 
džiaugsmo šypsais, kai žydrojo dangaus baldakimas vynioja, supa 
sielų šiltomis vėjo skraistėmis, kai vandenų melsvumas gaiviai glosto 
išvargusius. To linksmumo kasdien vis daugiau pritvinsta sielon, ne- 
betelpi savy. Tokiose minutėse nevisad žmogų surasi, mokantį ir no
rintį tave suprasti. O tada būtinai turi rasti kam pasipasakoti, savo 
nerimu pasidalinti.

Nėr žmogaus — imk knygą. Ir šį pavasarį buvo kas paimti, tai 
naujai išėjus, su sprogstančiais žilvičiais kartu, vertas dėmesio ir pasi
gėrėjimo Br. Buivydaitės „Po Žilvičiais“ eilėraščių rinkinys.

Kiekvienas naujos knygos pasirodymas visuomenėj nėra visai pa
prastas dalykas, nors mes esame, beveik, su tuo apsipratę. Knyga, 
tai rašytojo sielos dalis išraižyta giliais raižiniais, o tie raižiniai 
turi jungtį su pačia visuomene.

Poetė Br. Buivydaitė jau trečiąjį eilėraščių rinkinį išleido.
Br. Buivydaitė auga ir bręsta savo kūrybos posmuose. „Vasaros 

šnekose“ krykštavo jaunyste, kaip nerūpestingos dainos posmas, gra
žiais rimais ir ritmais dainavo.

„Skudučiuose“ — daugiau užsimąstymo, praeities dienų ir gy
venimo gilus pajautimas, sustabdė lakųjį žaismingumą ir nerūpestin
gumą.

„Po Žilvičiais“ — Poetė visai savistovi, save jau radusi, kitus su
pratusi, susirūpinusi, persiėmusį svariais klausimais, problemomis. 
Buivydaitė filosofuoja, kritišku žvilgsniu gnybteli gyvenimo nenor
malumams, džiaugiasi gamta, gieda tėvynei ir atplėštiesiems mūsų 
kraštams.

Bet, visuose paliestuose klausimuose Buivydaitė lieka šiltai nuo
širdi, išgyvenanti, nesustingsta išprotavimuose, neatsiskirta nuo pri
gimties silpnybių, neišskiria savęs iš visumos. Iš to nuoširdumo pa
žįstame mūsų poetę Br. Buivydaitę.

„Po Žilvičiais“ išėjo itin sumišusiu laiku, kada visuomenė kasdien 
dilginte dilginama naujomis bei naujesnėmis žiniomis. Tos žinios ne- 
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aiškios ir nieko neišaiškinančios, kas bus ryt. „Ginklams žvangant — 
mūzos tyli“. Ir žmonės tyli, slypi savy, bet lieka tie patys žmonės, su 
tokia pat neramia, ieškančia siela. Kai paimi širdies išdainuotą jausmą, 
išreikštą meno kalba — pasiilsi. Gražioji literatūra turi būti tas kon
densuotas sielos maistas — mažai, bet reikšmingai, sočiai, gaivinančiai 
nuteikiąs.

„Po Žilvičiais“ 1Ö3 psl. knyga. Pagal turinį suskirstyta 6 sky
riais — ciklais.

I ~ Šešėlių f leitos.
„Muzika“. Šiuo eilėraščiu Poetė pradeda ciklą. Ir, rodos, neatsi

tiktinai.
Muzika yra menas ir ne bile koks menas — rafinuotas, subtilus, 

senas, gyvas, amžinas, visa savy suimąs, visa išreiškiąs. Kai liūdna, 
muzika padeda liūdėti, padeda pralinksmėti, kai linksma, dar daugiau 
džiaugsmą pakelia. Muzikos ritmui paklūsta visa visata. Kai vasarą 
atidžiai įsiklausai •— visur girdėsi įvairiausių garsų harmoniją — savo
tišką muziką, net chaotišką.

. Ir Poetė jausdama tąjį muzikos visuotinumą ir duodama jai gi
liausios prasmės, tarytum, sudėdama į ją visą gyvenimą sako:

„Muzika — vėjas, muzika — marios
Ir kūdikio juokai...
Muzikoj rasos — ašaros svarios, 1 .
Kai praeitį lankai.. .

<■ f — Ji „II*

Ir toliau:

Muzika stingsta mirštančiuos soduos, 
Kaip išjuoktas jauties...“ 7 psl. 

I ■

Visiems pažįstami vėjai, ne bile vėjai ir mielos plačiosios gyvenimo 
marios ir brangūs krykštavimai vaikų. Bet, greit prasakome širdy, 
kaip poetė:1

„Užgeso mylimi draugų balsai,
Kaip trumpas laimės atdūsys... 10 psl. .

Gęsta šviesos, gęsta jausmas, gęsta muzika, gęsta visa gyvenime, 
kas tik gimsta, kas tik gyvena.

Br. Buivydaitė ir šitą dėsnį yra pilnai pajutusi, pažinusi, išgy
venusi ir atkūrusi, ne tik žpdžiais atžymėjusi, bet visoj kūrybos nuo
taikoj.

Jos kiekviename eilėrašty nuotaika ritmiškai kyla, įfampa auga, 
stiprėja ir vėl, kaip klasikiniai užbaigtas muzikos kūrinys, svirte 
pasvyra, išsilygina, švelniai atsiliepdama giesmingai pradžiai.

. ■ . ’ • . 51 ’ ’
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Šit, ar ne gyvenimo muzika iš eilėraščio „Kelionėj“ (paskutinis 
posmas): 

«. ' r

„Vėjas atsiduso, bėrė saują sniego
Į akis, į veidą . ..
Ir ūmai svajonės žydinčios paliego
Mėnuo nusileido . ..“ 12 psl.

čia gilu, prasminga — kai žmogus keliaudamas užsimiršti, pas- 
- kęsti svajonėse, pakanka „saujos sniego“, ir dingsta svajonės, ir rea

lybė kitaip savastin paglobia.
Buivydaitė gamtos reiškiniuose, kaip saulei leidžiantis, įdėjo tiek 

daug prasmės, net graudu ir gera darosi.
Pajunti ilgesį išbėgančios dienos ir viltį kitai dienai randi, ir tie 

priešingi jausmai susmenga gamtos sielon — saulėti.
„Rytoj iškilsi vėl, o saule mylima!
Bet šiandie palydėt vistiek labai graudu .. .
Visad esi sava, nors taip vis tolima,
Bet ir tirštam rūke — tave širdy randu ...

Raudoni vakarai. .. o saule mylima!
Kasvakar palydėt tave labai graudu ..." 14 psl.

Tai ypatingas himnas saulei— gyvenimui. Kiek tose eilutėse slypi 
— neišsakoma gamtos meilė, beribis troškimas gyventi, neišvengia
mas keliavimas į vakarus ... palydint kasdien saulę.

Panašios nuotaikos toliau eilėraštis ,,Riturnelė‘ ‘,tai gražus trieilis.
„Jei pasivėlini, pasikelia iš žalio lauko 
Skaidriųjų paukščių pulkas ir ištirpsta
Aukštai, aukštai, kur debesys teplauko..." 17 psl.

Visur, jei pasivėlinsi — liksi alkanas su ilgesiu ir noru... ir, 
pakelėse liks alyvos išblaškytos.

Toliau įsijausti tik .reikia:
„Taip nesenai aš, rodos, atsikėliau —
Pirma žvaigždė tarp beržo garbinių sušvito ...
Taip neseniai Tave pažįstu, Dievulėli...
Taip neseniai girdėjau šneką aukso ryto...

Ogi dabar . .. balta šarma jau plaukus barsto,
Ir tain šalti ir orietaringi vėjai rauda. ..“ 21 osl.

. ■ . * .v . . \ . ■ .. .

Visas pirmasis skyrius darmarvisa nuotaika sutampa, kiekviename 
eilėrašty junti žmogaus sielos įaugimą į gamtos ritmą ir antrą sieloj 
budintį nemarųjį nerimą, gailestį dėl greit praskubančių žieduotų va
landų:

: 552 -
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M. Kuzmickaitė Malda
Iš Meno Mokyklos parodos

,,Žiedai, žiedai, kaip pasaka skaisti, 
Visi jie mylimi, visi savi.. .
Ir juos sutikdamas, kaip kūdikis rausti 
Ir ilgesiu jaunatvės gyveni... .

cz
><

Ir toliau: 
. ■ ■ • • ' ■ \ ■ ’ ■ _•

Kai paskutinis žvilgsnis saulėje sutirps, 
Visi žiedai nulinks, kaip po audros . .24 psl.

•v

Pagaliau Poetė sutinka realybę, įsitikina, kad. mūsų dienos/tai 
ešėlių fleitos; iš viso gyvenimo, iš viso kartaus nerimo lieka tarytum

tie fleitų skardenimai pavėjui. 
* . ■ . , * ' t ~

Buivydaitei, rodos, neegzistuoja tolimi pasaulio plotai, neieško 
V, . ' ‘ .

kraštų, kurių nemindo kasdien jos koja, neišsiilgi žemės turtais garsios, 
bet su didele meile tėvynei sušunka II skyriuje —

t
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„Tu — sūkury, tu — tylumoj’ .. .
Pavėsy liepų tu svajoji,
Tu giedi alpstančioj kaitroj .. .

Gražiausias jos tėvynės papuošalas:
Auksinės varpos pakelėse, /
Sidabras upių tarp laukų ... ' '
Mes visados, visad mes dviese ~
Tu man, aš Tau kasdie šneku...“ 29 psl.
. . ' «13-

Šitame eilėrašty tiek paprastumo, tiek meilės savo žemės sielai, 
be kurios gyvenimas nebūtų gyvenimu. Čia visa įsiprasmina ir įpras
minta, įnešta į pačią sielą klasikinių rimų eilutėse.

Visas antras skyrelis, kuriame 6 eilėraščiai, skirtas tėvynei. Ran
dame dvi poemėles: viena dedikuota 1937 m. Moterų suvažiavimui 
Kaune, o kita Lietuvos dvidešimtmečiui. Antroji stipresnė origi
nalesnė. Meniškai suglausta mūsų praeitis, mūsų dabartis ir mestas 
stiprūs psichologinis impulsas ateičiai. Malonu pajausti lietuviško 
jausmo stiprumą, nepalaužiamumą šiose eilutėse:

„Vėl žengs metų metai, vyšniomis nunokę. 
Ir atskris gegutė į žalius miškus...
Vėl šoks marios, vėjai pasiučiausią sokj...
Bet narsus lietuvis viešpačiu sau bus!“ 36 psl.

Nesikomentuoja „Vilniui“ bei „Klaipėdos himnas“, tai žaizdos, 
kurias geriau neliesti, jos labai skaudžios ir gilios. Tik, sutinkame su 
Poete:

„Bet kraujo antspaudas nežus, .
O krašte mielas ir gražus!“ 38 psl.

t , • ' •

Pradeda ir baigia šį skyrelį išeidama iš savęs iš savo kiemo, 
iš arčiausios celės, kaip „Tėviškė“, bet skaitytojas sustoja, rodos, prie 
savo gimtojo kiemo ir ima jam šnerėti obelis netoli durų auganti, 
tokia miela skėstašakė. Pajunti tik vakar prabėgusią kūdikystę, bet, 
„kas kartą išėjo, jau tam nebegrįžti“.... 40 psl.

III skyrius „Tarp žemės kvapių lūpų“.
Vėl mus autorė atvedė į natūralią gamtą ir per 22 psl. pasa

koja apie kalnų upelių juoką, apie pavasarį, tą įstabų burtininką 
ir kerėtoją, kuriam visa paklūsta. Tikrą patvirtinimą randame eilė
rašty „Pavasarį“, šit:

Ir pempės suka ratą, ir vėjai nėša duoklę... .
Ir piemens suka dūdą, o saulė dengia mišką.
Toli toli perkūnas linksmai nusikvatoja . ..
Puriojo.n dirvon lenda svari pėda artojo. 45 psl.

Visoj pilnatvėj jaučiasi pavasario dinamizmas, vienu metu vyks
ta gyvenimas — žemėj ir ore, žmoguj ir augmenijoj.

‘ 354 . ■ - • ' ■
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Poetė, tarytum, sustojus prie gaivališkai putomis pasipuošusių 
upeliūkščių, įsiklauso į jų juoką, į jų kalbą ir sako;

„Gyvos srovės žaidžia, mėtos — .
Aukso saulė jų verpetuos. .
Ak, pašėlęs jauno ūpas
Iš dienelių, iš šiltų...“ 47 psl.

Pavasario nuotaikai nusakyti visais laikais nestigo poetų, visais 
laikais įvairiomis kalbomis dainuojama apie pavasarį, siejamas jis 
simboline prasme su žmogaus sielos pavasariu, su kūno pavasariu. 
Sieloje tą pavasarį galima išlaikyti ir tada, kada kūne jo ir pėdsakų 
nebelieka. Visados suprasi ir su tirpstančiu ilgesiu išgyvensi šią 
nuotaiką:

„Kai vyšnios žydi — gera...
Ir dienos kvapios, šiltos, ilgos...
Balti lapeliai šnera,
Kad žemė vasaros pasiilgus...

Dar stipriau pasakyta:

Ir ilgesys supurto širdį...
Tai kas, kad bus skliautai aptemę . ..
Dabar klevų ošimą gitdi . '
Ir saulė, ir dangus, ir žemė“. 48 psl.

Buivydaitei nesvetima visad pasauly aktuali socialinės nely
gybės problema. Ji tai problemai lyg išsprendimą randa įsižiūrėdama 
į plačių laukų gyvenimą, kur vyrauja kiekvieno augalėlio paskir
ties dėsnis. Visi žolynėliai, rodos, pasitenkinę ir vieta, kurią jiems 
sąlygos paskyrė, nors klesti dagys ant ežios, kaip tikras rūstus po-, 
nas, bet, pavydo nėr pievų bei dirvų gyventojuose, visvien kas be
būtų —

„Kviečiai sunkiom galvom .nusvyra,
O avižos kaip klesti —
Dangus atsiunčia rasą tyrą, 
Bedarbių čia neesti“. 50 psl.

*

Nėra nieko be paskirties, tik nereiktų ugdyti Šovinistinių idėjų, 
kad ir prieš tuos „išsikėtusius dagius ant ežios“, ateis piūtis, liks 
laukas plikas. Suprasti vertėtų gamtos įsakymą, o gyvenimas liktų, 
kaip vyšnių žydėjimas gražus.

Bene patys gražieji šiame gausiame skyriuje eilėraščiai bus: 
Kalnų upelis, Vyšnios žydi, Žalios vėliavos, Ruduo ežere, Vakaras 
Biarritze.

Buivydaitė moka skaityti gamtos knygą, sugeba surasti tą sub
tilųjį panašumą žmogaus sielos su kosmoso gyvastingu plazdėjimu.

■ ? ' ■ 555
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Jai sekasi švelniais palyginimais, paprasta forma, be dirbtino iš- . 
galvojimo visa širdimi pajausti ir išgyventi. Tas paprastumas, tas 
matymas kasdienybėje neblunkančių smulkmenų, o tik mokant jas 
pastebėti, atrasti ir suprasti, kad jos, kaip ir saulė niekados nesensta. 
Buivydaitės kūryboje ypatingai daug saulės, toji saulė taip ir nu
šviečia visus kampučius, juk visur džiugu, visur linksma, visa kitaip 
gyvena, kur saulės spindulys pasirodo. Ir žiema su saule pasidaro 
tarytum šventė. Kaip šit:

„Ir visos medžių šakos
Baltais žiedais nuskero ...
Iv perlais juokias takas,
O sieloj gera ... gera ..." 62 psl.

♦ • . * ■

Verti kūrybiškai išmargintus lapus ir junti kartu su Poete sa
vos širdies plakimų, atliepiantį pavasarių vėjams, rudenų audroms. 
Sustoji lyg įeidamas į naują rūmą, sustoji „Prie slenksčio“ —- IV 
skyrius.

Ir taip aišku pasidaro, kad:

„Gyvenimas — pavasario lobynas —
Jau vėtrų kažkur išnešiotas,
Jauna širdis taip greit viskuo svaiginas, 
Rankas nuplauna, kaip Pilotas..." 65 psl.

Tame skyriuje giedrias akis, pakilią dvasią dažnai užtemdo su- 
sidrumstę dienų sūkurių rūpesčiai. Ne veltui Poetė skundžias visų 
lūpomis:

„Kai tik aukštyn aukštyn pakylam iš rūkų,, .
Ir blizganti kalnai nušvinta prieš akis,..
O, Viepšatie, tada mes krintam, mums sunku —. 
Kalnai mums per aukšti, ir per silpna širdis ...

...   ■ “ ■ ir *—7—* ' * i ' IW . II i K 

I

O, Mepšatie, tikrai gyventi mums kartu — 
“ ' ‘ ■ » I

Perdaug sraigių žiedų už durų pravirų . ..“ 66 psl.
b ' ‘ . -

Poetė žmogus, išgyvenąs savoj sieloj daug audrų, nešiojąs pačioj 
gilybėj žmogiškosios silpnybės stiprius pradus ir dieviškojo gėrio 
aiškų pajautimą. Mes visi esame žmonės kupini silpnybių ir baimės 
jas prisipažinti. Gera, kai Poetės išgyvenimuosna įsilieji, kai visą 
save ten randi. Čia ^Rudenį“ simboline prasme Poetė išgyvena — 
jis šiurpu nubėga kai jau:

„Pritrūko šypsenų ir žodžių
Tarp lapų geltonų — 
Visur ruduo, ruduo .. . i 
Ir sunkiai gyvenu, 
Kaip pakelės akmuo'". 67 psl.

356 ■
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Religinis žmonijos nusiteikimas, įkūnytas kryžiuose taip dažnai 
beliekąs tik simboline forma, tik savotišku parodomuoju menu, ne
bepajėgiąs sušvelninti, sulydyti amžinosios gero ir blogo kovos žmo
gaus viduje, nei žmonijoje. Nes, kaip sako Poetė:

„Tik dvi kryžiavonės— taip lengva sukalti, 
Taip lengva pakelti prie vystančių lūpų:. .. 

• - ' ’ ■ 4

O Kristus vis merdi prikaltas prie kryžiaus,
Nusvirus galva niekados nepakyla —
Ir niekad vinis iš galvos neiškrinta...
Nė vienas erškėčių spyglys nesudyla ...“ 68 psl.

Nesudyla, nes per lengvai keliama kryžiavonė prie lūpų. Juk 
„Mes žilstame, kaip nebyliai ir kaip apkurtę, pakalnės’ ir kalnuos... 
Ir gimstame, ir mirštame, kaip kirvarpos trūnijančios kelmuosi...“ 
69 psl. .

Ir vėl kyla ir stiebias žvilgsnis iš tų žemės klonių ir šaukiame, 
rodos:

„O mėlynas dangau!
Kaip tavo džiugesio daina galinga ...
Bet žemiškoms širdims tu šaltas!. . “ 71 psl. .

Linksta, rodos, galvos pajutus, jog nepajėgiama pakilti iki mė
lynųjų skliautų, nes „dėvime rūbą pilką ir seną“...

Žmogui kartais belieka rezignacija ir ištarti ne lūpomis, o širdimi 
„Tesie Valia Tavo“. 

* 4 < ' , ' ’ 4 • •

„Tesie valia Tavo, — lenkias angelai, 
Lenkiasi ir žemė, vėjai ir šilai.
Tesie valia Tavo — virpu drugeliu . ..
Nes aš, mielas Dieve, nieko negaliu!“ 72 psl.

. * l , •

Ir niekaip nepajėgiame atsipalaiduoti nuo savo menkystos pa
jautimo, kai plačiuose vieškeliuose be kelrodžių pasijuntame. Ir ne
šiojame savy, tarytum, ugnį žadinančią, nes kaip sako Poetė :

„Aukso pienė ant pūdymo . ..
Atsigerti negaliu ...
Ar kada širdis nurimo,
Kol neužpila smėliu? . . .“. 75 psl. 

b .

Šiame skyriuje įeina rašytoja į sielą labai giliai, tarytum, ir 
pradingsta tuose prasmės išgyvenimuose. Laukiame, kol vėl išves 

į savo žvilgsnį į saulę, kada pasiners žieduose. Rodos, daug lengviau
be rūpesčių džiaugtis, negu įsirausus į gyvenimo esmę mąstymuos 
paskęsti.

V — „Saksafonų gaidos girdis“.

