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lEittävifca? XV kartą paklausė savo dukterų mokytoją:
— Girdėjau, jog jūs kalbate keturiomis ar penkiomis kalbomis. 

Ar tiesa?
— Sire, aš moku tik dvi kalbas.
— Kurias?

— Anglų ir italų.
— Ir jūs jomis kalbate laisvai?
— Taip, Sire.
— Visai pakanka, kad galėtumėte gerai ištekėti.
Tokią nuomonę yra išreiškęs XVIII amž, Prancūzijos Karalius 

apie mergaičių švietimą, apie jų pasiruošimą šeimai ir gyvenimui.
Dar XIX amž. viduryje, 1849 m., E. Legouvė veikale „Histoire 

morale des femmes“ pareiškia labai neigiamų nuomonių apie moterų 
lavinimą ir jų profesinį darbą. Ypač neigiamai jis atsiliepia apie gy
dytojų, teisininkių ir kitas laisvas profesijas.

Naujo kilimo jokie protavimai nebegalėjo sulaikyti. Juo labiau, 
jog mergaičių švietimo reikalavimai atitiko laikiii, kada dėl ištobu
lintų spaudos ir susisiekimo priemonių ėmė plačiai sklisti knygos 
ir laikraščiai. Vakarų Europos vidurinėse mokyklose ir universite
tuose stipriai didėjančia progresija kilo moksleivių skaičius. Vieno 
seniausių Paryžiaus universiteto teisės fakultetas sunkiai įsileįdo stu
dentes moteris tik 1884—1885 m.; į medicinos fak. buvo jau priimtos 
keturios studentės 1868—1869 m. Bet XIX amž. pabaigoj ir Sorbo- 
noje studentės buvo visai įteisintos. Jų lygias su vyrais studijavimo 
sąlygas ir lygius siekimus mokslo darbuose ir laipsniuose Paryžiaus 
univ» atžymėjo ir savo diplomų antspaudu. Jį padarė 1895 m. uni
versiteto projektu Chaplain. Antspaudo viduryje figūra išreiškia

3



mokslą. Jos kairėje atvaizduotas apsivilkęs laboratorijos drabužiais 
susimąstęs jaunikaitis, o dešinėje — rašanti knygą jaunuolė.

1930 m. Paryžiaus univ. literatūros prof. Gustavas Cohen apie 
sparčiai augantį studenčių skaičių, nors, atrodo, kiek ir šelmiškai, 
taip pasisakė: „Jeigu manęs kas paklaustų koks yra buvęs po Di
džiojo! karo didžiausias perversmas, kuris man teko išgyventi, tai 
atsakyčiau, jog tai buvo ne trumpi moterų plaukai, ne trumpi jų dra
bužiai, bet studenčių antplūdis į universitetus. Kai aš buvau jaunas, 
studentės buvo retenybė, prieš 30 metų jų buvo jau, gal, trečdalis, 
paskui — pusė, o dabar kaikuriuose fakultetuose net 2h ir daugiau“.

Gia norime duoti apie studentes keletą statistinių žinių, kurios 
iškalbingiausiai parodys, kokio judėjimo dalyve pasidaro kiekviena 
abiturijentė, ateidama į universitetą. / .... , . * * ’* •
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Dar pavyzdys palyginamosios statistikos Prancūzijos universitetuose

1908-1909 149 16897

Teisę studijavo
Metai Moterų Vyrų

1889—1890 3 4616
1898-1899 7 9 239

• 1918—1919
1928—1929

376 7 359
1909 15472

■ Mediciną studijavo
Metai

1889—1890

Moterų Vyrų

142 5701
1898—1899

! -K

305 7 146• ■* - ■ . * ’ . *

* Brūkšniais pažymėta vieta, kur žinių nebuvo gauta.
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1908—1909 -689 7 644
1918—1919 ' 755 ' 5787
1928—1929 2145 10473

r ’ \ , •

Literatūrą studijavo
Metai Moterų Vyrų

1889—1890 111 1723
1898—1899 186 2 903
1908—1909 1747 4 469
1928—1929, 7 239 7 821

Farmaciją studijavo
Metai Moterų -3Tyrų

1891—1892 1 1983
1898—1899 58 1448
1908—1909 62 1 448
1918—1919 214 1601
1928—1929 1314 2 538

Kitus mokslus studijavo
Metai Moterų Vyrų

1889—1890 . . . 28 1250
1898—1899 92 3 376
1908—1909 604 5 804
1918—1919 1128 4 722
1928—1929 2 401 11 851

Paskutinį dešimtmetį studenčių skaičius vis kilo dar, bet tas kili
mas nebuvo toks kontrastiškas kaip III-jį šio amžiaus dešimtmetį.

Dar norėtume duoti statistinių žinių apie Lietuvos universitetą. 
Jų randame univ. metraščiuose.