. ‘ ' . ' ■ , 557
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XX amžiaus žmogus — tai sutechnikintas žmogus. Žmogus 
labai dažnai neberandąs savęs nei savy, nei aplinkoj. Jo siela pilna 
chaotiškumo. Pasaulinis destruktyvizmas persiėdė kiaurai per visą 
gyvenimą, išsunkė pačias gerąsias sultis. Negalima pasakyti, kad 
nieko gero tas ypatingas amžius nedavė, nesukūrė apvaldydamas tech
nikos stebuklais kosmines jėgas. Ne. Jis žmogų išvedė iš nusi
stovėjusios tvarkos per amžius, jis performavo natūralaus žmogaus 
sąmonę, atpalaidavo nuo primityvizmo, atskleidė naujus slėpinius, 
bet žmogaus esminės prigimties nepakeitė. Kiek beužvaldytų žmo
gus jėgų, bet liks klusniu vergu vidujės jėgos, kuri kaip upės te
kėjimas yra neužtvenkiamas, o gali būti tik pakreiptas, nukreiptas 
•kita linkme, bet lieka tekėjimas.

Per amžius vargina žmoniją sieloj besigrumiąs dualizmas, kaip 
šit eilėrašty „Saldžioji nuodėmė“ Poetė, kad sako:

„Klaupiasi pagarbiai blizgančios karūnos, 
Kniumba asketizmo ženklinti veidai... 
Gyvos žemės sultys, kaip gyvatės rangos ... 
Ir dorybių žiedus drąsiai išsvaidai..

O šitose eilutėse ir žymu tas naujas šiojo amžiaus žmogus, nors:
„Verkia laimės vėjų alkanosios dienos, 
Bet neišbadėja norai niekados“ — 77 psl. 

J

Labai prasminga — alkanųjų dienų verkimas ne ko kito, kaip 
laimės vėjų. Rodos, kad laimė, kaip ir vėjas pūstelėja ir skrenda 
nesulaikomas tolyn.

„Velnių maršas“. Buivydaitė nesumerkia akių, nenumoja ran
ka ir nepasijuokia iš žmogaus patekusio sūkurin tikrai velnių, mar
šo. Aišku, kad ne atskiras žmogus kaltas, nors atskiras žmogus 
sau žūva, kai tiek įsiutinančių progų visur aplink.
.'■.Nes:

„Saksafonai duoda toną, 
Kabaretai aitrią šviesą ... 
Kraujas — sūkurį raudoną, 
Patį baisųjį iš biesų ..’.

X

Pasekmė tokio sambūrio:
X *

Ir veidai, kaip šaltos kaukės...
Atpirkimo kraujas laša...
Veltui Meilė skundu šaukias,
Visa čiulpiame po lašą ...“ 79 psl.

Visas dvasinis tragizmas suburtas į tai, kad visa čiulpiame po 
lašą. Pamažu įpratimas ateina ir virsta antru prigimimu. Nors ir 

; tokiose, tarytum, dumblinose valandose bet sako:
* .

358 ’ ■ v \
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Foto A. Naruševičius Kaimo idilija
I ■

„O ta saulė po leliją
Tokią gražią, tokią baltą...
Ir rieškučiom žvaigždės lyja,
Kai tamsu mums, kai mums šalta .. 79 psl.

„Velnių marše“ atsispindi šios epochos dvasia ir joje skęstą 
žmonės. Pagal šią nuotaiką Poetė sukūrė visą pluoštą eilėraščių: 
Buduare, Kaukių balius, Baladė apie našlę ir baigią skyrių ,,Valsu“:

,,Sukasi bokštuose kryžiai ir vėliavos,
Sukasi lapas geltonas.
Sukasi makleriai, doleriai, žaliavos,
Sukas bedarbis ir ponas...'' 89 psl.

Charakteringa, kaip visą gyvenimą pagauna įsisiautėjęs ritmas 
iš kurio neištrūksta niekas. Šis skyrius plačios masės psichologijai

. v t
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visai dera. Čia nebesijunta net ir to dualizmo, rodos, užsimiršimas 
bus besaikis, begalis, tarytum, per amžius to ritmo pagautos suksis 
visos „savaites ir dienos“. Tačiau ...

VI. Po Žilvičiais. Bronė Buivydaitė žilvičių žemės miela poetė. 
Toks kuklutis augalas žilvitis, neišlepęs, neieškąs patogumų, pasiten
kinąs skurdžiausiomis sąlygomis, bile tik žemė, lašas vandens. Nors 
linksta prieš kiekvieną vėją, norėdamas neapsaugotoj, be užuovėjos 
kiekvienoj pakelėj ar galulaukėj išsilaikyti. Žaliuoja žilvičiai mūsų 
paupiuos, šimtai giesmininkų lankosi juose. Jie pirmieji pavasarėjant 
sakuotais rausvais pumpurėliais aplimpa, tikrai gražus tas mūsų žil
vitis. Visur jo pilna, kaip skambios paukščių dainos, kaip gaivinan
čios oro srovės, u ■ ■ ■ • * .

Buivydaitė neatsitiktinai bus pasirinkus ir šiai knygai pavadi
nimą tuo vardu, nes jos kūryba sutampą, rodos, su tuo kuklučiu 
lanksčiu karklų giminės medžiu, jis toks dažnas jos tėviškėj, kaip 
ir jos tėviškės saulė, mėlynasis dangus, upių sidabras. Ji nesisvaido 
dirbtinėmis frazėmis, neieško gudragalviavimų nei eilėraščių formoj, 
nei rimuose. Josios kūryboj nepasiklysi, bet visad suprasi poetę, 
o Poetė lyg supras skaitytoją ir kartu, abu susilieja. Buivydaitės 
kūryba tai širdies ir proto-sintezė pasireiškusi gražia, lygia nusisto
vėjusia, subrendusia sava forma, nuspalvinta savomis spalvomis. Daug 
ko galima nesuprasti, daug kam galima priekaištų rasti ir deirnan- 
tiškai šlifuotų tobulumų ieškoti. Menas yra daugiau, kaip tiesių 
linijų kombinacijos, kaip taisyklingų kūnų piramidės. Menas bus tai, 
kai paskaitęs žmogus kelias eilutes gauni naujos paspirties, pajunti, 
jog nesi vienas šiuose kreivuose gyvenimo keliuose. Kartu pasijunti, 
esąs sujungtas slapčiausiomis gijomis su pasauly gyvenančiu visų 
skausmu ir kartų džiaugsmu.

Nes „Svajonėse“ Poetė sako:
„Grakščios margosios plaštakes 
Žaidžia saulės spinduliuos — 
Siekia dangų, skina žiedą, 
Vagia ugnį iš širdžių “ 93 psl.

Ir, kaip trapu visa ir visi, kaip ir tos „Auksinės dienos“ — *
„Mes šios žemes dulkės, ,
Kaip žiedeliuos bitės, 
Kaip žvaigždėtas sniegas 
Iš dangaus iškritęs ..94 psl.
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* .

Pranas Brazys, MIC

Lytys ir jų paskirtis
IDEALISTINES TEZĖS KRITIKA*

Visa tai, kas ligi šiol buvo pasakyta, pakankamai parodė, kad bio
logija, psichologija ir filosofija stovi už realistinę tezę. Šv. Tomas 
esmėje teisingai išsprendė lyčių problemą. Ji, tiesą sakant, ir nėra jau 
tokia subtili savo praktine puse. Praktiškai kiekvienas ją išsprendžia 
maždaug vienodai. Tik kai pradedama filosofuoti, tada kartais gana 
aiškus dalykas, jeigu jis yra aiškinamas dirbtinėje šviesoje, sūryzga 
ir pasidaro neaiškus. Sv. Tomas lyčių problemą sprendė tik neva, 
tik pro forma nevykusių („moksliškų“) aristotelinės biologijos pažiū
rų atsirėmęs, iš tikrųjų gi rėmėsi sveikuoju protu ir sveikąja visų amžių 
žmonių patirtimi bei nuomone. Todėl jo išvados esmėje buvo teisingos. 
Modernioji biologija ir psichologija jas tik patvirtina ir išryškina sa
vųjų laimėjimų vaisiais.

Išsiaiškinus realistinės lyčių tezės pagrindus, iš eilės tenka pada
ryti keletą pastabų ir apie idealistinę lyčių tezę.

Idealistinės lyčių tezės dėmesio centre stovi dvasia, o ne dvasia 
ir kūnas. Žmogus, jų nuomone, esąs pirmiau dvasia, ir tik paskui 
kūnas — gyvulys. Kadangi, jų manymu, gyvulys neužsitarnauja 
mokslo pagarbos ir ypatingo dėmesio, todėl ji, jei ne teoriškai, tai bent 
praktiškai pripažįsta tik dvasią kaip visų žmogaus problemų atstovę. 
Todėl pirmasis ir beveik vienintelis faktas, kuriuo remdamosi idealis
tinė tezė sprendžia lyčių problemą, yra psichologinės lyčių skirtybės. 
Visi kiti faktai bus tik tiek parenkami, kiek jie neprieštarauja ir pa
iliustruoja iš psichologinio fakto padarytąsias išvadas.

Kad lytys psichologiškai skiriasi, tai yra neužginčijamas faktas. 
Mes jau turėjome progos įsitikinti, kad šito skirtumo, kaip fakto, nė 
nemano užginčyti realistinė tezė, nes realizmas iš principo gerbia ir 
tinkamai įvertina kiekvieną realų faktą.

Pripažindamos šitą psichologinio skirtingumo faktą, abi tezės su
taria. Tačiau, kai pradeda jį aiškinti, jos išsiskiria ir jau niekur daugiau 
nesusiliečia. -

Norėdami ką nors išaiškinti, mes ieškome to dalyko priežasčių. O 
kiekvienas dalykas turi 4 pagrindines priežastis, be kurių jis negali

* Tęsinys iš Nr. 5-6.
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apsieiti ir į kurias susiveda visos kitos priežastys. Šios priežastys yra: 
formalinė, materialinė, tikslo ir veikiančioji.

Išaiškinti lyčių problemą, reiškia surasti visas 4 lytiškumo prie
žastis. Šiam tikslui realistinė tezė ima žmogų visoje jo plotmėje. Ji 
atsimena, kad be sielos žmoguje esama ir kūno. Žinodama metafizinę 
tiesą, kad kiekvienas daiktas toks, o ne kitoks yra dėl savo formalinės 
priežasties, kad skirtinga formalinė priežastis suteikia daiktui skirtingą 
esmę, ji tyrinėja, ar tos psichologinės lyčių skirtybės yra iš esmės skir
tingi, nieko bendro neturį dalykai, ar gal tik toki dalykai, kurie ski
riasi ne savo esme, t. y., kokybe (suprantant kokybę psichologine pras
me), o savo kiekybe. Ir iš tikrųjų, įsitikinusi, kad kiekvienoj lyty yra 
iš esmės visos priešingos lyties skirtybės, tik žemesniam laipsny, kad 
lytys tarp savęs skiriasi tik pagal „daugiau ar mažiau“, t. y., kieky
biškai, padarė išvadą, kad lytiškosios skirtybės turi tą patį formalinį 
pradą, tą pačią formalinę priežastį, tik jų kiekybinis pagrindas yra 
skirtingas. O filosofija moko, kad kiekybės pagrindas yra medžiaga 
arba materialinė priežastis. Kadangi materialinė žmogaus priežastis yra 
kūnas, todėl realistinė tezė padarė išvadą, kad lytiškųjų skirtybių prie
žastis yra ne skirtinga formalinė priežastis (siela), bet materialinė 
(kūnas). / • o '

Kaip jau pradžioje buvo minėta, idealistinei tezei yra būdingas 
tendenciškumas. Norėdama pabrėžti dvasią, atseit, asmenį, ir norė
dama sukilninti lyčių bendravimo tikslą, perkeliant jo esmę į asmenį, 
į asmens pasipildymą, ji jaučia, kad šito bus galima pasiekti tik tada, 
kai arba lytiškumas esmėje bus kūno apraiška, bet žmoguje gaunanti 
naujos prasmės, arba tikroji lytiškumo priežastis ir šaltinis yra siela.

Pirmuoju keliu eina Herbertas Doms’as ir didesnioji atsargesnių 
šios tezės atstovų dalis. H, Doms’as pripažįsta faktą, kad „empiriš- 
kuoju atžvilgiu lytiškosios skirtybės silpniausios yra grynai dvasinėje 
srityje ir didžiausios kūne“1. Jis aiškiai pasisako prieš Erich W. J. 
Meyer’į ir kitus, kurie absoliutų lyčių skirtingumą nori matyti tik 
dvasios srityje. Tokius revoliucionistiškus bandymus jis išvadina 
svajonių metafizika — diese luftingen metaphysischen Höhen2, kuri 
iš adatos tikrovės priskaldo vežimą abstrakcijų, kuri, suradusi šį tą, 
išpučia ligi visko esmės. Doms’o įsitikinimu, lytys „tiek dvasiniu 
-psichiniu, tiek kūno atžvilgiu turi tą patį esmės planą, tik jis yra 
realizuotas pagal skirtingą tipą“3.

Tačiau Doms’as nebūtų idealistinės tezės šalininkas, jeigu

1 H. Doms, op. cit., S. 29.
2 Ibid.,-S. 189.
3 Ibid., S. 28.
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nesistengtų bent praktiškai ignoruoti biofiziologinių skirtybių reikšmės. 
Tiesų sakant, didelė dauguma idealistinės tezės šalininkų tuo ir tesis
kiria nuo realistinės tezės, kad nutyli dalį tiesos. Jie kalba tik apie 
psichines skirtybes ir tik jas pabrėžia, o praktiškai ignoruoja biofiziolo- 
gines ir jų santykį su psichologinėmis. Ir šitas tiesos dalies nutylėjimas 
juos priveda prie klaidingų išvadų, nes, Nietzsches žodžiais betariant, 
kiekviena nusimuliuota tiesa pasidaro nuodinga. Taigi, teorijoj pri
pažindamas tai, ką ir realistinė tezė, praktikoj Doms’as kalba apie 
žmogaus lytiškumą ne kaip kylantį iš kūno ir tik atsispindintį dvasioje; 
bet kaip pirmoj eilėj dvasios reiškinį. Todėl praktikoj Doms’as kalba 
apie lytiškumą, kaip apie „dvasiškai-kūnišką“ (geistig-leiblich) 
reiškinį.

H. Doms’as pripažįsta, kad vienintelė lytiškumo prasmė gyvuliuo
se ir augaluose yra rūšies palaikymas ir kad jokio abejojimo nekelia 
faktas, jog žmogus turi tą pačią biofiziologinio seksualumo formą, ką 
ir gyvuliai4. Aš pridėčiau, kad gyvuliai turi ir anologines psichines 
skirtybes, kiek, žinoma, biofiziologinės skirtybės duoda atitinkamai 
skirtingą dispoziciją ne tik žmogaus, bet ir gyvulių sensityvinės sielos 
galioms. Tačiau, samprotauja Doms’as, tai dar nereiškia, kad ir žmo
guje pirmasis lytiškumo tikslas yra rūšies palaikymas. Lytiškumas 
žmoguje gauna naujos prasmės, lygiai kaip ir visas animalinis žmo
gaus gyvenimas, kuris žmoguje tampa dvasinio gyvenimo substratu0.

Ir ieško H. Doms’as šitos naujosios lytiškumo prasmės, kuri yra 
pati svarbiausioji ir (deja) nieko bendro neturi su gimdymu, kuris 
vienas teplaukia iš biofiziologinio, atseit, esminio, lytiškumo esmės. 
Ne, jis jos neieško. Jis ją jau seniai yra suradęs. H. Doms’as tik ran
kioja argumentus, kurie bent išoriniai pataikauja šitai naujajai prasmei. 
Taip: iš tikrųjų visi H. Doms’o įrodymai turi tik išorinį panašumą 
su tuo, ką jis nori įrodyti.

H. Doms’o argumentas, kad rūšies palaikymui pakaktų ir nelyti
nęs, atseit, paprastesnės reprodukcijos ir kad, jeigu žmogus yra lytiš
kas, tai kaip tik parodo, jog lytiškumo prasmė nėra rūšies palaikymas, 
° gyvybės formų tobulinimas, arba evoliucija į aukštesnį ir pilnesnį 
individą, yra aiškus nesusipratimas6. Savo laiku turėjome progos įsiti- 
kinti, kad reprodukcijos lytiškumas pirmoj eilėj tarnauja pejoratyvinių 
genų išskyrimui ir apsaugoja nuo degeneracijos, kad aukštesniesiems 
gyviams visuomet gresia didesnis degeneracijos pavojus negu žemes
niesiems kaip tik dėl jų organizmo komplikuotumo.

4 Pal. ib.T S. 19-20. -
5 Pal. ib., S. 21.
0 Pal. ib., S. 20.

* , “ - ♦
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Panašiai tenka pasisakyti ir dėl psichologinio H. Doms’o argu
mento. Iš to, kad lytys ieškosi psichologiškai ne dėl kūdikio meilės, o 
dėl vienas antro meilės, kaip tai suponuoja H. Doms’as, dar neseka, 
kad šitas psichologinis tikslas yra tikrasis lytiškumo tikslas. Jau 
esame minėję, kad reikia skirti psichologinį ir ontologinį lyčių bendra
vimo tikslą ir kad ontologinis lyčių ieškojimosi tikslas yra kaip tik 
kūdikis, o ne kas nors kita. » •

Tačiau mes drįstame tvirtinti, kad ne asmens pasipildymas yra 
tikrasis psichologinis lyčių tikslas, kuris juos suartina ontologiniam 
rūšies tikslui, o, kaip tai nusako personalistinio sąjūdžio atstovas Pran
cūzijoje X. de Lignac, smagumas, kyląs iš fizinio-dvasinio kontakto, 
o ne kaip fizinio ir dvasinio pasipildymo išdava7. Sis motyvas psicho- 
logiškai yra pirmasis, kuris stumia lytis į bendravimą, \ kontaktą, už 
kurio jau prasideda objektyvinis — ontologinis tikslas: dvasinis ir fi- 
sinis pasipildymas. Šitas smagumas, kaip sakyta, nėra fizinio ar dva
sinio pasipildymo, galimo tik po kontakto, išdava, o paties kontakto 
kaip tokio ir eina pneš fizinį ar dvasinį pasipildymą. Tai nepaslaptis 
kiekvienam, bent kiek nusimanančiam psichologijoje, vis tiek, kaip 
labai šitas. psichologinis smagumo akstinas dilgentų tik pasąmonėje 
arba ir sąmoningai būtų slepiamas. Mat, pirmasis psichologinis moty
vas, kuris stumia į veikimą, tegali būti tik eudamonistiškoji būsenos 
vertybė (Zuständliche Lustwerte — Kari Petraschek), dėl kurios yra 
siekiama objektyvinė vertybė (gegenständliche Werte). Žmogus todėl 
stengiasi ką nors įsigyti, kad būtų smagiau, o įsigijimas ko nors, kas 
nepakelia jo būsenos smagumo, nustoja psichologinės vertės. Visa 
yra geidžiama dėl būsenos pakėlimo, dėl smagumo.

■ ' , .

Kalbamuoju atveju smagumo, išgyvenimas kyla iš pačio kontakto. 
Prigimtis taip sutaisė, kad lytys būtų suinteresuotos sueiti į kontaktą 
dėl smagumo (fizinio a'r dvasinio), kuris iš to kontakto kyla. Kaip val
gydamas ar gerdamas žmogus psichologiškai pirmiausia anaiptol ne 
dėl to valgo ar geria, t. y.; ieško kontakto su valgiu ar gė
ralu, kad papildytų savo fizines jėgas, o nekantraudamas 
patenkinti alkį, išsilaisvinti iš kankinančio alkio ir jo vietoj 
patirti to smagumo, kuris kyla iš pačio' kontakto su valgiu ar gėralu, 
taip ir čia. Kaip ontologinis valgymo ar gėrimo tikslas —kūno jėgų 
papildymas — prasideda jau už įvykusio kontakto su valgiu* taip ir 
čia. Žmogus, turėdamas protą, turi abstrahavimo dovaną ir todėl kar
tais gali išdrįsti abstrahuoti, išskirti psichologinį kontaktinio smagumo 
motyvą nuo ontologinio paties-kontakto tikslo. Ir visi žino, kad tokių

7 Pal. X. De Lignac, Les rapports de la sexualite et de la per.sonne, kolekt. 
leid. Problėmes de la sexualitė> p. 30.
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Moterų šaulių vadės su viešniomis iš Estijos, Latvijos ir Suomijos 
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per Sąjungos jubiliejinę šventę.

žmonių net ,,ex professo“ esama daug. Vieni vadinasi girtuokliais ir 
smaguriautojais, o kiti — paleistuviais. O kiek žmonių smagumo mo
tyvą šiuose dalykuose abstrahuoja nuo ontologinių tikslų jei ne ,,ex 
professo“, tai bent atskirais atsitikimais?...