1926 metais Liet. Universitete buvo t*
Fakultetas Moterų Vyrų
Teol. Fil. 71 223
Evang. - ■ ■■» 10
Humanit. m. 263

i
271

Teisių 132 816
Mat. g. 88 274
Medicinos 247 315
Technik. 4 350

* Žinios imtos iš E. Charrier, L’Ėvolution intellect. feminine.

• ■ . • . r
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1932 m. buvo
- Fakultetas Moterų Vyrų

Teol. Fil. 78 251
Humanit. 371 305
Teisių

»

> 302 1 156
Mat. g. k

< 145 195
Medicinos 428 465 *

’a Technik. 5 543
r

1922-—1927 m. t>aigė universitetą
Fakultetas Teol. F. Hum. Teisių Mat. g. Medic. Techn,

Vyrų 53 5 97 5 į 20. 3
Moterų ' 5 / . ' 2

k

3 , a M 1 .. 22. o

1927-—1932 m. baigė universitetą
Fakultetas Teol. F. Hum. 1feisių Mat. g. Medic. Techn.

Moterų 31 25 15 30 111 1
Vyrų 204 40 299 54 125 51

Dabar galime padaryti kai kurių palyginimų.

• • I-jį penkmetį moterų 1

t

Fakultetas Teol. F. Hum. 'feisių Mat. g. Medic. Techn.
buvo 24,2% 49,3% 13,9% 24,3% 44% — ■ ■—

baigė univ. 8,6% 29,6% 3% 29,6% 53,4% * 1111 —

II-ų penkmetį moterų
Fakultetas Teol. F. Hum. 'Feisių Mat. g. Medic. Techn.

buvo 23% 55% 15% “ 42% 46% 1%
baigė univ. 1’3% 39% 5% 36% . 47% . 2%

Negalėjome šiuo tarpu gauti V. D. Univ. III-jo penkmečio apys
kaitos. Palyginę pirmųjų dviejų penkmečių davinius, galime pastebėti 
panašumo ir padaryti kai kurių apibendrinimų.

Geriausiai Universiteto baigimo atžvilgiu studentės laikosi me
dicinos, matematikos gamtos ir technikos fak., prasčiau — teolog. 
filosofijos ir teisių fak., ir prasčiausia — humanitarinių mokslų fak.

Šeimos padėtis, atrodo, negali turėti universiteto baigimui di
delės įtakos, nes, pav., 1932 m. buvo
Fakultetas Teol. F. Hum. v Teisių Mat. g. Medic. Techn.

ištekėjusių 1 16 16 10 34

Iš čia duotųjų statistikų matome, jog šiais laikais studenčių skai
čiai universitetuose yra nemaži. Akademinės studijos pasidarė mo
terų socialinės padėties būtinu dalyku.
404

6



Kiekviena studentė įstodama į universitetą įsipareigo j ą būti tūks
tantinės moterų šviesuomenės šeimos narys. Čia ji dar labiau išryški
na savo asmenybę, įsigyja profesiją ir išeina į viešumos gyvenimą. 
„Mūsų laikais jaunos, einančios mokslą mergelės idealas, — sako p. 
Gayraud — yra labai vertingas. Jame vyrauja du bruožai: inteli
gencija ir energija. Labai svarbus ir trečias bruožas: jos turi būti 
sveikos. Čia suprantama ir fizinė ir dvasinė sveikata. Plastinis grožis 
ir veido išraiška yra svarbesni dalykai už bereikšmį veido grožį. Iš 
jos reikalaujama gerumo, švelnumo, bet ne sentimentalumo, nes švel
numas yra stiprybės pažymys, o sentimentalumas — silpnybės. Stip
ri ir švelni — tai gražūs jaunuolės būdo bruožai“.

Paskutinius 50 metų mergaičių profesijos siekimo klausimas vi
sokiausiais būdais apsvarstytas, visokių priekaištų jis yra sulaukęs, 
ypač svarstant naujos šeimos reikalus. Bijota, kad moterų klausime 
socialinės santvarkos įstatymai nepakeistų prigimties dėsnių. Mote
rys pačios yra šalininkės tos nuomonės, jog tokiu ar šiokiu profe
siniu darbu vertėsi ir verčiasi labai didelis ištekėjusių moterų pro
centas. Žemės ūkio darbai, prekyba, amatų ir fabrikų darbai taip 
pat moteris atitraukia nuo ruošos ir auklėjimo pareigų, kaip ir bet 
kuri protinio darbo profesija.