Visa tai rodo, kad tiek fizinis pasipildymas, kurio rezultate yra 
naujas individas, papildąs rūšį kiekybiškai, tiek dvasinis pasipildymas, 
kurio rezultate yra naujas nusiteikimas, kiekybiškai papildus asmens 
individualybę, yra ne psichologiniai motyvai, kaip tai be pagrindo 
suponuoja H. Doms’as, o objektyviniai, arba ontologiniai lytiškumo 
tikslai. Tiesa, kalbėdami apie lyčių tikslus, dvasinį lyčių pasipildymą 
esame pavadinę psichologiniu lyčių tikslu, tačiau tai tik ta prasme, kad 
šis pasipildymas tiesioginiai paliečią patį individą, jo asmenį, o fizinis 
pasipildymas tiesiogiai paliečia rūšį, jos naudą. Tačiau tai tik tiesio
giai, nes netiesiogiai juk kūdikis yra ir tėvų nauda, jų džiaugsmas ir jų 
senatvės paguoda, nors ir nėra tiesioginė jų individualybės gėrybė, 
kaip naujas jų dvasios nusiteikimas. Tačiau dabar galutinai parodome, 
kad abeji šie tikslai, kaip objektyvinės vertybės, nėra pirmieji ir pra
diniai psichologiniai motyvai, dėl kurių lytys yra suinteresuotos sueiti 
į kontaktą, o ontologiniai.

Į klausimą, kuris šių ontologinių tikslų yra pirmasis, jau atsakėme,
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būtent, tas, kuris plaukia iš lytiškumo esmės, t. y., biofiziologinis pasi
pildymas, arba paruošimas kūno naujam individui ir jo išugdymas 
lyčių bendruomenėje. Į klausimą, kurio iš šitų ontologinių tikslų žmo
gus psichologiškai labiau geidžia, kaip objektyvinės vertybės, tenka 
taip pat atsakyti, kad kūdikio. Dvasinio pasipildymo tikslas, kaip ak- 
cidentalinis ir neesminis lytiškumui kaip tokiam, psichologiškai yra 
daugiau svetimas, negu kūdikis. Milijonai dorų žmonių jaučia psi
chologiško pasitenkinimo būti tėvu, motina ir pozityviai psichologiš
kai to siekia, kaip objektyvinės vertybės, o kiek gi pozityviai psicholo
giškai siekia dvasinio asmenybės pasipildymo, kuris nereikia suplak
ti su jau kalbėtu dvasinio ar fizinio smagumo motyvu? Daugeliui 
dorų žmonių anas dvasinis pasipildymas nė į galvą neateina.

Pagaliau net į klausimą, kuris: fizinis ar dvasinis smagumas, kaip 
pirmasis psichologinis motyvas, nulemia lyčių bendravimą, tenka atsa
kyti, kad fizinis, arba jausminis. Kaip žmoguje nėra jokio protinio 
pažinimo be vaidinio, taip nėra nė tokio valios akto, kurio nelydėtų 
atitinkamas to paties vaidinio sukeltas jausminio apetito aktas. Ir 
priešingai, kiekvieną jausminio apetito aktą palydi ir dvasinio apetito 
— valios aktas. Todėl lygiai kaip ir be biofiziologinio lytiškumo nebū
tų nė jo padarinio — dvasinio lytiškumo, taip ir be jausminio alkio — 
libido nebūtų nė dvasinio alkio, o be alkio nebūtų galimas ir dėl alkio 
patenkinimo kyląs smagumas8. Ir taip erotinę meilę neišvengiamai sti
muliuos dvejopas smagumas: libidinis ir dvasinis, kurio proporcija 
pareis nuo antvitalinių žmogaus nusiteikimų stiprumo netiesiogiai ir 
nuo lytiškosios energijos stiprumo tiesiogiai. Kadangi lytiškumas 
savo esmėje glūdi biofiziologinėse funkcijose, todėl ir libidiškasis sma
gumas natūraliai bus esminis psichologinis akstinas, suvedąs lytis į 
bendruomenę. Kaip jau minėjome, šis akstinas gali būti slepiamas, gali 
būti nutremtas j pasąmonę, bet jis bus visuomet psichologiškai ir sub
jektyviai pirmasis, be kurio lytys tuojau nustoja savo psichologinio 
patrauklumo į kontaktą, į lyčių bendravimą, ką aiškiai liudija gyve
nimo faktai.

Visa tai parodo, kaip H. Doms’o bandymai suteikti žmogaus ly- 
' tiškumui radikaliai naujos prasmės yra paviršutiniški ir nevykę. Ir 

jie negali būti kitoki, nes kiekvieno dalyko prasmė ir tikslas kyla iš jo 
esmės. Esminis tikslas kyla iš esmės, pritampąs — akcidentinis tiks
las kyla iš prietapų — akcidensų. Kaip gali turėti daiktas tokios pa
grindinės prasmės, kuri nieko bendro neturi su jo esme? Jeigu 
Doms’as pripažįsta drauge su realistine teze, kad lytiškumas nesiekia 

. IRI I .11 ’ Į I I ■— ■■■ ■«»..■■ ■!»■ 1^.— !■- j.. — ■

8 Pal. F.-X. Maquart, op. cit, p. 322; taip pat Dumas, Nouveau traitė de 
Psychologie, II, p. 479.
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sielos esmės, kad jo gravitacijos centras ir jo vienintelis esminis 
šaltinis yra kūne, tai kaip gi jo tikslas, jo pirmasis imanentinis tikslas

* • r •

gali būti šalia kūno? Niekuomet. Jeigu tačiau H.... Doms?as mano, 
kad pirmasis lytiškumo tikslas yra tas, kuris psichologiškai pirmiau
sia pažadina lytis į bendravimą, tai toks tikslas yra smagumas, ir pir
moj eilėj libidinis smagumas, tarsi, požeminė srovė įelektrinąs visą 
būtybę savo magnetizmu. Ir tai smagumas ne dėl pasipildymo, o tik 
dėl kontakto. Tačiau lyčių bendravimas dar nėra lytiškumo tikslas. 
Tai tik priemonė, tik sąlyga, be kurios lytiškumas savo tikslo pasiekti 
negali. Tačiau H. Doms’as daro paskutinę pastangą ir įtikinėja, kad, 
kadangi žmogus antvitalinius dalykus turi aukščiau vertinti ir pirmoje 
eilėje statyti, todėl dvasinis lytiškosios asmens individualybės papildy
mas yra pirmaeilis lyčių tikslas, o kūdikis —- tik antraeilis, tik kaip 
pirmojo pasėka. Žinoma, taip būtų, jeigu šitas pasipildymas būtų 
psichologinis motyvas, o ne metafizinis lytiškumo tikslas, visiškai ne
priklausąs nė nuo asmens proto nė nuo jo laisvo apsisprendimo. Psi
chologinius motyvus kilnesniais pakeisti galima ir reikia, bet ne meta
fizinius tikslus, kurie nepakeičiami, kaip pati lytiškumo esmė. Kiek 
metafiziniai lytiškumo tikslai tampa mūsų sąmonės turiniu, t. y., psi
chologiškais motyvais, intencijomis, tiek jie sukeisti galima. Tačiau 
ar kilniau yra turėti intencijų duoti nuostabiai būtybei gyvybės do
vaną, ar save papuošti nauju dvasiniu nusiteikimu, ne taip jau sunku ‘i ' . • ■
išspręsti, juoba, kad bene vertingiausias ir kilniausias nusiteikimas 
yra kaip tik savęs užsimiršimas ir pasiaukojimas brangiam busimajam. 
Toks siauras tik savęs matymo egoizmas, kurį „žemina“ pati dėl 
kitos tokios pat kilnios būtybės pasiaukojimo mintis, ne tik tokia 
„intencija“ nepraturtins savo skurdžios egoisto dvasios, bet dar la
biau užsivoš siaurame savo būtybės kiaute. Ir todėl gal niekas šiuo 
atveju tiek tikrai naujų ir vertingų nusiteikimų neįspaudžia, kiek na
tūralus atsidavimas kūdikiui, kiek nusilenkimas ontologiniam lyčių 
bendravimo ir paties Dievo numatytam tikslui. Todėl ir čia yra taip, 
kaip turėtų būti: siekdamas esminio ontologinio lytiškumo tikslo ir jam 
aukodamasis, žmogus natūraliu keliu pasiekia ir gausiausio dvasinio 
asmenybės išsiskleidimo, kuris yra antraeilis lytiškumo tikslas ir to- 4 
dėl natūraliai tegali būti pasiektas per pirmaeilį. Imanentinis, tiesio
ginis lyčių tikslas yra kūdikis, o tarpiškas, transcendentinis — asmens 
tikslas, tobulybė. Visa tarnauja asmens tobulybei. Lytiškumas tar
nauja asmens tobulybei per savo tikslą — kūdikį.

Idealistinė lyčių tezė sugriauja natūralią lytiškumo tikslų tvarką 
ir nori „tiesiog“ siekti asmens tobulybės, esminį lytiškumo tikslą pa
liekant nuošaliai. Jeigu taip būtų, jeigu vedusieji neturi atsižvelgti 
į nieką kitą, kaip tik į savąjį aš, jeigu jie neturi kitos objektyvinės
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normos, kaip tik subjektyvinę savojo aš pasipildymo ir smagumo nor
mą, kaip nesaugūs tada būtų moterystės pagrindai, kaip lengvai be
liktų vienintelė smagumo „norma“ ir kaip apgailėtinoj pozicijoj tada 
atsiduria kūdikis. Koks tada liūdnas disonansas tarp savęs ieškan- *■ . . * • ‘ * ’ . . s/
čių tėvų ir to pažeminto, teisių netekusio benamio kūdikio. Šiuo' 
atžvilgiu labai teisingai pastebi žymusis vokiečių filosofas ir peda- 
gogas Dr. Fr. Sawicki’s:

„Brendimo metais užeina toks laikotarpis, kada neaiškus vidinis 
nerimas užvaldo jauną žmogų, nerimas, kuris labai lengvai priveda 
prie nepasitenkinimo visu gyvenimu ir prie konflikto su aplinka. 
Iš apkartusios kūdikio širdies išsiveržia tada skundas ir prieš savo 
tėvus, kurie jam gyvybę davė... Ar aš privalau jiems už tai dėkoti, 
kad jie man padovanojo gyvybę? Ar, iš viso, jie šito norėjo? Ar tai, 
ko jie aname akte ieškojo, ar nebuvo tai kažkas visiškai kita? Ar tai 
nebuvo tik savęs patenkinimas ?..:. —'Bet ar jie, tėvai, ar jie yra be 
kaltės? Platūs sluoksniai prarodo moterystės rimtumą nuo to laiko, 
kai išnyko noras kūdikio ir įsisąmonijimas, kad moterystės teisė pir
moj eilėj remiasi rūšies palaikymu“.9

Šitą idealistinės tezės silpnybę jaučia nevienas jos atstovas. Jie 
mato, kad idealistinė tezė tik-tuomet gali išsilaikyti, jeigu ji sugriaus 
realistinės tezės pagrindus, t. y., jeigu įrodys, kad lytiškumo esmė 
glūdi ne kūne, o sieloje. Kad siela savo esmėje yra lytiška, o kūno 
lytiškumas tėra sielos lytiškumo atspindys, jo padarinys, iš ko jau sa
vaime seka, kad pirmaeilis ontologinis lytiškumo tikslas yra dva
sinis pasipildymas ir kad, nuosekliai, lyčių bendruomenė yra asmens 
tobulėjimo įstaiga par excellence.

t i

9 Dr. Fr. Sawicki, Philosophie der Liebe, S. 71—2.
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VI, Proscevičiūtė Matulaitienė

Paklydau širdies vingiuos
Žvaigždės liūdnos pabunda, _
Naktis gedulą ties, — 
Iš tylaus mano skundo - 
Tu širdingai juokies,

• - • . ■ » . ■ . ,

Būna naktys ruimingos, 
Būna lūkesčio daug, -- 
Paklydau širdies vingiuos 
Ir tave suradau.

Pievom vasara, rieda,
Žemei saulę palenks, 
Nerandu tavo pėdų 
Ant asfalto akmens.

Mėnuo spinduliu baltu
Tau blakstienas palies, — 
Iš šio skundo nekalto 
Tu širdingai juoksies ...

s < . • ' ‘' : ■ • . •

Liūdesio perdaug aplinkui

Visur, visur Rūpintojėlių kančios 
Ir liūdesio perdaug aplinkui, — 
Kaip poterėlius nuo ražančiaus 
Juodas mintis surinkom.

Karų prošvaistės su saulėlydžiais kryžiuojas 
Ir ašarų nesutalpina jūros, —
Jau netikim, kai kalba apie ateit j ar rojų, 
Kaip netikim audroj silpnutei burei.

Į juodą .nerimą,'į skausmą kietą,
J kevalą sunkiausių nuodėmių sustingstam, 
Ir, nepakeldami pasaulio viso sielvarto, 
Rūpintojėliai linksta.
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B. Buivydaitė 
I ' ' • .

Senatvės šypsena
► .

Iš juodos krosnies gerklės, kuri lengvai virškina didokus rąste
lius, plakasi liepsnos ilgais, dvišakais, trišakais liežuviais godžiai lai
žydamos aprūkusią kaktą ar, prisimesdamos prie gomurio, tirščiau- 
siais dūmų kamuoliais raitosi.

Traška, ūžia, šnypščia ugnis visą priemenės vidų mirgančių šešė
lių prigrūsdama. Degutinės sienos ir lubos, drėgna asla, kampe, kelių 
šimtų kibirų talpos storpilvis bosas, vidury aslos šulinėlis toks ne
gilus, — aiškiai matosi juodas vanduo su šokinėjančiomis ugnies 
kibirkštėlėmis,— visa kraiposi, juda, blaškosi, virpa.

Protarpiais nuo lentgalių pasieny, užmestų marga drobule, iš po 
kurios kadaruoja šiaudai, nukelia ilgas, kaip kartys, kojas sudžiūvęs, 
diržingas senis ir vienais apatiniais, atlapa, smarkiai apžėlusia krū
tine, basas stypčioja per drėgną aslą prie krosnies. Ima iš kampo 
ilgą žarsteklį ir, kruvinų liepsnų, nužertas, lyg pats juodasis, varta
lioja apdegusius rąstus padaužydamas, net kibirkščių lietus pasipilta;

Dar vieną antrą rąstą įgrūdęs ir sutvarkęs stypčioja atgal, virsta į 
savo kietą guolį, užsitraukdamas sulopytus kailinius.

Pragydo, truputį užkimusiu balsu, gaidys. Jam tuoj pritarė an
tras, trečias ir ketvirtas visą apylinkę skardendami.

„Nuobodu būtų be gaidžių“, galvoja senis, „kuris čia kitas 
paukštis naktį rėkaus... nė dziegoriaus nereikia... “ O, mat, kiek 
macios turi — neša dabar kudašių iš mūsu sventosios žemelės juo
dieji. *. geras paukštis... šypsosi senis.

Pasikreipęs dirstelėjo į langelį. Juoda naktis tebespokso pro visas 
nediduko langelio rūtes, čia pat aiškiai mirksi viena žvaigždė.

„Per anksti iškūrensiu... matyt, dvylikę giedojo“, pasikaso pa
kaušį senis. „Šūkalaus, seilėmis apsipurkšdama, Leibienė ... ir miegas 
dar Čia pat... reikia užkaiščius pristumti — tegu rusens iki ryto... 
Koks čia piktasis ir papainiojo taip anksti užkurti“... kelia savo 
ilgąsias žemyn ir šlepsi prie krosnies. Čia sužarsto nuodėgulius, dar 
porą rąstelių įgrūda ir, išsikasęs iš po suolo, rieškučiais apnokusių 
bulvių papilia prieš ugnį — bus pusryčiams ... Dar turi silkės uode
gą nučiulpti ir karčiosios šlakelį... „Duok Dieve sveikatos tam Ka
zimierui“, — atsidūsta, „pasuko vakar lašelį... ir puikiai išvanojau“, 

•» .
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prisimena, „garavo, kaip nuplikytas paršelis“ — Pristūmęs užkaiš
čius virsta aukštieninkas ant suolo ir kailinius užsitraukia iki pat 
smakro.

„Nė patogiai išsimiegoti senatvėje negauni“, murma taip plačiai 
žiovaudamas, kad net žandikauliai braška... „ir taip visą dvidešimtį 
metų šuns gyvenimas“, toliau rusena mintys, „vėjas pro plyšius snie
go privaro, rudenį prilyja... ir kalenk, kaip vilkas, dantimis... o 
nugriebi supuvusį skatiką... Ir tos bobos rėksnės: čia vandens per 
maža (o iššinkavoja su vaikais) čia šilima menka, čia vanduo per 
šaltas... o kad jos sukeptų!“ nusispiauna viduraslin ir nusigręžia j 
sieną.

„Ir septyniasdešimt ant kupros — nepūkų maišelis“, vėl slenka 
mintys toliau, „ir koks čia gyvenimas, šuns gyvenimas“ ...

Ugnis prigesinta šnypščia, mėlynais liežuviais krosnies gomurį 
plakdama. Dabar kažkur toli sugieda gaidys. „Matyt, bestija senas... 
pramiegojo“, atsikrankščia senis.

Už storpilvio boso įsitaisęs svirplys savo monatonišką dainelę 
čirpia, antras kertėj pritaria, trečias už krosnies neatsilieka „kaip žydų 
veselijoj visa kapeli ja“, šypteli senis. „Šiandien moterų diena“, atsi
mena, „kad tik vanduo gerai įšiltų... poanksčiai ir pakūriau... 
Kaip visados pirmoji ateis Barbora su krepšiu rankoj su didele la
puota vanta po pažastimi... Žadėjo ir marškinius praskalbti“, pasi
kasė nugarą. „Anąkart skerstuvių atnešė . . . riebaus paršioko būta ... 
kopūstai, kaip degutas, nuvirę — tris dienas valgiau. ... Turi savo 
trobelę ... o kad taip pasipiršus“ ... smarkiau sudunksi širdis, bet 
taip nelygiai krūpčiodama. „Bet... bet,“ pasikaso pakaušį, „ką gi 
veikčiau be žmonių... Iškūreni, pripumpuoji vandens, sumazgoji 
rėčkutes... sėdi sau ant slenksčio ir lauki... Ateina vienas — an
tras... būrelis... Visi pažįstami, lyg savi... Kas obuolį pakiša kur 
minkštesnį .. . sūrio kąsnelį... Išeidami už šilimą padėkoja. Kai 
kurie perdaug įkaitę prisėda priemenėj pypkę išrūkyti, šnektelėti... 
O moterų dieną... vaikų klyksmas... bobų alasijimas... Su vie
nom pajuokauji... vaikus pakalbini... o kitoms ir vandenį prilai
kai, kai jau per daug ima šinkavoti... tai kartais smarkesnės pasi- 
miršusios nuogos besančios, išpuola vandens šaukti... ilgai kruta 

_ ūsai, paslėpto kiknojimo krutinami... „mat, vyru nebelaiko... kad 
jas kvaraba“ .. . nusispiauna. „Barbora vis pirmoji —• sakosi, triukšmo 
nemėgstanti... žino, kad ir vienai vandens duosiu... Savo trobelę 
turi, paršelį susipeni... o prie taurelės kaip tinka lašiniai su pipirais“, 
net seilę nurijo senis. „O čia nė padoriai išsimiegoti negauni“, vis 
maišosi mintys. „O ko aš prastas ~ su turkais vajavojau... net du
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pirštu nunešė nuo kairės rankos... bet niekis... Jurkštas ir be ko
jos... ir tai apsiženijo ... ė, tik kas nenori, pačios negauna“...

Galva maloniai svaigsta, kūnas sunkėja, tartum kas į jį šviną 
piltų..,

Skambina rytmetinius poterius. Varpo garsai, nors neaiškiai, 
bet atsimuša ir į senio ausis. „Reiktų keltis... gal krosnis užgęso“.. . 
paklibina mintis smegenis. Bet kažkas užsigulęs myga... laiko už
spaudęs blakstienas. O varpai vis skamba ir skamba, jų kiekvienas 
dūžis įkyriai muša galvon — •

Plačiu vieškeliu lekia, kiek įkabindami arkliai... jų sidabriniai 
karčiai raudonais kaspinais papuošti, lyg vėliavos plevėsuoja... Pir
mame vežime sėdi jis, Pilypas, juodais rūbais su balčiausiu kaspinu 
prie krūtinės, su žaliausia rūtos šakele prie Širdies... Salia jo balta 
Onutė ... jauna, graži, geltonkasė Onutė ... jos veliumas plevena.. : 
Ir ūmai atsimena, kad jau seniai Onutė mirė ... pats duobę iškasė ... 
ant savo rankų įleido... pats iš auksinės popieros kryžių iškirpo 
ir ant grabo užlipino... Atsidūsta, dejuoja... vis kažkas labyn 
myga, net šaltas prakaitas muša... tai žiūri turkas jį už- 
gulo... spaudžia... Ir vėl Onutė... ,,Tu jau numirei — mes 
būsime kartu... visados kartu...“ taip aiškiai jam sako. „Eikš 
čia, žiūrėk, kaip gražu!“ Ir ji veda jį tokiais gražiai spindin
čiais mėlynais laiptais aukštyn... jos rankose žiba auksinis kryžius, 
kaip tik toks, kokį ant jos grabo priklijavo... Jau čia pat balti de
besys jų galvas liečia — tokie minkšti, kaip vilnos ... žvaigždės di
delės, kaip torielkos... o mėnulis, kaip kopūsto galva... ir dar 
akimis merkia... O jis, jaunas, tiesus kaip žvakė... plaukai papurę, 
garbanoti... geltoni ūsai... ir jo rankoje šilta Onutės ranka virpa... 
ir balta, balta, kaip popierėlis... „Mat, ten nereikia dirbti“, galvoja, 
ir lengva šypsena kutena jo lūpas ir į akis subėga...

Paskutinė mėlyna liepsna krosny žybteli, šuplevena ir gęsta... 
Pro langelį įlenda plonytis saulės spindulėlis ir bailiai sustoja ant senio, 
smulkiais prakaito lašais nubertos, kaktos. Kailiniai žemėn nudribę, 
atlapa krūtinė vos besįkilnoja.

—- Pilyp, a Pilyp! ■— dūzgena duris Leibienė. Jos strazdanotas 
veidas ir mažutės, kaip smilga praplautos, akys desperatiškai žiūri 
aukštyn į nerūkstantį kaminą.

— Pilyp, . . A... kelkis, kelk! — šaukia prisikišdama prie durų 
■ plyšio ir, nesulaukdama atsako, vėl kumštimis daužo duris, net tos 

tratėdamos šokinėja.
Į Leibienės triukšmą atgoglina ilgą kaklą, rudais gyvaplaukiais 

apaugusį, ištiesęs Leiba. Taukuota jermulka dengia rudą galvą, o 
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Šeimininkių Sekcija
Iš kairės į dešinę: K. Budriūnienė, M. Sidaravičienė (pirmininkė), R. Petru- . 
šauskienė; antroj eilėj: Am. Valodkienė, A. Kudirkaitė ir J. <Bitinaitienė.

raudonos mirksinčios akys merkiasi prieš saulę — Sa... ša... — ramina 
žmoną ir, suieškojęs pagaliuką, įkiša pro plyšį ir atšauna durų velkę. 
Durys trinkteli į sieną, ir pilnas smalkių oras veržiasi laukan.

— Ui... mišiugine kop... — užsiima nosį Leibienė tarpdury... ui 
... ui veik., vo gest du... — traukia už skverno Leibą, žengiantį į 
vidų...

Leiba, kaklą ištiesęs pažiūrėjo ir, nustūmęs žmoną, įėjo vidun... 
—- Geštorben... — išstenėjo Leiba išėjęs atgal, o Leibienė susiėmusi 
rankomis galvą ėmė aimanuoti... — Kas atsitiko? — sustojo Barbora 
prie pirties... Ko gi čia, Leibien, dejuoji?...

— Ui... ui... anam ten negyvas nugaravo... pristovas... uriadni- 
kas... doktoras...

— Ak tu, Pone Dieve, — pliaukšteli Barbora rankomis, — tai 
ko čia plyšauji... eime, išneškime, gal dar atsigaus... greičiau...

Visi trys vargais negalais ištempia Pilypą laukan. Pavasario 
oras dar saulės spindulių menkai įkaitintas, vėsokas, apsupa jį visą, 
veržiasi į nosį, į plaučius, kutena pabalusius skruostus ir pusiau pri
merktas akis... — Ui... vei... ui vei... — vėl aimanuojaLeibienė, — 
pristovas, uriadnikas...

— Nustok... — subara Barbora, mirkydama skepetą į vandenį 
ir dėdama prie galvos ir krūtinės... trindama rankas ir kojas...
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Po kelių minučių Pilypas atsidusta ir sumirksi akimis:
— Bloga... — prašvokštė... galvą...
— Matai, nabagėli, nutroškęs buvai... Leibienė jau ir pakavoti 

tave norėjo... Praeis,., atsigerk truputį, — lenkė iš puodelio van
dens.;. '' ‘ '

Pilypas gurkštelėjo, net Adomo obuolys sukrutėjo, —ir nurijo.
— Išsivėdino pirtis... gal eitum į vidų, — pasiūlė Barbora.
— Kad nepagaliu...,— pabandęs keltis, atgal atvirto.
—. Mes padėsime... — kibo Barbora už pažastų, — žemė šalta, 

dar zapalene gausi...
Vėl visi trys įtempia į vidų ir paguldo ant lentgalių.

Uf... uf... — lengviau atsidūsta Leibienė, — kaip man iš- 
sitrašijo...

Pilypas judina ranką ir ūmai sako Leibienei;
— Pasikarkite su savo pirtimi... nebekūrensiu... šuns gyvenimas 

...pasikarkite!...
— Niu... kaip nekursi... kur aš kitam gausiu... —sako Leib a.
— Pasikarkite... — murma Pilypas, lyg muses ranka baidyda

mas. — O tau, Barborėl, dėkui... būtų tie nekrikštai numarinę...
— Ėjau pro šalį, — aiškina Barbora, — mat, pardaviau ožkytę 

Maušai, kur šalia pirties gyvena... girdžiu Leibienės šauksmą... įėjau 
pirtin, ogi tu jau pamėlynavęs... Smalkių net tiršta... tuoj liepiau iš
nešti... ir štai vėl kruti.

— Dėkui, dėkui, Barborėl... O jūs pasikarkite, — vis savo Pi
lypas...

— Ui, kam mums kartis... tu durniau!... — šaukia Leibienė... 
‘f •

— tu pečių kurk...
— Gal dar šiandien ir iškūrentum, Pilypai... kas čia be tavęs

•V1 ■ ■ • . • ■ ■ ■ . ’

mokės, — prideda Barbora.
Pilypas sėdasi, bet pasverda ir krinta atgal:
— Galva... kaip kaituliu sergančios avelės... paskui...

Niu... kada paskui?! — skeryčioja Leibienė, — jau kur sau
lė!... Žmonės nuo dvylikos ateis!...

— Matai gi kad žmogus negali, — sako Barbora, — tai ko rė
kauji.^. Už supuvusį skatiką nori, kad žmogus ir dūšią atiduotų... 
besarmatė...

— Tu manęs nesarmatyk, gali sau eiti... su tavim neturiu rokun- 
dos! — šaukia Leibienė...

— Ateik... bus gatava... — kreipiasi Pilypas į Barborą, — tik 
dar truputį pagulėsiu... O tu — von! — surinka ant Leibienės.

— Ui, tu pats von! Tpfu! — spiauna išlėkdama Leibienė.
. ■ ♦ • *. . .
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— Nekrikštas, — spjaudosi ir Pilypas, — kad ją nelabasis bai
siąją naktį nujotų!...

Sniegas, pavasarinių spindulių paglostytas, galvotrūkčiais tirpsta, 
ir vanduo nuo stogų teškete teškena. 

» . • k • **

Kreivos, siauros, negrįstos miestelio gatvės pilnos purvo, pamė
lynavusiomis nosimis ir raudonomis, kaip gandrų, kojomis vaikų, 
ožkų ir kiaulių — visiems linksma ir jauku. Vaikai, purvais tašky
dami, gaįniojasi, „laivus“ grioviuose plukdo. Ožkos, akiplėšiškai 
dairydamosi ir skardžiai mekendamos, straksi aplink ūkininkų ve
žimus ir glemžia iš po arklių snukių šieno gniūžtes. Kiaulės ligi ausų 
purvais išsimarojusios zulinasi, patvoriais, pakiemiais plaunasi.

Niekas gatvių netvarko ir nevalo, nešluoja, nes žino, kad saulė 
galop purvą išdžiovins, vėjai dulkes išnešios —' bus sausa ir švaru.

Mediniai nameliai su minkštais šiaudiniais, vėjų apipešiotais, sto
gais nerūpestingai saulės atakaitoje šildosi. Kiemeliuose kapstinė- 
jasi vištos, balutėse turlena antys. Po langais aptvertuose darželiuose 
jau rūtų stagarai mėgina želti — mažutėmis garbanėlėmis piliąsi.

Patvoriais nuo lentgalio ant plytos, nuo plytos ant akmens šo
kinėja pats urednikas; blizga, kaip veidrodis, batai, mėlynas su bliz
gančiomis sagomis ir epoletais apsiaustas, prie šono kardas — šian
die „tabelna diena“ — reikia žiūrėti tvarkos, kad krautuvėlės butų 
uždarytos, batsiuvių plaktukai ar siuvėjų mašinų dūzgimas netruk
dytų rimties.

Didelės trispalvės rusų valstybės vėliavos plevėsuoja prie kiek
vienos pakrypusios trobelės. Dešimtą valandą turi būti iškilmingas 
„molebnis“ ir katalikų bažnyčioj su Te Deum už carą ir jo visą giminę.

Pilypas irgi žingsniuoja paskui uredniką. Jo pilka milinė su
veržta marga juosta, aukšti, suodžiais ištepti, batai, ant kaklo rau- 
dona skarelė, ant galvos parudavęs katiliukas, rankoj stora, gumbuota 
geltona lazda. Eina rimtas ir retkarčiais žvilgteri į krūtinę, kur ant 
dryžuoto kaspino tabaluoja pažaliavęs medalis, gautas už narsumą 
turkų kare!

— Ei Pilyp, Pilypai,
Senas baravykai!

Šūktelėjo beveik į ausį, išpuolęs iš už kampo Kostės berniukas. 
Pilypas negirdi ir drožia tolyn — šiandie jis išsirengė į „tolimą“ 
kelionę — į bažnyčią, nes nė neatsimena kada yra buvęs,, kada mel
dęsis.

Balta bažnytėlė, su vienu dangun šaunančiu bokštu, saulės spin
dulių apipilta, jau visais varpais skardenasi. Kuosų ir varnų būriai
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rėkčioja aukštose liepose, kurių šakos jau žaliais karoliukais apli
pusios.

Šventorius prieš didžiąsias duris švarutėlis, akmenukai balti, kaip 
numazgoti. Tarp didžiųjų durų jau stovi urednikas.

„O ko tam maskoliui čia reikia“, stabteli Pilypas šventoriuj, nu
siimdamas-katiliuką „nors mauk su lazda per galvą“, Šmėkšteli min
tis ir nupurto: „oho... načalstva... mat, kunigą seks ar melsis“... ir 
dar pikčiau. Jis eina pro mažąsias duris. Prie durų varpeliu skam
bina nebylis.

Truputį kluptelėjęs, garsiai, dideliais batais bildėdamas, eina Pi
lypas viduriu bažnyčios — tegu mato urednikas — jis gali eiti prie 
pat altoriaus grotelių, o tas... tegu stypso prie durų... Didelis čia 
ponas... ar jis nepažįsta jo tėvo Misos — poselensČiko... Neturi šir
dies ant jo Pilypas: anąkart atėjęs į pirtį aprėkavo, kad šilimos ma
ža... O paneša bestija... Užvakar... kad jį perkūnas, išvanojo, iš
prausė... o tik ausin negavo, kad per karšto vandens įpylė... o jau 
keikėsi, net žemė linko...

Atsisėdo Pilypas pirmajame suole. Maldaknygės neturi, o ir 
skaityti nemoka... kalbės poterius. Ogi tu Dieve mano, visus po
terius pamiršo... „Sveika Marija lockos pilnoji“ ir — stop! Ir kaip 
nepamirš —- niekad nekalba, bažnyčion neina, išpažinties neina... 
dabar vis dėlto nepadoru, kad poterių nemoka — lygus tam masko- . 
liui prie durų.

Vargonai taip iškilmingai ūžia... čia graudžiai graudžiai ūkia... 
čia linksmai turlena... čia griausmingai dunda, net šiurpas eina. Kuni
gas sidabru ir šilkais siuvinėtu baltu arnotu. .. Mažas būdamas ir mini- 
strantūrą mokėjo... o dabar... Atsimena motiną, kuri kas rytą vakarą 
poterių klupdydavo, liepdama rankas sudėti ir žiūrėti į čysčiaus pa
veikslą... kaip dabar mato — raudonos liepsnos... įvairaus amžiaus 
kenčiančios sielos... o vieną jau angelas dangun veda... Raudotų, jei 
žinotų, kad poterius pamiršo... graudu... trina kumščia akis ir šnypš- 
čiasi...

Gal nors Sveika Marija atsimins — stipriai suraukia kaktą... ne... 
atskiri žodžiai maišosi... O ar dyvai, kad pamiršo... Dvidešimt pen
kerius metus tarnavo kariuomenėj, Rusijos tolybėse, kur nė žodžio 
lietuviškai, nei kunigo, nei bažnyčios... O dabar apžėlė, kaip'kelmas, 
nė nepajuda... Ir šiandie, ar jis būtų bažnyčioj, jei ne Barbora... 
Vakar buvo pirty ir sako: „Kad tu nė bažnyčion neini... buvai nu
smilkęs... būtum miręs... ir šventinto j vietoj kunigas nelaidotų... „Aš 
dar drūtas, geriau ženikimės“... atsimena ir savo žodžius. „O kodėl 
ne“, — girdi Barboros linksmą juoką, — „tu turi pinigų, aš — tro
bą... Sudėsime į krūvą ir iš ubagų ponais virsime... tik, ar Leiba
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šliūbą duos?... Neisiu už bedievio“... „Aš ne bedievis... tik vis 
neprisiruošiu... vis mišios anksti“... atsimena savo pasiteisinimą... 
„Ogi ryt „tabelna“ — mišios dešimtą“, — sako Barbora, „ir gali 
nueiti, jei ne bambizas“. Ir štai, šiandie jis bažnyčioj. Bet... poterių 
nebemoka... spavednės bijotų eiti... ir užsakų negalės paduoti... ne
užrašys be poterių... Ir sunkus rūpestis užgulė jo žilą galvą.lyg 
girnų akmuo prislėgė... Ir amžinai reiks rūgti tos pirties priemenėj... 
kada kas ras sustingusį... net šiurpuliai nukratė... kažkas kliuvo 
gerklėje... ir jis ėmė krenkšėti...

Jau kunigas namo išėjo, ir elgetos ėmė neštis su suoleliais iš baž
nyčios, tik Pilypas vis tebesėdėjo, ir nerami mintis gręžė jo smegenis: 
„Tai, Dieve, aš tavo akyse toks pat menkas, kaip anas kur skambina 
prie durų“, ir mušasi į krūtinę prisiminęs nors du žodžiu „Viešpatie, 
susimylėk!“

Nuleidęs galvą parklumpsino namo, atsirakino priemenę. Viduj 
bloškė katiliuką nuo galvos, milinę nuo pečių, batus nuo kojų... ir 
išsitiesęs ant guolio ėmė sukti galvą, kaip čia poterius išmokti.

Skverbiasi saulė pro langelį, o šiltas, malonus, lengvas, kaip pū
kas, vėjas veržiasi pro atdaras duris ir visuose pakampiuose suki
nėjasi.

Ant taburetės, prieš mažą veidrodžio šukę, atremtą į langelio rė
mus, sėdi iki pat akių išsimuilinęs Pilypas. Atšipęs skustuvas grando 
skruostus, drimba muilo putos ant kelių... „kad tu sukeptum“, pusto 
skustuvą į diržą, „plaukai — lyg per adatas brauktum“...

Ant slenksčio išdygsta berniukas, baltų plaukų čiupra, riesta no
selė, žvitrios, juodos, kaip aguonos, akys... — Aha... — grįžteli Pi
lypas, eikš barzdą nuskusiu...

— Dar nedygsta, dėde, — šypsosi berniukas, — o Pränys kas
dien su balanėle panosę grando, sako, greičiau išdygs...

— Varlys... — juokiasi Pilypas... — o tu patrink su dilgėlėm 
— ryt būsi su ūsais... Ar dar neskambino.

— Vienu skambino... '
— Aš lauksiu, kol visais... — vėl imasi darbo Pilypas. — O tu 

žinai kas yra „lockos pilnoji“? — ūmai, vieną akį primerkdamas, klau
sia, — na, Simai?

— Ne... — nutęsia Simas.
— Aha... matai... kaip upė pilna vandens, taip Marija lockos... 

taip brolau... o kalbėk toliau.
— ...melskis už mus griešnus dabar ir smerties adynoj amen.
— ... ir smerties adynoj amen, — padeda skustuvą Pilypas. — 

O kas yra griekas?
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Simas šypsosi:
— Griekas yra užmušti...
— O jei kiaulę užmuši?
— Kiaulę? Ne griekas.
— O jei žmogus, kaip kiaulė (jis turi minty uredniką).
Simas tyli ir Pilypas tyli.
Taip Pilypas visus primirštus poterius išmoko, prisiviliojęs Si

muką ir gudriai iš mokinio tapęs mokytoju. Čia obuolį, čia iš me
džio ką išdroždamas pakišdavo Simukui, o šis už kiekvieną dovaną 
turėdavo „užmokėti“ poteriais. Už obuolį Sveika Marija, už dro
žinį ir visus poterius. Supykdavo Pilypas, jei tas imdavo, kaip žir
nius berti:

— Manai, kad Dievas supranta... Tiek daug turi klausyti... 
Jei dar aiškiai kalbi, tai klauso... o jei murmi — tai Jam vis tiek, kaip 
varnos kranksėjimas...

Tada Simas retai tarė žodžius, o Pilypas kartojo, vis pritarda
mas: „aha.;, taip... gerai“... Ir taip visus poterius išmoko.

Apžiūrėjęs apgrandytą barzdą ir užklijavęs laikraštiniu popie
rium įdrėkstą ties pat nosimi ruoželį — ilgai taškosi vandeny, vel
kasi baltais marškiniais ir miline.

— Šilta, dėde, — pastebi Simas.
— Šilima kaulų nelaužo, — atsako dėdė, įsideda rąžančių į ki

šenę, užsideda katiliuką ir ima lazdą į rankas.
— Tu, dėde, kaip jenerolas -— su medaliu, — pastebi Simukas, 

žiūrėdamas į ant krūtinės kabantį medalį.
—Aš daugiau kaip jenerolas... Turkų kare jenerolą išnešiau iš 

ugnies —buvo jam koja peršauta... Išnešiau ir medalį gavau... o jis, 
nebijok, negavo...

Bambteli vienas varpas, antras ir — ūmai visi sutartinai sugau
džia, ir jų skambūs susiderinę balsai, taip mielai kutena širdį — ro
dos, pačiam Dievui mūsų vargelius rokuoja. Pilnos gatvės žmonių 
šventadieniškai, pavasariškai apsirengusių. Moterų šilkinės skarelės 
tvaska saulės spinduliuos, o iš po ilgų sijonų baltuoja truputį išleisti 
apatinių mezginiai. Šiandie gražus ir šiltas Atvelykis.

Pilypas kartu su Simuku bažnyčion traukia. Taip linksma Pily
pui ant širdies, kad net urednikui nukelia katiliuką, bet kai tas de
dasi nematąs, nusispiauna ir stipriau suspaudžia lazdą rankoje.

Bažnyčioj jis atsistoja netoli vidurio — tegu visi pamatys, kad 
jis ne eretikas — bažnyčios nebijo... Šiandie popiet eis su Barbora 
ant užsakų... Tai kas, kad nuo ano laiko jis daugiau nekalbino -—ne 
koks pienburnis, kad dūsautų... bet šiandie, nueis ir bus baigta... 
Ir pasisakys, kad turi 50 rublių... Oho... tai nemaža skatiko... o jos 
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sava troba, susipeni paršiuką... kokių skanių dešrų padaro — rau
donos, dūmais kvepia, matyt, ėgliais rūko... parsipliekia nabagė— 
miškas nearti... prinešiu aš jai ėglių... o Leibienė tegu pašokinės... 
kas jai dykai kūrens... Pati subatomis išsifanf arija... šilkiniai čiuža... 
kaip pūslė išsipūtusi... o biednam žmogui gaila...

Smarkiai skambtelėjo varpelis, uždūdavo vargonai, ir už
giedojęs kunigas ėjo šlakstydamas per bažnyčią. Skyrėsi žmonės, da
rydami taką žegnojosi... Pilypas kluptelėjo, lazda išslydusi barkšte
lėjo beveik po kunigo kojomis... paraudo, net šilta pasidarė ir, pra- 
simuginęs prie suolų, atsirėmė. Netoli pamatė suole sėdinčią Bar
borą... Pilka šilkinė, skarelė, o maldaknygėj visą puokštė rūtų, ku
rių vidury raudonuoja palergonijos žiedas... Pilypui tokia ji skaisti, 
šventadieniška pasirodė, kad net Širdis apsalo — žiūri, atsižiūrėti

>■ 

negali...
Per visą sumą malė ir malė Pilypas poterius, kad net liežuvis 

įsmilko, ir burna išdžiūvo; nebežino nei už ką, nei kiek „beprikal- 
bėjo.,. „Tegu Dievas atsirinks“, pamąstė, kai kunigas prieš paskutinę 
evangeliją peržegnojo, o antras su balčiausia kamža ir raudonu ilgu 
kaspinu prie krūtinės įlipo į sakyklą. Pilypas prislinko arčiau sa
kyklos pamokslo klausytis ir taip atsistojo, kad ir jį Barbora galėtų 
pamatyti...
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Ilgai kalbėjo kunigėlis apie netikinčius tarnus, ragino nelaukti, 
kol Kristus pas mus ateis — mes neverti Dievo vabalai, o Jis — 
Karalių Karalius. Liepė patiems Kristaus ieškoti, o kaip Kristų 
kitaip surasime jei ne per atgailos sakramentą... Kas neina išpažin
ties — nedaro atgailos, tas nėra Dievo vaikas, to Kristus nepastatys 
dešinėje... .

Pilypas nelabai kitų žodžių ir suprato, bet stovėjo — tegu Bar
bora mato, kad jis ne bambižas.;.

Po pamokslo kunigėlis atsivertė knygą ir ėmė skaityti pirmuo
sius užsakus. „Mat, kaip skubinasi žmonės“, galvojo Pilypas, klau
sydamas ilgiausios užsakų eilės, „o ko laukti, būtinai eisiu šiandie 
pas Barborą... kad ir tuoj po visam... o pavakarį ir pas prabaštėlį... 
Kitą nedėlią ir mano pavardė iš ambonos suskambės... poterius mo
ku... Žvilgterėjo į Barborą — ta taip iškilmingai sėdi... veidai iš- 
raudę... „o kaip tu, balandėle, kitą savaitę sėdėsi“, pamanė Pilypas 
ir pasitaisė skarelę ant kaklo. Ūmai Pilypas pakreipė ausį, išsižiojo 
— kunigėlis aiškiai skaito: „Barbora Lapinskienė iš miestelio, našlė, 
su Jeronimu Tuskeniu, našliu iš miestelio, abu šios parapijos, užsa
kąs pirmas“.

Eina Pilypas per miestelį lyg nesavom kojom... ir batas pradėjo 
spausti didįjį pirštą — nepratęs apsiavęs... ir milinė per sunki — pa
sijuto tikrai turįs septyniasdešimt metų. „Anoj pėtničioj dar išva
nojau tą“... nusikeikė atsiminęs Tuskenį... „Dėkui užu šilimą —- 
veselijoj atmylėsiu“... atsimena ir to žodžius... argi jis galėjo pa- 
mislyti, kad su Barbora rengiasi...

Kai kitą rytą atėjo šūkaudama Leibienė, kad pečius nekurtas, o 
jau greit dvylikė, Pilypas nesikeldamas iš guolio, pareiškė :

— Nebegaliu... ką norite darykite... nebeturiu sveikatos... ot 
čia, po krūtine, kažkas graužia, dusina... Jei išmesite, gal, kur 
nusivilksiu, bet nebepagaliu... Jei čia paliksite nukaršti, Dievas 
atlygins... '
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E. Statkienė

Pasiruošimas šeimai
Kad šeima yra viena svarbiausių visuomenės institucijų tautai tuo 

niekas neabejoja. Bet šeimos gyvenimas svarbus ne tiktai tautai ir valsty
bei, bet jis yra kiekvieno žmogaus laimės ar nelaimės pagrindas. Šeimas 
bekuriantieji sužadėtiniai kaip tik šeimoje tikisi pasiekti tikrosios laimės. 
Bet deja, daugelis su tokia nuotaika sukūrę šeimą po kurio laiko pasi
junta nelaimingi; jie. gailisi padaryto žingsnio, kuris kelio atgal nebeturi. 
Šalia nelaimingų šeimų nemažiau yra tokių, kurios savo šeimyniniu gyve
nimu yra patenkintos, laimingos. O tos laimingosios šeimos yra kaip tiktai 
tos, kurios laiku suprato santuokos gyvenimo uždedamas pareigas ir mo
kėjo joms pasiruošti. Čia, ne kur kitur, glūdi laimingos ar nelaimingos 
šeimos paslaptis.

Norėdamas pasirinkti teisingą šeimai pasiruošimo kelią ir čia pasiekti 
vertingų davinių, kiekvienas asmuo, sudarantis šeimą, turi gerai suprasti 
šeimos gyvenimo tikslą ir uždavinius.

Niekur gal kitur nėra taip giliai ir prasmingai suprastas šeimos gy
venimas tiek visuomenei, tiek pačių besituokiančiųjų laimei kaip katalikų 
Bažnyčioje. Didžiausias moterystės išaukštinimas yra čia parodytas tuo, 
kad moterystė yra pakelta į sakramentus, t. y. į antgamtinę sritį. Besituo
kiantieji turi suprasti, kad jie ne tik padaro sutartį, bet priima sakramentą. 
Čia ir paaiškėja katalikiškos moterystės nesuardomumas. Bet, šalia to, 
besiruošiantieji priimti moterystės sakramentą turi gerai suprasti moterystės 
tikslą.

Jau pati besituokiančiųjų nuotaika pasako, kad jie, idealizuodami ir 
besiilgėdami viens kito, susituokę, bendrai gyvendami, tą sielų linkimą, 
tą ilgesio jausmą, kuris pasako, kad negera žmogui būti vie
nam, galės užpildyti tarpusave parama, pagalba, užuojauta. Tad vienas 
pagrindinių moterystės tikslų yra tarpusavis skirtingo lyčių charakterio pa
sipildymas. Katalikų santuokos priesaikos formulėje iškilmingai pasiža
dama viens kitą mylėti ir iki mirties neapleisti. Davus tokią priesaiką Dievo 
ir žmonių akyse kas gi gali drįsti ją laužyti, nenorėdamas nusižengti Dievo, 
Bažnyčios ir žmonių įstatymams? O kad tą pasižadėjimą galėtume ište
sėti, tam ir reikalingas pasiruošimas.

Antras dalykas, kuris paprastai gretinamas prie moterystės tikslų yra 
moterystės atbaigimas, kitaip tariant panaudojimas moterystės teisių. O 
moterystės atbaigimo tikslas, aišku, yra ne kas kitas, kaip kūdikis. Kūdikis 
yra natūrali tos teikės panaudojimo išdava, kurios piktnaudoti niekas ne-
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gali. Kiekvienas moterystės teisės panaudojimas atsisakant gimdyti yra 
nenormalus, priešingas prigimčiai.

„Gimties gyvenimas yra doras, — sako Vydūnas kai jis seka savo 
tikslus, o tas tikslas yra tik vienas — gimdyti**. Tą patį sako ir katąlikų 
Bažnyčia.

Šitą turi puikiai žinoti visi tie, kurie ruošiasi vesti, tekėti. Vadinasi, 
jaunuoliai tuokiasi tam, kad bendrai gyvendami, jie viens kitam galėtų, 
padėti, padaryti jų gyvenimą pilnesnį, tobulesnį, o gautąją vedybų teisę 
— lytinį polinkį jie gali panaudoti žmonių tvėrimui.

Šiom dviem kryptim, vadinasi — 1) tarpusavei paramai ir 2) vaikų 
auginimui — turi eiti jaunuolių pasiruošimas šeimai.

Jeigu teisingai manoma, kad kūdikio auklėjimas prasideda dar daug 
anksčiau negu jo gimimas, tai lygiai taip pat ir pasiruošimas sudaryti šei
mą prasideda toli gražu daug anksčiau prieš jaunavedžių susipažinimą. 
Dar vaikystėje kiekvienas žmogus turi būti ruošiamas šeimos gyvenimui, 
kad šeimoje galėtų rasti laimės, o tuo pačiu, kad gyventų dorą, garbjngą, 
gražų gyvenimą. Žinoma, jei ko patys jaunuoliai nepadarė vaikystėje, dar 
ir vėliau gali dalinai atitaisyti padaryti žalą formuodami savo cha
rakterį.

. Mat, auklėjant ar auklėjantis, svarbiausias dalykas tai išauklėti dorą, 
gerą, tvirtavalį žmogų, vis tiek ar moterį ar vyrą. Iš to išplauks didelė 
dalis ir šeimai paruošiamojo darbo, panašiai kaip iš vieno Dievo įsakymo 
„Mylėk savo artimą, kaip pats save“ — išplaukia beveik visi kiti įsakymai: 
ir nemeluok, ir nevok, ir gerbk savo tėvus ir t.t. Taip yra ir čia. Tačiau 
kaip tuose Dievo įsakymuose nesitenkinama bendru posakiu: „Mylėk savo 
artimą“, bet jie detalizuojami, taip ir čia, pasiruošiant šeimyniniam gyveni
mui, reikia atkreipti dėmesį į smulkesnes, specifines sritis. —-

Tiksliausia būtų pradėti tą darbą nuo pat vaikystės; pav., yra patirta, 
kad šeimoje augęs vienas vaikas rečiau esti laimingas sukūręs savo šeimą. 
Mat, toks žmogus nėra išmokęs iš mažens skaitytis su kitų žmonių reika
lavimais, neišmokęs gyventi bendru gyvenimu. O tai yra daug svarbiau, 
negu iš pirmo žvilgsnio atrodo. Bendraujant su kitais išmokstama užjausti 
kitą skausme, padėti reikale, pavaduoti darbe. Tačiau šito galima pasiekti 
tik tokioje šeimoje, kur auklėtojai to siekia.

Jei motina nepratina vaikų pagelbėti mažesniam broliukui, padėti se
neliui, jei nesistengia, kad broliai tarpusavy kuo nors pradžiugintų vieni 
kitus, jei neparagina vaiko skanesniu kąsneliu pasidalinti su vargšu vai
kučiu, toks vaikas, nors ir gausioje šeimoje išaugęs, nemokės kitam padėti. 
Net ir tada, kai vaikas žaidžia su lėlėmis ar žaisleliais, vaizduojančiais 
gyvulius, reikia atkreipti dėmesį, kad vaikas su jais būtų švelnus, nes visą 
tai jis savo vaizduotėje pakelia į gyvus žmones. Taip pat jei vaikas šiurkš
čiai ar žiauriai elgiasi su gyvuliais, tai jis bent dalį to žiaurumo perkels ir 
į savo šeimos narius. Kito, net artimo, žmogaus moralinis ar fizinis skaus
mas jo nejaudins. Tuo tarpu .nejautrumas ir švelnumo stoka yra, tur būt, 
didysis ir dažniausias šeimų laimės priešas.

Sakysime, tai mažmožiai, tačiau tie mažmožiai padaro didelių da- 
lykų.^

Žinoma, žmogui augant ruošimasis šeimai turi dar paryškėti.
Labai svarbu, kad jau iš pat jaunų dienų jaunuoliai turėtų kilnų ir 

gražų supratimą apie šeimą. Protingas ir geras paaiškinimas vaikams
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žmogaus kilimo paslapties ne tik apsaugo jaunuomenę nuo smalsumo mai
tinti savo vaizduotę nešvariomis mintimis, bet kartu iššaukia pagarbą šei
mai, parodo ją, kaip šventę, gražiai Dievo surėdytą instituciją. Kad šito 
pasiektume, žmogaus atsiradimo paslapties aiškiriimas turi būti labai apgal
votas, švelnus, atsargus ir laiku padarytas. Mat, labai dažnai vaikai išgirdę 
apie šiuos dalykus iš netinkamų šaltinių, arba jei gerai nesuprasdami 
klaidingai išskaito juos iš knygų, dėl to neretai jie ima net gėdytis savo 
tėvų, nemylėti savo jaunesniųjų brolių. ”

Norint, kad vaikas įgytų kilnų supratimą apie šeimą, be galo svarbu, 
kad jis savo tėvų namuose pajaustų džiaugsmo tiek iš tėvų meilės val

akams, tiek iš gražaus tėvų sugyvenimo tarpusavy. Gyvenimo pavyzdžiai 
aiškiai rodo, kad tie vaikai sukuria laimingesnes savas šeimas, kurie tėvų 
namuose matė sutarimą ir tarpusavę meilę bei pagalbą. Jie labiau moka 
kitą atjausti, pagerbti, paklausyti kito nuomonės, esti linksmesni, atviresni.

Čia ir prieinama prie žmogaus būdo savumų, apie kuriuos susituokian
tieji labai rimtai turi susimąstyti. Juk silpnavališkumas ir blogas būdas 
yra mūsų šeimų nelaimių versmės. Jei bent vienas iš Susituokusių yra 
silpnavalis ar blogo būdo žmogus — tokioje šeimoje laimės tikrai nėra. 
Juk girtavimai, neištikimybė, išaikvojimai uždarbio, nepritekliai ir kitos 
blogybės, dėl kurių karčiai rauda ir mūsų krašto tūkstančiai šeimų, yra 
ne kas kita, kaip tėvų silpnavališkumo pasėka. O blogas, priekabių ieškąs, 
būdas, švelnumo stoka užnuodija ne tik susituokusiųjų gyvenimą, bet ati
ma visą nekaltąjį džiaugsmą kūdikiui ir jaunuoliui. Aštrų žvilgsnį, šiurkš
tų balsą pažįsta dar lopšyje gulintis kūdikis ir jau nuo tada tėvų nors ir 
maži nesutarimai ima laužti ne tik jo paties, bet ir busimosios jo šeimos 
gyvenimą.

Švelninti būdo nelygumus ypačiai reikia mums lietuviams, nes šaltumo 
ir šiurkštumo tikrai perdaug pas mus yra. Juk žmogus Dievo apdovanotas 
ne tik protu ir valia, bet ir jausmais. Juos eliminavus gyvenimas pasidaro 
šaltas, sausas ir nuobodus. Dėl to ir šeimoje gyvenant reikia mokėti savo 
vietoje parodyti švelnios užuojautos ir meilės.

Jausmų taurinimui ir mokėjimui juos vietoje pareikšti, gali padėti 
gera nuotaika, įvairios šventės šeimose, prisiminimai, laiškai, mažos dova
nėlės ir kt. Paskutiniu laiku įvesta motinos dienos šventė taip pat turi tei
giamos auklėjamos reikšmės vaikams — jaunimui. Iš mažų dienų prati
nami pareikšti pagarbą ir meilę motinai jaunuoliai vėliau jsudarę savas 
šeimas ir kasdieną mokės tarpusavy vieni kitus pagerbti. Dėl to motinos 
dienos šventę reikėtų vis plačiau paskleisti — ji reikalinga ne motinoms, 
bet vaikams jų pačių gerovei.

Kalbant apie pasiruošimą šeimai, būtinai reikėtų atskirai pakalbėti apie 
mergaičių ir apie berniukų pasiruošimą. Šitas pasiskirstymas, be abejoji
mo, išplaukia iš darbo pasidalinimo principo tarp vyrų ir moterų.

Tėvų namuose mergaičių paruošimas šeimai gal būt dar šioks toks 
ir yra. Mat, daugumoje Šeimų tėvai daugiau dėmesįo kreipia į mergaičių 
negu į berniukų dorovingumą, joms ne taip svetimas ir religingumas. 
Kai kur ir iš šalies joms primenamas ištekėjimas, kuriam reikia šiek tiek 
pasiruošti ir kartu mokytis nuolaidumo vyrui, tarytum vyresniam ir tt.

Nors'toli gražu nepakankamai, bet vienoj kitoj specialėj mokykloje 
mergaitės šiek tiek mokomos ir pedagogikos.
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Tuo tarpu berniuko ruošimo šeimai nei namuose (su retomis išim
timis), nei mokyklose jokio nėra. Priešingai, kai kuriose šeimose neretai 
berniukai net savotiškai skatinami parodyti savo „vyriškumą“ užsispy
rimu, suprask, nenusileidimu moterims. Berniukui esą netinka pasaugoti 
mažą broliuką, atnešti lėkštę, įsipilti arbatos ir t.t. O ir moralė, kalbant 
apie vyrus ir moteris, atrodo esanti dvejopa; mat, esą berniukui niekas 
teprilips, nors mergaitei toks pasielgimas būtų tikras skandalas. „Kai 
ves — susitvarkys“, — sakoma apie jaunus vyrus. Deja, kad tada jau yra 
pervėlu tvarkytis. Daleiskime, kad linksmai ir nerūpestingai gyvenęs 
jaunuolis išviršiniai ir susitvarkytų, bet viduje jis savęs staiga neperdirbs. 
Toks vyras niekada nebus ne tik tvirtavalis, bet nei vidiniai pavyzdingas 
tėvas, nei žmonai vyras. Juk doras gyvenimas, gražus elgimasis nėra tik 
jaunų moterų privilegija. Jei vien moterys tuo atžvilgiu būtų ir idealios, 
tai vis tiek nei šeima, nei valstybė nebus tvirta ir laiminga. Juo labiau, 
jei vyrai save laiko vadais ir gyvenimo formuotojais, tai jie kaip tiktai 
privalo būti doresni ir visais atžvilgiais pavyzdingesni ir už moteris.

Jaunuoliai, tiek berniukai, tiek mergaitės, negali turėti pavyzdžių iš
ardytų šeimų, kuriuos visuomenė laiko aukštais pareigūnais. Tokie pa
vyzdžiai yra didžiausi mūsų busimųjų šeimų griovėjai.

Iš kitos pusės besiruošią sukurti šeimas ne tik moterys, bet ir vyrai 
turi nusivokti apie vaikų auklėjimą. Dėl to pedagogikos turi mokytis 
ne tik mergaitės, bet ir berniukai.

Aišku, kad vaikų auklėjimas ir auginimas bei namų priežiūra pri
klauso motinai, tačiau ir tėvas čia yra žymus dalininkas, nes ir jis nemaža 
laiko praleidžiašeimoje ir joje dalyvauja savo autoritetu.

Pavyzdingose šeimose vyrai neturi bijotis pavaduoti žmoną, motiną 
ar seserį, kada tik tam yra reikalas. Ir tėvas neturi kratytis pabudėti 
prie sergančio kūdikio, nes turi jausti, kad ir žmonai reikalingas poilsis. 
Vyrai turi suprasti, kad tas vadinamas moterų nervingumas ar kantrybės 
stoka, dažniausiai yra pervargimo, nemiegotų naktų, smulkių, bet įkyrių 
rūpesčių pasėka. Juk vyrų darbas įstaigose ar laukuose yra daug ra
mesnis ir lengvesnis, negu moterų namuose.

Dar be galo svarbu, kad vyrai mokėtų palaikyti žmonos autoritetą 
tiek vaikų, tiek svetimųjų akyse. Ten, kur motina gerbiama, ten, kur 
vaikai mato gražų tėvo elgesį motinos atžvilgiu, — tokioje šeimoje augę 
vaikai, savo laiku paseks tėvo pavyzdžiu sukurdami laimingą šeimą. Dėl 
to tėvai besirūpindami, kad jų dukros gautų gerus vyrus, kad jos sukū- 
rusios seimą būtų laimingos, nemažiau turi rūpintis išauginti savo sūnus, 
kad jie mūsų marčias laimingomis padarytų. Šito pasieksime nežemin
dami moterų, nenustumdami jų į užkampius, neskirstydami „vyriškų“ ir 
„bobiškų“ darbų, bet suprasdami darbo pasidalinimo dėsnį ir vieni kitiems 
patalkininkaudami.

Jei moterys turi ydų, stenkimės joms padėti tomis ydomis nusikratyti. 
Visiems be galo svarbu, kad moterys būtų tikrai, o ne išviršiniai kultū
ringos, išlavintos, bet šalia to, reikia, kad jos tiek mokykloje, tiek namuose 
iš jaunų dienų galėtų gerai pasiruošti motinos ir šeimininkės pareigoms. 
Dėl to taurindami savo papročius ir sutartinai stengdamies pašalinti tas 
blogybes, kurios ardo mūsų šeimų vidujinį ir išorinį gyvenimą ir griauna 
valstybę, tuo pačiu prisidėsime prie gero jaunuolių paruošimo šeimai.
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Šeimininkių sekcija. Dar prieškariniais laikais įsikūrusios Liet. Kat. 
Moterų Dr-jos vyriausias tikslas buvo suburti mūsų kaimo moteris. 
Tuo tikslu Dr-ja visą savo veikimą ir taikė toms, kurios sukūrė mūsų 
liaudies kultūrą, išlaikė lietuvybę. Dr-ja, besirūpindama savo narių dva
sios reikalais, nepamiršo ir jų profesinių reikalų.

Praūžus karo viesului Dr-ja viena pirmųjų pradėjo rūpintis mergai
tėms vėl steigti namų ūkio mokyklas. Jos ir buvo įsteigtos. Bet kiek 
tai darbo ir energijos kainavo. Iš vokiečių okupacinės valdžios ir mūsų 
vyriausybės gauti dvarų centrai buvo apleisti, žemė nualinta, jei kur 
trobesiai ir buvo, tai reikalavo didelių remontų. Dar ir dabar kai kurie, 
tuomet buvusios centro valdybos nariai, prisimena, kaip, nesant lėšų 
pasamdyti susisiekimo priemonėmis, į Karmėlavą pėsti eidavo mokyklos 
reikalais. Tos mokyklos buvo sutvarkytos, dabar puikiai veikia ir kai
mui duoda paruoštas šeimininkes.

Leidžiamajame savo laikraštyj e „Moteris“ įvedė specialų šeiminin
kėms skyrių. Be to, kasmet dar duodamas nemokamas prie laikraščio 
„Moteris“ priedas — 1 - 2 knygos.

Pradėjus žemės ūkio kultūrai sparčiai kiltie pačios moterys gyvai pa
juto reikalą šviestis, neatsilikti. Kadangi tuo laiku mūsų kaimo mo
terimis labai mažai kas tesirūpino, tai Liet. Kat. Moterų Dr-ja 1936 
metais suorganizavo Šeimininkių sekciją. Sekcijos vyriausias tikslas 
rūpintis ūkininkių profesiniais reikalais. Sekcijai padedant „Moteryje“ 
buvo padidintas „Šeimininkių skyrius“, suredaguota keletas „Moters“ 
priedų. Draugijos skyriuose buvo suruošta namų ūkio, bei paskirų 
sričių — virimo, konservavimo ir kit. 2-jų savaičių ir trumpesni kursai. 
Buvo suruošta ir dar dabar ruošiami įvairūs konkursai skyrių narių tarpe: 
namų švaros, darželių įrengimo, audimo ir kt., organizuojamos ekskur
sijos. Darbas pradėtas plačiu mastu.

Pereitais metais Šeimininkių sekcijos iniciatyva visoje Lietuvoje 
buvo suorganizuota Šeimininkių Diena. Toji diena buvo suorganizuo
ta ne šeimininkę pagarbinti, pagirti, bet susirinkus savo darbus aptarti, 
juos studijuoti,1 įvertinti, kad kiekviena jų pamiltų ir su didesniu atsidė
jimu kasdien jį dirbtų. Šeimininkių Diena buvo minima ne tik orga
nizuotų lietuvių katalikių moterų., bet ir visos visuomenės. Šiais me
tais Šeimininkių Dieną irgi organizuojama. Toji diena taikoma minėti 
sv. Mortos, šeimininkių sekcijos globėjos dieną, kuri būna liepos mėn. 
29 d. Kadangi šiemet liepos 29 d. yra šeštadienis, todėl Šeimininkių Die-
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nos minėjimas nukeliamas į sekmadienį, t. y. į liepos mėn. 30 d. Šiais 
metais tos dienos minėjimą numatytą suruošti ir Kaune. Šeimininkių 
Dienos programa tokia: pamaldos su pritaikytu pamokslu, paskui eitynės 
su gyvaisiais paveikslais ir posėdis. Kur bus galima, ten dar bus įvai
rinama: suruošiamos parodėlės (pavyzdingos virtuvės, konservų, audeklų 
ir kt.), konkursai (indų plovimo, daržų ravėjimo ir k.J. Po posėdžio 
— meninė dalis. Tam visam darbui pravesti kviečiamos inteligentės mo
terys. Nors daugelyje vietų, kaip praktikoje pasirodė, mūsų sodžiaus 
sesės moka labai gražiai organizacijose dirbti, bet šviesuolių talka visada 
laukiama. Šeimininkių sekcijos vardu kviečiu visas inteligentes mo
teris padėti organizuoti ne tik Šeimininkių Dieną, bet nuolat savo 
žiniomis paremti, pamokyti savo sodžiaus seseris. Į kaimą neškime 
ne madų naujienas, bet mokslo bei namų ūkio kultūros pažangos ži
nias. Kaimo moteris perdaug darbais apkrauta, ji neturi laiko sekti li
teratūros, jos studijuoti ir savam gyvenimui pritaikyti, joms reikia 
gatavų, tikslių žinių bei pamokymų. Mūsų visų pareiga tokias žinias 
teikti. Tat visos su nroširdžia talka į kaimą! M. Sidaravičienė

i

KOS suvažiavimas — Moterų Dienos vyko per Sakmines, t. y. gegu
žės 28—29 dienomis Kaune. Tai buvo paminėjimas penkiolikos metų 
katalikių organizacijų susijungimo į KOS, panagrinėjimas, ką Lietuvos 
katalikės davė tautos kultūrai ir nusakymas bendrų katalikių organizacijų 
siekimų. -

Suvažiavime gausiai dalyvavo įvairių organizacijų atstovų su 50 
įvairiaspalvių vėliavų, kurių priešakyje buvo KOS vėliava, prie jos Dot
nuvos ir Kauno studenčių ateitininkių, toliau pavasarininkių ir L. K. Mo
terų Dr-jos vėliavos.

Suvažiavimas pradėtas pamaldomis Tėvų Jėzuitų bažnyčioje. Šv. 
Mišias laikė vysk. T. Matulionis, pamokslą pasakė T. Venckus S. J., iš* 
keldamas moters pasiaukojimą, meilę, stiprybę, kilnumą ir klusnumą. 
Išškilmingą posėdį pradėjo suvažiavimui ruošti komiteto pirmininkė M. 
Galdikienė. Garbės prezidiume buvo vysk. T. Matulionis, vysk. Rei
nys, KOS protektorius, vysk. P. Būčys. Darbo prezidiumą sudarė 
Dr. V. Karvelienė, O. Labanauskaitė, St. Vanagaitė, sekretoriavo A. Dir
sytė, Apanavičiūtė ir Rasimaitė.

Suvažiavimas susilaukė daug gražių sveikinimų. Pranešimus suva
žiavime padarė: Dr. O. Norušytė apie Tarptautinį Katalikų Moterų kon
gresą Romoje, O. Labanauskaitė apie moters darbo sąlygas laisvoje Lietn- 
voie. Z. Čerkeliūnienė, — Lietuva Marijos žemė, A. Micutienė apie moterį 
ūkyje, G. Andrašiūnietė apie šviesuolę ir kaimą, Sf. Ladigienė ir P. Karve
lytė apie moterį kaimo šeimoje.

Iš visų paskaitų išplaukė eilė nutarimų, kuriuos formulavo rezoliucijų 
komisija. Tuos nutarimus patiekti mūsų krašto vyriausybei, išrinkta ko
misija iš 12 moterų. Nutarimų priėmimas, be abejo, yra pati svariausioji 
suvažiavimo išvada. Dabar eina jų įgyvendinimo reikalai.

Šiame suvažiavime meninę dalį atliko pačios moterys — Tauragės , 
skyriaus tautinių šokių Šokėjos, solistė'A. Galaunienė ir jos vedamas Šv. 
Jėzaus Širdies Seserų gimnazijos choras.

Suvažiavimas pagerbė Nežinomąjį Kąreivį. Po posėdžio ir meninės 
dalies įvyko eitynės su vėliavomis į Karo Muziejų pagerbti žuvusius už
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Moterų šaulių tautodailės parodos kampelis

Lietuvos laisvę. Čia atitinkamų žodį tarė „Pavasario“ Mergaičių S-gos 
pirmininkė Br. Diržauskaitė. KOS pirmininkė Dr. O. Norušytė ir „Moters“ 
redaktorė E. Starkienė ant Nežinomojo Kareivio kapo padėjo suvažiavimo 
vardu vainikų.

Suvažiavimas delegavo St. Ladigienę, O. Staknienę ir stud. O. Gru- 
šauskaitę pasveikinti Arkivyskupų Metropolitų Skvireckų, ministerį pir
mininkų Černių, švietimo ministerį Dr. Bistrų ir žemės ūkio ministerį J. 
Krikščiūnų. Pasveikinimo proga jiems buvo perduoti suvažiavime iškelti 
moterų reikalavimai. Per suvažiavimų buvo suruošta moterų darbų paroda, 
kurioje buvo šie skyriai: keramikos, stalo padengimo, butų apstatymo 
ir tautinių drabužių. ‘ -

Pabaltijos bendradarbiavimas. Pabaltijos vienybės kongresu birželio 
mėn. 9 d. Kaune iškilmingai buvo pradėta Pabaltijos savaitė. Ta proga iš 
Latvijos ir Estijos susilaukta per 200 organizacijų atstovų ir svečių. Pa
baltijos savaitėje įvyko visa eilė Lietuvos, Latvijos ir Estijos organizacijų 
konferencijų, suvažiavimų, posėdžių. Birželio mėn. 10 ir 11 dienomis vyko 
penktasis Pabaltijos valstybių Motinoms ir Vaikams Globoti Sųjungų su
važiavimas. Suvažiavimų atidarė, jam pirmininkavo ir apie Liet. Motinoms 
ir Vaikams Globoti Organizacijų SųjungOs veikimų pranešimų padarė J. 
Tūbelienė. Apie Lietuvos Karitas veiklų pranešė Dr. O. Norušytė. Be to, 
pranešimus apie analoginių organizacijų veiklų padarė Estijos, Latvijos ir 
Suomijos atstovai. Adv. B. Novickienė referavo apie vaikų globų karo 
metu. Tuo reikalu Lietuvoj jau paruoštas įstatymo projektas ir tam įstaty-
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mui vykdyti statutas. Įstatymo projektas ir statutas įteikti Ministrų Ta
rybai svarstyti. Dr. K. Grinius skaitė paskaitą apie vaikų globą kaime. 
Suvažiavimas, tarp kitų klausimų, ypatingą dėmesį kreipė į šiuos klausi
mus: kova su vaikų mirtingumu; gimimų skaičiaus mažėjimo socialiniai — 
psichologinės priežastys, bėgimas iš kaimų į miestus; ieškojimas būdų ir 
priemonių pakelti gyventojų skaičiui ir kokybei. Šito siekiant nutarta, 
kad visos Pabaltijos valstybės bendrai keltų socialinės globos įstatymų su
manymus, ruoštų socialiniam darbui darbuotojus, kad motinų ir vaikų 
sveikatos globa būtų įvesta visose Pabaltijos mergaičių mokyklose, kur jos 
teoretiniai ir praktiškai susipažintų su naujagimių priežiūra.

Suvažiavimas taip pat kėlė reikalą ugdyti jaunuomenėje darbo gerbi
mą, namų šeimininkės ir motinos darbo vertinimą ir pripažinimąHygiai 
naudingu ir garbingu, kaip ir kiti darbai.

Suvažiavimas vyko gyvai ir darbingai. Suvažiavimo dalyviai aplankė 
keletą socialinės globos įstaigų Kaune ir provincijoje. Kitas Pabaltijos 
valstybių Motinoms ir Vaikams Globoti organizacijų suvažiavimas įvyks 
1940 m. Rygoje. Ši Pabaltijos sąjunga leidžia žurnalą „Pro luventute 
Baltica“. E. N-nė

Ketvirtoji vaikų darželių vedėjų kursų laida. Šv. Vincento ä Paulo 
Draugija laiko vaikų darželių vedėjoms rengti kursus. Kursams vado
vauja Dr. O. Norušytė. Šiais metais išėjo ketvirtoji vaikų darželių 
vedėjų laida. Ši laida davė 32 naujas darbininkes auklėjimo srity.

Šių metų birželio mėnesio 16 d. buvo paskutinis išleidžiamasis egza
minas. Birželio mėnesio 17 d. 9 vai. ryto kursų lankytojos susirinko į 
Prisikėlimo bažnyčią padėkoti Aukščiausiam už visų metų darbą. Kun. 
prof. St. Yla atlaikė šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Bažnyčios ir savo 
vardu palinkėjo naujoms auklėtojoms ištvermės ir pasisekimo darbe. Per 
šv. Misiąs visos naujam darbui pasistiprino šv. Eucharistija.

Po pietų 4 vai.'„Saulės“ rūmuose įvyko pažymėjimų įteikimo aktas. 
Akte dalyvavo šv. Vincento ä Paulo Dr-jos C. V. pirmininkas kan. Dr. 
St. Osoris, švietimo Ministerijos atstovai, kursų lektoriai ir svečiai. Dr. 
O. Norušytė perskaitė išleidžiamųjų egzaminų aktą, tarė atsisveikinimo 
žodį ir įteikė pažymėjimus. Auklėtinės, atsidėkodamos savo gerajai Ve- 

' dėjai už pasišventusį darbą, įteikė dovanėlę. Po to dar kalbėjo ir svečiai.
Po oficialiosios dalies buvo vaišės. Čia kanklininkės paskambino 

keletą liaudies dainelių. Po žaidimų, dainų ir kopletų Dr. Noruąytė 
dar kartą tarė savo auklėtinėms nuoširdų žodį. Atsisveikinant su savo 
Vedėja, daugelio auklėtinių akyse žibėjo ašaros. A. S.

Ten, kur gimė Prancūzijos išgelbėtoja. Važiuojant plentu iš kruvi
nojo Verdeno į Dižoną, neprivažiavus puškelio, kiekvienas prancūzas lieps 
sustoti kukliame bažnytkaimyje su senais mūro nameliais ir tokia pat 
bažnytėle. Jei dar mėginsi abejoti, tai tuojau paaiškins:

— C’est Domrėmy oū ėst nėe la Puelle... (Tai Domremys, kur 
gimė Mergelė ...).

Tuoj visos abejonės išnyksta ir leidiesi apžiūrėti tos didžiosios pie
menėlės Joanos Ąrkaitės gimtinės. Štai bažnytėlė, sena, apmusojusi, gelsvo 
mūro bažnytėlė, kurioje tebestovi krikštinė, kur kadaise buvo pakrikštyta 
Joana.

Netoli bažnytėlės toks pat senas, paprastas, nedidelis, mūrinis na-
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mėlis. Tai šitame namelyje 1411 m. ūkininkas Jokūbas d’Arc ir jo žmona 
Izabelė Romėe davė Prancūzijai jos išgelbėtoją.

Namelyje beveik viskas tebėra nepakeista, viskas tebėra taip, kaip 
buvo prieš penketą šimtmečių. Tokios pat sienos, tos pačios stogo čerpės, 
tie patys langai, durys.

Įėjimo arkadoje metasi į akis gausūs įrašai ir skydai. Viršuje įrašas: 
„Tegyvuoja darbas. 1441“. Žemiau skydas su Diu Lyzų ginklais, kuriuos 
Joanai įteikė Karolis VH-sis ir Thiessėlinų ginklai. Kitame šone, nišoje, 
klūpančios Joanos statula ir įrašas: „Tegyvuoja karalius Liudvikas XI“.

O štai „Šeimos kambarys“, kur Joana išvydo pasaulio šviesą. Pa
prastas, keturkampis, su didžiule, karmiška krosnimi (tik ne tokia, kaip 
mūsų kaime). Prie krosnies tebestovi aprūkęs, medinis pastovas, ant kurio 
Joanos tėvai, vakarodami, pakabindavo aliejinę lemputę. Prie tos krosnies 
Joana neretai ir miegodavo.

Sienoje marmuro lenta, kur matyti toks įrašas:
„1411 m. šioje vietoje gimė Joana Arkaitė, vadinama Orleano Mer

gelė, Jokūbo Arko ir Izabelės Romėjytės duktė. Jos atminimui pagerbti, 
šitą namą įsigijo Vožų departamento Generalinė Taryba. Karalius pavedė 
jį atnaujinti, įsteigė čia Domremio, Gfenzo ir kitų bendruomenių mer
gaitėms nemokamą mokyklą ir norėjo, kad karžygės biustu papuoštas 
šaltinis įamžintų jos vardą ir tautos atgimimą“.

Šitoji mokykla ir šulinys buvo pastatyti 1820 m.
Į dešinę tėvų kambarys, o gilumoje Joanos, paprastas, skurdus, tam

sus — tik vienu mažyčiu langu į šiaurę. Iš xia nuo bažnytėlės teskyrė 
tik sodas ir kapinių kampas.* Padavimas sako, kad Joana, pagavimo mo
mentais, mėnesienoje, matydavusi ant savo lovos kryžių šešėlius...

Iš daiktų čia tėra tik ąžuolo spintos rėmai. Plūktos grindys pakeistos 
plytų grindiniu.

Čia ji melsdavosi, čia klausydavo bažnytėlės „Viešpaties Angelo“, 
čia jai apsireikšdavo Mykolas Arkangelas, šv. Katarina ir Šv. Margarita.....

Sodely dar tebestovi plačiašakė, jau bevaisė ir beveik belapė obelis, 
po kuria Mergele, parginusi avis, žaisdavo su draugėmis Mengette ir 
Hanriette.

Iki 1818 m. tas namelis ėjo iš rankų į rankas. Tarp kitų, kurį laiką, 
jo savininku buvo Arkų giminaitis, Domremio klebonas, kun. Klaudijus 
Lysas, vėliau Šalmo grafienė Liuda Stainville. Pagaliau, 1818 m. namelį 
su sodu nupirko Vožų departamento Taryba už 2.500 frankų. Pasakoja, 
kad tą namelį norėjęs nupirkti vienas anglų turčius ir siūlęs net kelis kart 
didesnę sumą, kaip Taryba, tačiau tuolaikiniam savininkui Mykolui Že- 
rardenui sapne pasirodė Joana ir Mykolas Arkangelas ir liepę namą par
duoti tik Tarybai. -

Apylinkėje dar tebėra medžių iš anų laikų, po kuriais Joana mėgda
vusi sėdėti ir svajoti bei melstis. Prancūzai tuos medžius dabar laiko 
didelėje pagarboje. Ypatingai gerbiamas yra „Agrastų Šaltinis“, kurį 
Joana vadindavo „Mūsų Viešpaties Gerųjų Fėjų“ šaltiniu. Kasmet, ketvir
tąjį gavėnios sekmadienį, čia susirenka jaunimas, po ąžuolu puotauja, šoka, 
linksminasi, nes, anot jų, tai eina Orleano Mergelės pagerbimui, todėl 
ir gavėnioje galima linksmintis.

‘ Šiemet, birželio 4 d., Domremy buvo didžiulės Orleano laisvės mi
nėjimo iškilmės, į kurias Šventasis Tėvas paskyrė net savo legatą Kanados e 
kardinolą Villeneure. , A. R.-J.
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• Lietuvių Moterų Globos Dr-ja šiemet minėjo dvidešimtmečio sukaktį. Drau
gija Kaune laiko amatų mokyklą, bendrabutį, tvarko valstybinę vaikų prieglaudą

' » ' ' - . v

Raudondvaryje, kurioje veda 5 komplektų pr. mokyklą ir 2 komp. vaikų darželį. 
Mažesniuosius vaikus augina ir moko Gelgaudiškio dvare. Draugija globoja, auklėja 
ir moko našlaičius ir vargingus vaikus. Draugijai vadovauja L. Raupienė.

• Priešmokyklinio amžiaus auklėtojų konferencija. Priešmokyklinis auklėjimas 
— vaikų darželiai Lietuvoje sparčiai auga. Birželio 10 d. Kaune įvyko pirmoji 
priešmokyklinio amžiaus vaikų auklėtojų konferencija, kurioje buvo iškelta eilė 
klausimų, liečiančių darželį ir mokyklą, darželių būklę, auklėtojų atlyginimą, 
pensiją ir kt. Tarp pageidavimų iškilo reikalas universitete darželių mokslo kated
ros ir bendrų visos Lietuvos darželių auklėtojų konferencijų.

. . . ’ • . ■

• Šaulių, moterų veiklos bare. Šaulių Sąjungos 20 metų sukaktuvių proga Mo
terų Šaulių Taryba išleido savo organą „.Šaulė“. Žurnalas eis keturis kartus perv •
metus. Žurnalo redaktorė K. Kodatienė. Taip pat ta pačia proga išleido M. 
Glemžaitės parašytą knygą „Lietuvių Moterų Tautiniai Drabužiai”.

Per jubiliejinį šaulių suvažiavimą buvo surengta moterų šaulių tautodailės 
paroda. Parodoje buvo išstatyta per 2.000 eksponatų, kurie buvo suvežti iš 
įvairių Lietuvos kampų. 

• C ■ ♦

• Akušerių suvažiavimas. Birželio 23—24 dienomis Kaune įvyko Lietuvos Aku
šerių Draugijos suvažiavimas. Suvažiavime pranešimus padarė: prof. Pr. Mažylis 
iš pedagoginės akušerijos, Dr. A. Birutavičienė apie šeimų lankymą namuose, 
Dr. Kesiūnaitė apie akušerės pašaukimą kaimo sąlygoms, adv. B. Novickienė apie 
vaikų globą karo metu. Be pranešimų suvažiavimas apsvarstė draugijos einamuo- 
sius reikalus ir aplankė kai kurias įstaigas.

n

• Apžvalginės parodos. Šį pavasarį buvo ypač gausu įvairių mokyklų darbų 
apžvalginių parodų — Meno Mokyklos, Kauno I Valstybinės Amatų mokyklos, 
Aklųjų Instituto, Aukštesniosios Moterų Dailės Darbų Mokyklos, Vidurinių 
Mokyklų darbelių pirmenybių paroda ir kt. Didžiausia paroda buvo viduriniųjų 
mokyklų, joje buvo tūkstančiai darbelių, kurie buvo suvežti beveik iš visų Lietu
vos gimnazijų. Pirmąsias vietas laimėjo: L— „Aušros“ merg. gimnazija, II— 
Biržų A. Smetonos valst. gimn., III — Telšių Vysk. Valančiaus gimn.

• Jaunosios menininkės. Šiemet Meno Mokyklą baigė 17 žmonių, iš jų 6 mote
rys: I. Ratkevičiūtė, grafikė; O, Šuminaitė, skulptorė; Ek. Trileskienė Levickytė, 
dekoratorė; B. Vilkutaitytė, grafikė;V. Žukauskaitė, dekoratorė; M. Kuzmickaitė, 
tapytoja.

Kauno Konservatoriją baigė 14 asmenų, iš jų 5 moterys: A. Motiekaitytė, EI. 
Dargytė, ir B. Norkienė, fortepiono klasę; J. Jasaitytė ir A. Arnastauskienė, daina
vimo klasę. 

I ’ •W r ’

• Jonuškaitė-Zaunienė varo gilią vagą tautų kultūriniame bendradarbiavime. 
Po neseniai puikiai pavykusių gastrolių Varšuvoje ir Vilniuje, birželio antroje 
pusėje solistė sėkmingai dainavo Paryžiaus operoje ir per radiją.
• Grafikė-tapytoja L Trečiokaitė išvyko į . Paryžių studijuoti pritaikomojo 
meno. Tai trečioji lietuvė dailininkė pasišovusi meno studijas gilinti Paryžiuje. 
Be jos Paryžiuje skulptūros srityje studijas gilina D. Tarabildienė iš Kauno; fil- 
mos meno studijas gilina Z. Urbanavičiūtė iŠ Vilniaus. Iš šiemet baigusių Me
no Mokyklą Ek. Leyickytė Trileskienė vyks į Rygą studijuoti ikonografijos.

• . ■ ' •
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• F. Bortkevičienė 30 metų kaip dirba „Lietuvos Žiniose“. Jos pasišventimas 
ir ištvermė lietuvių spaudos darbe didelis ir pavyzdingas.

• Išsamus veikalas apie tautinius drabužius: Dail. A. Tamošaitis parašė 
išsamų veikalą: „Lietuvių Moterų Tautiniai Drabužiai”. Veikale yra 208 psl. 
teksto, 506 vienspalvės iliustracijos ir 32 spalvoti paveikslai. Veikalas išleistas 
„Sodžiaus Meno“ knygų serijoje. Išleido Žemės Ūkio Rūmai.

' “ * * • . . ■ »

• „Pažangi Šeimininkė“. „Moters“ redakcija išleido gausiai iliustruotą knygą
„Pažangi Šeimininkė“. Knyga skiriama „Moters“ metiniams prenumeratoriams 
kaipo dovana. -

• Moteris — šeimos centras. Naujorko Socialinės Tarybos direktorė V. Boutte 
konstatavo, kad Amerikoje juodųjų ir baltųjų rasių šeimose reiškiasi didelis vaikų 
ir kitų šeimos narių prisirišimas ir pagarba motinai. Amerikoje susidarė tradicija, 
kad šeimoje moteriai turi būti pirmenybė visais klausimais ir visose srityse.

• Prancūzų Šeimos medalis. Nuo 1920 m. Prancūzijoje yra įvestas „Prancūzų 
Šeimos medalis“, kuris duodamas skaitlingų šeimų motinoms. Medaliu apdovanoja
mos motinos, kurios auklėjimu ir darbštumu stengiasi įdiegti vaikams darbo ir doro
vingumo meilę.

• Tėvų įtaka mokykloje. Danijoj 1933 m. įstatymas leidžia tėvams turėti didelę 
įtaką į viešą vaikų auklėjimą. Prie mokyklų steigiami tėvų komitetai, kurie turi 
teisę sekti pamokas klasėse, reikšti savo nuomones dėl mokytojų paskyrimų, dėl 
mokyklų programos nustatymo ir kt. Tarp mokyklų ir tėvų yra glaudus bendra
darbiavimas. Tėvų nuomonė yra labai vertinama.

• Pasiruošimas karui Lenkijoj. Lenkijos moterys ruošiasi kovai už tautos 
laisvę. Jos tuo reikalu daug rašo, rengia paskaitas ir parodas. Neseniai laik
raštyj „Polska Zbrojna“ įdėjo patriotinį atsišaukimą į visas Lenkijos moteris, 
kviesdamos namuose palaikyti dvasinę ramybę ir didvyriškai sutikti įvairius pa
vojus. Varšuvos moterų namų šeimininkių draugija surengė parodą, kurioje 
vaizduojama kaip moteris turi pasirengti karui. Ypatingas dėmesys kreipiamas į 
maisto atsargą. Kiekvieni namai karo atveju turi virsti tvirtove. ,

<

• Vokietijoje panaikino 1933 metų įstatymą, kuriuo buvo uždrausta restora
nuose samdytis moteris padavėjas. Paštuose moterys mokomos užimti vyrų 
vietas, jei pastarieji būtų pašaukti karo tarnybai. Namų šeimininkės raginamos 
pasigaminti kuo daugiausia maisto atsargos.

v ■ ■ . . .

• Lenkų dainininkė ir žurnalistė Kaune. Šį pavasarį mūsų Valstybės Teatre 
„Traviatą“ dainavo lenkų dainininkė Bandrovska Turska. O susipažinti su Lie
tuvos gyvenimu ir mūsų žurnalistais lankėsi Kaune lenkų žurnalistė Z. Piasecka 
Kalicinska iš Vilniaus.
• Annė Chamberiainienė. Apie šią moterį dabar rašoma ir kalbama, kad jos 
nuopelnas, jog Nevilis Chamberlainas dabar Anglijos ministeris pirmininkas, 1938 
m. išgelbėjęs pasaulį nuo baisiojo karo. Ši moteris neiškilo į pirmaujančių moterų 
eiles, ji pasiliko šeimos užkulise ir vyro šešėlyje, bet ji padarė viską, kad Chamber-k 
lainas iškiltų ir taptų Anglijos 1938 m. pasididžiavimu. Jos veikimas pasireiškė tuo, 
kad ji grąžino Chamberlainui pasitikėjimą savimi, įtikino jį politiniuose sugebėji
muose ir privertė statyti kandidatūrą į parlamentą. Ne kartą jam pareiškus norą 
pasitraukti iš politinio gyvenimo, žmona palaikė jo nuotaiką, rėmė, skatino nesi-
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traukti, bet toliau jį vairuoti. Pati Chamberlainienė nemėgsta viešumos. Ji lydi savo 
vyrą, kai šis eina pasivaikščioti, ji jam gamina valgius, tvarko jų namų reikalus, 
bet retai kada su juo važiuoja į konferencijas ar posėdžius. Anglija didžiuojasi 

- ’ ’ . ' . I . ■ .

Chamberlainu, o ši kukli moteris džiaugiasi tuo, kad kuklaus buhalterio Nevilio 
Chamberlaino gyvenimo kelią pasuke į garbės ir galybės postą D. Britanijoj. Čia 
dar kartą galime įsitikinti, kuo nežinomos ir kuklios asmenybės gali patarnauti ir 
duoti pasauliui. .

“——=—- 1

• Missis Hendersonienė. Kai pasaulis verda nuo diplomatinės kovos — karas 
ar taika, Anglijos moterys sparčiai rengiasi tautinės apsaugos darbui. Vyriausybė 
ir. tauta šiuo atveju visiškai sutaria. Anglijos moterys suorganizavo anglų moterų oro 
korpusą, kuris veikia kontakte su bendra priešlėktuvine civiline apsauga. Moterų 
oro korpusui vadovauja missis Hendersonienė. Ji sėkmingai pravedė slaugytojų 
telkimo vajų, per kurį sutelkta per 100.000 naujų slaugytojų. Savivaldybės sutiko 
per tris mėnesius įrengti 720.000 kilnojamų plieninių priešlėktuvinių slėptuvių. Vyriau- 
sybė numato parūpinti nemokamų slėptuvių 2 milijon. namų šeimininkų. Dujokau
kėmis norima aprūpinti visus gyventojus. Visokios rūšies pagalbinei karo tarnybai 
moterys ruošiamos specialiuose trumpalaikiuose kursuose.

• Agota Šidlauskaitė prieš keletą metų labai gerai baigusi V. D. Universitetą, 
pastaraisiais metais sėkmingai studijas gilino Milano universitete, kur ypač gra
žiai pasireiškė mokslinėmis studijomis. Rugpiūčio mėn. pradžioje A. Šidlauskaitė 
grįžta į Lietuvą.

• Dr. St. Šakenienė ir Dr. E. Jasevičiūtė siunčiamos į užsienį specializuotis. 
Pirmoji Specializuosis vaikų chirurgijoj ir ortopedijoj Berlyne, antroji tuberkulioze 
gydyme Šveicarijoj.

• Apdovanotosios Šaulių Žvaigžde. Krašto apsaugos ministeris Respublikos 
Prezidento vardu už nuopelnus Lietuvai ir Šaulių Sąjungai apdovanojo Šaulių 
Žvaigžde šias šaules: saulę rėmėją Veroniką Černienę, šaulę rėmėją Agnietę 
Ambrazieįūtę Steponaitienę. Moterų šaulių rinktinių vadės: I Kauno Mariją Griš- 
kevičienę, III Telšių — Stasę Vilimavičienę, V Trakų — Juzę Žutautienę, VII 
Šiaulių — Ksaverą Pimpienę, XII Panevėžio — Antaniną Bilevičienę, XIV Ma
rijampolės — Bronę Mažunaitienę, XVIII Biržų — Liuciją Kazilionienę, XXII ge
ležinkelių — Elzbietą Čiurinskienę, moterų šaulių sanitarinės komisijos narę 
šaulę Eleną Grigaitę.

Rinktinės šaules: Oną Rimaitę, Idą Karazijienę, Apoloniją Tirvienę, Sholas- 
tiką Reinienę, Bronę Misiūnienę, Mariją Vilutytę, Rozaliją Ambraziejienę, Vik
toriją P opikaitę, Stefą Banevičiūtę, Olgą Jasinskienę, Stasę Petrusevičiūtę, Oną 
Kerbelienę, Emiliją Juknienę.

• E. Eimaitytė, V. D. Universiteto bibliotekos rankraščių skyriaus vedėja iš
vyko į Paryžių susipažinti su ten esamomis bibliotekomis.

- ' ■ r 1 *

C Lietuvos gimnazijų 7 klasės mergaičių stovykla vyko birželio 21—28 die
nomis Ruklių šile (Utenos apskr.). Stovyklai vadovavo Šiaulių valst; mergaičių 
gimnazijos direktorė I. Andriulytė. Stovyklos tikslas — pažinti kraštą, išmokti 
plaukti, atlikti privalomą keliavimą ir išlaikyti Valstybinio Kūno Kutūros Rūmų 
ženklo egzaminus.

• Marta Eggerth Kaune. Garsioji kinų filmų artistė Marta Eggerth lankėsi 
Kaune ir dainavo viename koncerte.

392 -

58



L. Dovydėnas, JAUJOS PASAKOS. II d. Iliustracijos I. Trečiokaitės. 
113 psl. Išleido Spaudos Fondas. Kaina Lt 2.

Antroji „Jaujos pasakų“ dalis nemažiau vertinga už pirmąją. Kny
gelėje — IT pasakų, kurių pagrindiniai elementai paimti iš mūsų tauto
sakos ir pagražinti lakiais fantazijos rūbais.

Čia rasime gudrų žveją, išmokiusį sūnų darbe rasti lobį ir laimę, mūsų 
mėgiamą paukštį gegutę, kuri ligi šios dienos ieško savo vaiko, geradarį 
Petrą, kilniaširdę žvejų seserį, ieškančią paklydusių brolių, trapias kara
laites ir keistus laikrodžius...

Itin norėčiau paminėti pasaką apie geradarį Petrą, mokėjusį tiek daug 
gero padaryti savo artimui. Artimo meilės šių dienų žmogui vertėtų iš 
šios pasakaitės pasimokyti.

Valdovės pasakoj jaunos karalaitės kūdikystė primena vieno rytų ka
ralaičio legendą, bet vis dėlto tai nekenkia pasakai išlikti ligi galo žaviai.

Grakščiu subtilumu padvelkia pasaka „Vienoda daina“, kuri tikra 
gyvenimiška tiesa privers nevieną susimąstyti.

—

Šios pasakos tinka suaugusiems ir vaikams. 10—12 metų vaikai ras 
čia savo nerealių pasaulių karalius, trapias karalaites ir stebuklingus laik
rodžius. Be gražių gamtos vaizdų, pasakos turi daug stiliaus puošmenų, 
kurių autoriaus kūrybai iš viso nestinga.

„Dabar, tamsią naktį, kai stūgauja vėjai, kai danguje grumiasi de
besys, o jūra šniokščia ūžauja, ant Naglio kalno pasirodo žiburys. Mažas 
ir balsganas, kaip žemėj gulėjęs sidabrinis pinigas, tačiau jis toli skrodžia 
tamsą, ir pasiekia žvejo akis, nors jis būtų už mylių, mylių. Ir žino žvejai, 
kad paklydo brolis žvejys, kad bangos kelio neparodo, kad Naglio kalne 
žibintą laiko iškėlusi ir pušį apkabinusi viena žvejų sesuo“ (61 psl.).

Arba:
„Šimtus balsų šlamėdavo nendrės ir ajarai, o pušys keldavo aukštyn, 

ligi žalsvos aukštumos, kur sidabrinės žvaigždės, kaip skudučių garsai, 
krisdavo į užsnūdusį ežero paviršių“ (100 psl.).

Be pasakos elemento, čia skaitytojas ras tikrą lietuvišką buitį, realų 
žmogaus gyvenimą, tarytum dėl pagražinimo, įvilktą į žavią pasakos formą. 
Knygelė Verta dėmesio. Valė Valsiūnienė

/ SMULKUS LIETUS, St. Tamulaičio: RUDENS MELODIJOS.
Nuobodus laikas ruduo — rūkas, trumpos dienos, šalta. Bet niekas 

taip neįgrysta rudenį, kaip smulkus lietus, kuris be perstojo, vienodai, 
mrlijardais smulkiausių lašelių kaip dulkių purkščia ir purkščia. Žmogus 
darosi suirzęs, nepatenkintas viskuo, tik norisi greičiau pasislėpti į šiltą
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kambarį, užsidaryti langines, kad ne tik nebėjusti tos įkyrios drėgmės, 
bet ir nebematyti to pilko dangaus ir purvinos žemės.

Toks smulkus lietus — St. Tamulaičio novelės „Rudens melodijos“. 
Iš viso į knygą sudėta 9 novelės su sentimentalia preliudija. Visose no
velėse, kieno tik buitį autorius pieštų, ar kurios nelaimingos mergaitės, 
(visi veikėjai nelaimingiausi) ar valdininko, ar dvasiškio —- visur tas pats 
nenatūralumas, naivi „filosofija“, meniškos tikrovės stoka.

Sustosime truputį prie pirmosios novelės „Negražioji“. Čia autorius 
norėjo parodyti neturtingos ir negražios, bet meniškos sielos, mergaitės 
likimą. Žinoma, žmonės tos sielos gražumo nesupranta, o mergaitė miršta 
džiova. Tokią graudžią temą pasirinko autorius a lä XVIII aužiaus sen- 
timentalistai, bet šių laikų žmonių kietesnės širdys, ir skaitytojo nepa
vyksta sugraudinti, nors visa aibė šauktukų pavartota, nes neparodo 
gilesnio sielos išgyvenimo, nėra ir veiksmo, tik autorius apipila mus žo
džiais ir sakiniais, pats, kaip sakoma, apmeta ir ataudžia, nebėra ko 
skaitytojui nė galvoti. Dar būtų maža bėdos, jei šita medžiaga jo paties 
būtų gerai sugrumulota, bet, deja, ir to nėra. Štai, kad ir toks meilės 
apibudinimas: „Ei, Andriau! Tu neįsivaizduoji, kaip moka mylėti negra
žios moterys! Kokia stipri, baisi ir graži jų meilė!“ (15 psl.). Ne tik 
Andrius, bet nė skaitytojas neįsivaizduoja kokia ta „baisi“ meilė, nes tai 
vien žodžiai. Be to, autorius nesirūpina psichologišku tikrumu, pana
grinėkime, kad ir šį tik mažą skirsnelį: „Ji labai mylėjusi (gal mėgusi? 
Rodos, mylima tik gyvi daiktai) smuiką. Vėliau ji įstojusi į konserva
toriją ir ten jai gerai vykę. Gal būtų ji ir labai daug pasiekusi šioje meno 
šakoje, bet ji nenorėjo likti profesionale. Artistės amatas jai atrodęs 
visuomet biaurus. Pakankamai pramokusi muzikos, konservatoriją ji 
metė. Pakankamai jau esą visuomeninįnkių, veikėjų, artisčių“ (14 psl.). 
Kiek šitose keliose eilutėse yra netikslumų, sielos nepažinimo. Pirmiau
sia, kodėl artistės amatas biaurus? Jei sakome, kad varlė biauri, tai jau 
čia beveik aksioma ir nereikia įrodinėti, —daug kam šlykštu šaltas slidus 
padaras, — nors ir tai ne visiems; bet dėl artistės amato tai galima ir 
nesutikti, bet autorius taip norėjo, taip parašė. Antra, tikro menininko 
darbą nė amatu nevadiname, rodos, skiriame amatininkus nuo menininkų. 
Toliau, kur autorius ras tikrą sielos menininką, kuris meno išsižadėtų, 
vien kad daug yra menininkų? Be to, ar Lietuvoje jau perdaug veikėjų 
ir artisčių? Beje, dar mažiau mus autorius įtikins, kad metė konserva
toriją Rožė. Vien jau dėl to, kad negraži, tai meno srity išgarsėjimas jai 
galėjo atstoti grožį, ji būtų turėjusi stipresnę gyvenimo atramą. Taigi 
autorius rašo, kas ant seilės užeina — painiausius kazusus per porą eilučių 
išsprendžia.

Arba štai kaip nusako Rožės nelaimę: „Ją nuskriaudė, paniekino jos 
sielos grožį, sumynė purvinais batais... Ji nelaiminga, tokia nelaiminga 
dabar. . .“ (17 psl.). Ir čia tik žodžiai, nes nei kaip ją paniekina, nei kaip 
sumina nematome, o jos pačios išgyvenimą, (kad kažkoks valdininkas pa
metė) tuoj pats autorius šabloniškiausiu žodžiu užbaigia „nelaiminga“.

Rožei mirus, jos adoratorius, Andrius, šiaip atsisveikina: „Sudiev, 
Rože! Tu laimingiausia iš laimingųjų! Amžini pavasariai džiugins tave 
ten, dausų šalyse. Gyvenime tu pasistatei sau paminklą. Paminklo iš 
kieto granito tau nereikės“ (29 psl.). Bet kokį paminklą gyvenime ji sau 
pasistatė, taip ir nežinome.

60



Kiek autorius nesirūpina savo veikėjų gyvenimo tikrumu matome, 
kad ir kitoje novelėje „Paskutinis palikuonis“. Štai „Katriutę tėvai nu
davė vienam šimtamargiui seniui į marčias. Jokimas baisiai pyko, krim
tos, kitos ieškoti nė nemanė ir po metų liko dvaro budelis“ (233 psl.). Mat, 
kaip lengva budeliu virsti — pasakei, ir jau —budelis. O paskui tas 
pats Jokimas vedžiojamas po griuvėsius, slėnius, ir svajoja kaip didžiau
sias romantikas.

Stilius visų novelių pompastiškas, nenatūralus, ir visi veikėjai vieno
dai kalba, pav., „Ei, Rože, Rože! Negražioji, nelaimingoji. O vis tik tu 
graži, laiminga, didi, it karalaitė! Nenusimink, Rože!“ (Iš „Negražioji“ 
20 psl.). Novelėje „Po niūria padange“ Masteika irgi taip pat Šūkauja: 
„Ei, jaunyste! Ei dienos, mano pavasario ir meilės dienos!“ ir t.t. (50 p.). 
„Pakalnėmis ir kalnais“ novelėje skaitome: „Ateik, mirtie! Ateik greičiau, 
juodoji viešnia, ateik geroji išvaduotoja“ ir t.t. (164 psl.). Ir beveik 
pusę visų novelių apimties sudarys kreipimai: jei jau kas kalba, būtinai 
į kalbamąjį kreipiasi vardu net kartais po kelis kartu sakiny: „Vanda, 
Vanda, po velnių, koks gyvenimas...“ „Rože, Rože, nelaimingoji Rože“ 

-2 * * *

ir t.t.
Barbarizmų vartojimas, irgi bereikalingas, kaip — paltas, rėvas, palen- 

drica ... (ir ne palendrica, bet lenkiškai palendvica). Randama aps? 
Čiai ir korektūros klaidų.

Taigi ši knyga mūsų literatūros nepraturtino, tai yra dar toks žalias 
vaisius, nuo kurio tik dantys atšimpa. Ir jautiesi patenkintas užvertęs 
knygą, kaip pasislėpęs nuo smulkaus lietaus.

Knygą išleido „Sakalas“ 1938 m. 259 psl. Kaina Lt 3.
E. Baužienė

Vyt. Tamulaitis, NAKTIS ANT NEMUNO. Išleido Sakalas. 1938 m. 
201 psl. Kaina Lt 2,50. Iliustracijos A. Kučo.

Vyt. Tamulaitis — žinomas jaunimo literatūros kūrėjas, jis jau įgudęs 
rašyti ir nebepirmą knygą išleidžia. Tas įgudimas rašyti ypač yra jau
čiamas šioje knygoje, tik, deja, šiuo kartu ne teigiama, bet daugiau nei
giama prasme. Jei žmogus yra įgudęs kurį darbą dirbti, tai jis, ir be. 
didelių pastangų, geriau tai atliks už naujoką, bet įgudimas vis dėlto 
neduos gerų vaisių, jei bus dirbama greit ir be meilės, be išgyvenimo.

„Naktis ant Nemuno“ — yra viena Tamulaičio knygų, kur nėra šir
dies šilimos, nesirūpinta įžvelgti į vaiko sielą ir kur novelėse yra daugiau 
galvojimo, o ne išgyvenimo, nors sakiniai, kaip ir pridera įgudusiam ra
šytojui, taisyklingi, trumpi, pasakojimas lengvai rieda.

Štai, pirmoje novelėje „Naktis ant Nemuno“ autorius nori pamokyti 
vaikus, kad daugiau domėtųsi gamta ir ją pamiltų. Iš pradžių pasako
jimas gana sklandus — 3 berniukai išplaukia burine valtim Nemunu prieš 
srovę, o paskui žada grįždami aplankyti žymesnes Nemuno krantų vietas’ 
(bet jau grąžina vaikus be apsistojimo žymesnėse vietose). Nakvoja jie 
saloje. Ir štai autorius įdeda į berniukų lūpas šitokį pašnekesį, kai jie nakvoja 
saloje: „Taip, — kalba jis, — kad žmonės arčiau prisiglaustų prie gamtos, 
suprastų ją, jie būtų visai kitoki. Mes per maža būnam gamtoje, nesusi- 
gyvenam su ja ir nematom jos stebuklų“. Jis nutyla ir žiūri į dangų. 
Jo veidas pakeltas. „Iš tiesų, — sakau jam, — kai kuriems gražieji gam
tos reiškiniai parodo tikrąjį Dievo veidą, o jautriai sielai palieka gražių

395

Į .
j • . . • . ‘ ‘
} . • ' ' ' , ' ■

< ‘
i . ’ ■ •
i . ...

61



prisiminimų ir išgyvenimų“ ir t.t. Argi čia vaikų kalba? Čia pats au
torius kalba, bet taip abstraktiškai, neįtikinamai, kad tikrai vaiko nesu
dominsi gamta šitokiu pamokslu. Taigi vaizdelis išėjo gana blankus, jau
čiamas dirbtinumas.

Negeresnis ir „Piemenėlis motinos užrašuos“. Graži, pamokanti min
tis, ir lengvi sakiniai, bet irgi trūksta gyvenimiško tikrumo. Piemenėlis — 
tikras stebuklas: visados linksmas, mandagus, darbštus ir t.t. Tenka su
abejoti, kad piemuo visą dieną nusilakstęs su galvijais, dar kelmus rautų, 
kad uždirbtų smuikui pirkti, — ypač, kad kelmų rovimas nėra toks jau 
lengvas darbas. Be to, „dovanojo man gražų drugelių rinkinį. Nežinau 
nei kada, nei kaip jis tiek daug jų prigaudė. Visi gražiai eilėmis sudėti 
dėžutėj“ (38 psl.). Tur būt, jau čia nė autorius nebežino — nei kaip, nei 
kada beprigaudė. Tik reikia žinoti, kad drugių rinkinį sudaryti ne toks 
jau paprastas dalykas — reikia dar ir mokėjimo. Pagaliau, žinoma, tas 
berniukas tampa garsiausiu smuikininku. Be to, posakiai „mandagiai pa
sisveikino“, „mandagiai pasakė ačiū“, —taip jau pamokslu kvepia.

„Švilpynė“ — jau geresnis už tuodu. Čia jau autorius nuoširdžiau 
rašo, daugiau įsigyvena į vaikų išgyvenimus, už tai ir dialogų yra charak
teringų, tikrų. Tik kompozicijos atžvilgiu autorius mažai tepasirūpino. 
Trumpai turinys — berniukai suka švilpynes, o su jais kartu žaidžianti 
mergaitė — Milė, nemoka ir prašo, kad jai padarytų kuris berniukas. 
Pats pasakotojas — Stasys — sugadintą švilpynę numeta į erškėčių krūmą 
ir sako — išsiimk! Kai mergaitė išsiima, vis tiek iš jos atima ir sulaužo. 
Dabar Stasys jau gimnazistas, sugrįžta tėviškėn atostogų, ateina po tuo 
pačiu gluosniu ir prisimena aną negražų pasielgimą su Mile ir gailisi. Tuo 
tarpu ateina čia ir Milė ir Stasys prašosi atleidžiamas.

Jei autorius būtų čia užbaigęs — būtų išėjęs vientisas dalykėlis. O 
dabar kas išėjo. Stasys prisimena tą įvykį, labai gailisi, jaudinasi: „ .. .nė 
vienas tada nežinojom, kad ateis kada nors diena, kurią prisiminsim kada 
padarytas skriaudas ir jos ims deginti mūsų pačių širdis ...“ Ir štai jie 
susitinka, įtampa auga, paskum prisimena tą įvykį, Milė jam atleidžia — 
ir ūmai daroma digresija. Pasirodo, kad jie buvo jau susitikę ne kartą 
po to įvykio, kai jis sirgo, ji — slaugė — ir visas vaizdelis sugadinamas. 
Be to, autorius ir čia ima pats kalbėti: „Nusinešė rudens vėjas ir mūsų 
anas dienas su geltonais lapais kartu išblaškė“ — perdaug jau. protavimo 
abstrakcijos mergaitės lūpose.

„Bailys“ irgi viena geresnių, Jbet gaisras lyg iš chrestomatijos nura
šytas ir labai primena iš Amičio ,,Širdies“, pav.: „Staiga Raudonkepuraitės 
motina, aimanuodama, iš skausmo grąžydama rankas sušuko: „Kūdikis, 
mano vargšas kūdikis! O, Dieve!“ (92 psl.). Arba: „Paskui aplankė jį 
ir policininkas: jis tvirtai paspaudė jam ranką ir tarė: „Tu esi didvyris. 
To niekas negalės pamiršti. Ir šito tvirto vyro rūsčiame veide pasirodė 
ašaros“ (96 psl.).

Tikrai čia jau ne mūsų policininkas aprašytas. Nesakau tuo, kad 
autorius sąmoningai sekė, bet visa autoriaus kaltė, kad jis pats per savo 
sielos prizmę neperleido to atsitikimo, o tik iš įgudimo parašė bendrais 
posakiais. -

Silpnas yra „Kelias į gyvenimą“. Viena, perdaug ištęstas; antra, stoka 
priežastingumo tam ar kitam įvykiui pateisinti, kad ir, pav., ūkininkas 
atiduoda piemenį mūrininkui, kad šis amato išmoktų, nors piemuo itin 
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geras ir pats nė neprašo. Ir šešerių metų mergaitės kalba irgi nepati- 
kėtina. Visur autorius pats atkalba už vaikus.

Paskutinė „Žmogus be rankos“. Vaikai tvarko karių kapus, o kari
ninkas be rankos pasakoja apie mažąjį karžygį, kuris atkeršijo priešams 
už brolio ir šunelio mirtį. Be reikalo autorius paėmė pasakojimą apie 
kerštą, kada daug yra gražių pasiaukojimo pavyzdžių.

Taigi knygoje visos novelės daugiau ar mažiau dirbtinos, sugalvotos, 
bet nežiūrint to jaunimui jos tinkamos dėl gražių idėjų.

Jauniesiems skaitytojams, aš manau, patiks, bus mielai skaitomos, nes 
jų meniškas kriterijus yra silpnas, bet autorius vis dėlto turi ir jaunimui 
rašydamas daugiau įsigyventi ir meniškai tą medžiagą patiekti, ypač ne
dovanotina, kad autorius yra pajėgus.

Stilius, pagal anas Vyt. Tamulaičio knygas, irgi perdaug jau sausas.
E. B.

GRAFOMANIJOS PERLAS. A. Molio, PIEMENĖLIAI, romanas. 
131 psl. Kaina Lt 2,50. Išleido „Gintaras“ 1938 m.

Jei žmogus nesimokė siūti, tai jis neatidarys siuvyklos ir nesiūs dra
bužių, bet jei žmogus moka plunksną valdyti, tai kai kas labai lengvai 
imasi ir romaną rašyti, dėl to kartas nuo karto pasirodo knygynų vit
rinose tokie „romanai“ a la A. Molio „Piemenėliai“.

Tai knyga be turinio, be idėjos, tik paprasčiausias plepėjimas apie 
bekelnio piemens „romaną“, apie „klynus, tekį, bambą“ ir t.t. — išvada — 
tik prašymas: Viešpatie, apsaugok mus nuo grafomanų! E. B.

• , ‘ ' 1

VEIKLIOJI PAVASARININKE. Redagavo „Pavasario“ Mergaičių 
Sąjungos Centro Valdyba. Knyga turi 400 psl. Kaina Lt 2,50.

Ši knyga skiriama mergaičių judėjimo vadovėms. Jos Čia ras daug 
naudingos medžiagos — kaip veikti ir kaip vadovauti organizacijose. Kny
ga yra keliolikos autorių kolektyvinis darbas. Daugiausia rašoma apie 
organizacinius veikalus ir techninį pasiruošimą, būtent: kaip daryti posė
džius, sueigas, šventes, kongresėlius, kaip tvarkyti raštus, kasą, biblioteką, 
ramoves, kaip vesti kursus, ekskursijas ir bendrai kaip veikti knygose. 
„Pavasario“ Sąjungos istorijos ir ideologijos randame nedaug. Šios sritys 
galėjo būti plačiau ir giliau nušviestos, išnagrinėtos, ir užakcentuotos, kas 
organizacijos gyvenime nemažiau svarbu įsisąmoninti ideologijoje ir įsi
stiprinti į gylį, kaip išsiplėsti į plotį ir imponuoti organizuotumu. Knygoje 
nemaža vietos skirta ir mergaitės kasdienos reikalams, jos gyvenimo ap* 
linkai grąžinti ir kultūrinti, k, a., buto sutvarkymas, tautiniai drabužiai, 
rankdarbiai, audiniai, gėlių darželis, mandagumas. Vis tai naudingi daly
kai, nes mergaitės gyvenime nė viena sritis neturi būti apleista ir nekulti
vuojama.

Knygos gale yra skaitytinų knygų sąrašas.
„Pavasario“ Mergaičių Sąjungos Centras padarė didelę ir gražią pa

slaugą Lietuvos mergaičių jaunimo vadovėms jų nelengvame organizaci* 
niame darbe. Tikėkim, knyga, bus su meile ir uolumu skaitoma.

R. Dargytė

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė 
. 1 ■
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Atsiųsta paminėti
A. Šablinskas, KŪRYBINIS KATALIKŲ VEIKIMAS. „Pavasario“ 

leidinys. 354 psl. Kaina Lt 3,50.
Kun. J. Stankevičius, DORA. Autoriaus leidinys. 218 psl. Kaina Lt 2.
Kun. J. Stankevičius, BAŽNYČIA. Autoriaus leidinys. 216 psl. 

Kaina Lt 2.—.
T.Dr. A. GuidaWi,4VENT0JO ANTANO ŽIEDAI. Iš italų kalbos 

išvertė J. J. Pranciškonų leidinys. 176 psl. Kaina Lt 1,80.
Joques D Ars, PIJUS PERAZZAS ŠVENTAS GELEŽINKELIE

TIS. Vertė J. P. Išleido Pranciškonų Pasaulis. 112 psl. Kaina Lt 1,—.
Jean Mauclėre, SLAPTASIS KARAS. Vertė S. D. Išleido Žaibas 275 

psl. Kaina Lt 3,-—.
Jonas Mackevičių s-N or d, AUKSO MIESTE. I ir II tomas. Švietimo 

Ministerijos aprobuota. „Vyties“ B-vės leidinys. Kaina Lt 2,50.
P. Maldeikis, INTELIGENCIJA IR JOS TYRIMAS. 80 psl. Kaina 

Lt 2,-. . . ■ '
Inteligencijos klausimas, sukėlęs didelį sąjūdį, iki šiol dar nėra vie

ningai išspręstas. Ypač skirtingi psichologų nusistatymai dėl inteligencijai 
tirti metodų ir toje srityje pasiektų rezultatų. Ši nuodugni studija bus nau
dinga ne tik mokytojams, bet ir tėvams, kuriems dažnai tenka spręsti savo 
auklėjamiems profesijos parinkimo klausimą.

Sally Salminen,—KATRYNA. Romanas, 1936 m. nukonkuravęs 76 
kitus romanus ir laimėjęs pirmąją švedų literatūros premiją^ Jau išverstas 
į 17 kalbų, visur sulaukęs entuziastišką kritikos įvertinimą ir užkariavęs 
milijonų skaitytojų simpatijas. Paprasta, bet didi moters gyvenimo epo
pėja, reto nuoširdumo knyga! Įsidėmėtina, kad šią liter. įžymybę parašė 
paprasta tarnaitė iš Alandų salų. Vertė M. Mikaliūnas. Knygoje įdėtas 
autorės atvaizdas. Efektingas viršelis. Spaudos Fondo leid. I ir II tomas. 
Kaina Lt 3,—.

William J. Claxton, - PUSVALANDŽIAI SU DIDŽIAISIAIS 
MOKSLININKAIS. Iš anglų kalbos išvertė Karolis Vairas. 208 psl., 16 
iliustracijų. Mokslininkai nuo Archimedo iki Markoni. Tai įdomi ir pir
maeilės svarbos mokslo populiarizacijos knyga, kurią patartina ne tik 
visiems jauniesiems skaitytojams, bet ir suaugusiems perskaityti.

Prof. Dr. VI. Lašas ir vyr. asist. Alf. Gabrėnas — VITAMINAI. Kas 
tie vitaminai ir kokios svarbos jie turi žmogaus organizmui? Šioje knygo
je populiariai ir plačiai išdėstyta viskas, kas iki šiol žinoma apie vitaminus. 
Tai aktuali ir svarbi knyga. Spalvotos ir nespalvotos iliustracijos. Spaudos 
Fondo leid., Lt 2,50.

Dr. Ambraziejūtė Steponaitienė, MOTERYS KRAŠTO SARGYBO
JE. V. D. U. Studenčių šaulių korporacijos „Živilė“ leidinys. 62 psl. Kai
na Lt 0,50.

Mikalina Glemžaitė, LIETUVIŲ MOTERŲ TAUTINIAI DRABU
ŽIAI. Moterų Šaulių Tarybos jubiliejinių metų leidinys. Kaita Lt 1,50.

„ŠAULĖ“, Moterų šaulių laikraštis. 1939 m. birželio mėn. 1939 m. 
Redaguoja K. Kodatienė.
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Švietimo Ministerijai leidus Lietuvos Karitas 
Sąjunga steigia socialinę moterų mokyklą, 
kurioje mokslas prasidės š. m. rugsėjo mėn. 1 dieną.

Mokyklą galės lankyti moterys ir mergaitės 
baigusios 4 gimnazijos klases (18—-35 metų 
amžiaus). Per dvejus metus kursų lankytojos 
galės pasirengti socialinei profesijai. Mo
kykloje veiks DU SKYRIAI, kurių vienos 
parengs darbininkės

VAIKŲ SOCIALINEI GLOBAI: 
vaikų darželių auklėtojas, vaikų prieglaudų 
vedėjas, katechetes ir kitoms profesijoms 
surištoms su vaikų ir jaunuolių globa 
bei auklėjimu.
Antrasis skyrius ruoš specialistes

SUAUGUSIIŲII SOCIALINEI GLOBAI,
"l •

t. y. parengs darbininkes toms visoms įstai
goms ir organizacijoms, kurios globoja ar 
tai fiziškai nepajėgų suaugėlį (senelių prie
glaudos, paliegėlių namai, sanatorijos, ir kt.), 
ar tai morališkai suklupusį, ar esantį pavo
juje, taip pat kultūriniai nepriaugusį ir todėl 
reikalingą paramos (suaugusiųjų švietimo 
įstaigos, bibliotekos ir kit.).

»

Norinčios kursus lankyti atsiunčia Lietuvos Karitas Są
jungos Valdybai (Kaunas, Gedimino g-vė 1) prašymą, 
savo gyvenimo aprašymą, išeito mokslo dokumentą, 
gimimo metrikus ir . savo parapijos klebono liudijimą. 
Mokestis už mokslą metams 1ÖO litų
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KIEKVIENA
MOTERIS GALI BŪTI GRAŽI
Moderniškomis priemonėmis pašalina visus veido defektus: 
RAUKŠLES, NUSIKORUSIĄ ODĄ, UŽDRIBUSIAS AKIŲ 
PADUŠKAITES, DĖMES, SPUOGUS, RANDUS, RAUPUS, 
KARPAS, PLEISKANAS.
Elektrizacija, gimnastika ir masažais, dušais, veido kaukė
mis — 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. 
Priimu nuo 9—12 vai. ir nuo 3—6 vai.

Z Patarimai be atlyginimo.

► „Grūdas prie grūdo pripildo aruodą. 1
► Centas prie cento suteikia paguodą. J

t Tat centus taupyk ir laikyk 3

I ŪKIO BANKE |
► - 1► Ūkio Banką rasi kiekviename apskrities mieste“ Į
^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaąaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^

j MANUFAKTŪROS IR ŠILKU NAMAI j

i f r ]
KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA 31

j VISUOMET NAUJIENOSj 
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Kas gra inteligencija?
INTELIGENCIJOS KLAUSIMAS, 
sukėlęs didelį sąjūdį, iki šiol dar nėra 
vieningai išspręstas. Ypač skirtingi psicho
logų nusistatymai dėl inteligencijai tirti 
metodų ir toje srityje pasiektų rezultatų. 
T i k k ą a t s pa u s di n t a 
P. MALDEIKIO nuodugni studija

INTELIGENCIJA
IR |0S TYRIMAS

šiuo rūpimu klausimu patiekia naujų žinių. 
Inteligencijos tyrimas, inteligencijos testai, 
inteligencijos matavimas, inteligencija ir 
mokinio darbingumas, gabiųjų atrankos 
problemos, inteligenciją ir aplinka, tai 
klausimai, kurie autoriaus gvildenami su 
ypatingu k r u o p š t u m u. 
Knygos 80 psl. Kaina tik Lt. 2,-*-

Gaunama visuose knygynuose ir pas leidėją
Šv. Kazimiero Dr-joje, Kaune, Rotušės aikštė 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX
Šlakus nuo veido «

kiemas
^METAMOßFßZAJ

naikina ir paša
liną tik kremas

metamorfoza

GerMaPo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX«

I
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Sveikos, skanios ir maistingos

PIENOCENTRO
VAISIU SULTYS

produktų krautuvėse ir Pienocentre

4

-Muilas muilui nėra lygus!
Kodėl?

— Nevienodai putoja ir plauna.
Tuo atžvilgiu „LINŲ MUILAS“ yra puikiausias gaminys, nes

jo sąstatan įvestas sėmenų aliejus, kuris gamina gausias kremo pa- .
vidalę smulkias putas ir stimuliuoja didelį plovimo pajėgumą 

Šeimininkes prašome išbandyti!
lt

AKC. B-li: „KIIČ1NSK1S FABED1NSKAI**
ii

PLUNGĖJE PLUNGĖJE |

LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA

Gamina įvairių rūšių nebaltintas, baltintas ir dažytas LININES IR
j MEDVILNINES MEDŽIAGAS. Reikalaukite visose krautuvėse. Kreipkite i
• dėmes! į mūsų plombas su fabriko ženklu. ' f

ÖG,
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