Kalbėdamos apie moterų profesinio darbo įtaką šeimai, šį kartą 
negalime pasiremti statistika. Vis dėlto tokią studentę, kuri, abejin
gų motyvų atitraukiama, nesirūpina savo studijų baigimu, mes nori
me vadinti nepraktiška. Šių dienų kiekvieno žmogaus likimas labai 
netikras. Lietuvė katalikė visuomet buvo ir yra altruistė. Turimos 
ar būsimos šeimos labui yra svarbu, kad moteris būtų praktiška, tu
rėtų kurią nors profesiją. Nepraktiška ta panelė, kuri studentauja, 
bet nestudijuoja, nes ji, turėdama progos, nesinaudoja įstaiga, kuri 
yra žiniųs tiesos ieškojimo, profesijos įsigijimo vieta. Taip pat ne
praktiška ir todėl, nes dažnai betikslis studentavimas neveda jos prie 
jaunystėje svajoto tikslo, sukelia nusivylimo, mažina energiją, kuri 
yra būtina gyveninio džiaugsmo palydovė.

Tūkstančiai moterų per mokslą pasidaro sąmoningesnės, stebi 
gyvenimo įvykius ir dalyvauja jame. Moterų šviesuomenė, reikia 
manyti, ateityje vis labiau pasireikš gyvenime'konkretesniais veiks
mais. „Žmonija ligi šiol, — sako Romain Rolland, — buvo lyg 
ir medis, kuris laisvai galėjo vystytis tik viena savo puse, o kita 
jo pusė buvo prispausta prie sienos. Mūsų laikai, leisdami ir mote
rims laisvai lavinti protą, tobulinti jų visuomeninę padėtį ir moralinį 
gyvenimą, padės susidaryti brangiai harmonijai, kur dalyvautų laisva, 
gyva mintis, išmintis ir meilė“.

405
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Em. Petrauskaitė

Rūpimais klausimais
Jau prieš kelis metus buvo pradėti kurti karui laužai. Visi spė

jome, jog anksčiau ar vėliau turės įvykti tas didelis karo gaisras, ku
ris jau siaučia mūsų pašonėje. Mes jautriai pergyvenome, kada jis 
vyko tolimoj Abisinijoje, karščiavomės, kada žudėsi ispanai; neste
bėtina, jog šių laikų mūsų kaimynų nelaimės mumis dar giliau jaudina. 
Kada iš arti girdime karo slibino kaukimą, nekaltų aukų dejavimus 
ir kančias, neramu širdyje ir nejauku pasidaro. Siaučiančio karo 
baisenybės mumis liūdnai nuteikia, o didvyriški kariaujančių pasi
ryžimai ir aukos kelia didelį nusistebėjimą ir pagarbą. Kariajančios 
šalys rodo nepaprastai didelį patriotizmą. Kol nereikia ir mes ramūs 
ir nerūpestingi. Reikalui atėjus lietuvės-viai visados mokėjo paro
dyti savo drąsą ir pasiryžimą, nėra abejonės, jog ir šiais neramiais 
laikais mokėsime save apvaldyti, budėsime ir darysime tai, ko iš 
jnūsų pareikalaus mūsų brangi Tėvynė. Protingas mūsų visuomenės 
susikaupimas ir rimtos mūsų vadovybių pastangos pasiruošti gali
miems, kad ir daleistiems, pavojams, rodo mūsų dabarties veiklai 
kelius ir verčia mus šaltai ir realiai apsvarstyti susidariusią padėtį ir 
savo pareigas.

Kad mūsų, dviejų kariaujančių valstybių kaimynystėje, padėtis 
yra rimta, tuo niekas šiuo metu neabejoja. Jei mums pasisektų išlai
kyti mūsų valstybės užsibrėžtą neutralumo politiką (kas turi mums 

•; visiems rūpėti) rir laimingai sulauktume iškilusio karo pabaigos, tai 
dar nežinia ko gali iš mūsų pareikalauti naujai susidariusi tarptautinė 
padėtis. Be to, karo pasekmės plačiai paliečia ir tas valstybes, ku
rios kare visai nedalyvauja. Buvęs pasaulinis karas visose gyvenimo 
srityse padarė milžiniškus perversmus. Ir šis karas, jei ne baisiuoju 
smurtu, tai bent ekonominiai ir moraliai atsilieps ir mumyse. Jo pa
sekmes ir dabar jau jaučiame.

Niekados dar neturėjome tokio plataus mūsų rinkoje prekių pa- "h ■
reikalavimo, kaip šiuo metu. Atsargų pirkimo psichozas tiesiog mus 
užpuolė. O tie, kurie ir pinigų atsargos neturi arba nepasiduoda šiai 
pirkimo manijai, pirmomis to nepaprasto judėjimo dienomis duonos 
ir cukraus savo kasdieniniams reikalams negalėjo gauti. Žinoma, šiuo 
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Boticelli Madona Magnificat

nenormaliu metu mažais kūdikiais skaitlingos šeimos yra priverstos 
pasidaryti kelių dienų maisto atsargą, kad blogiausiais atvejais netu
rėtų sunkumo. Tačiau, kada mūsų krašte pagaminama tiek savo 
maisto atsargų, kad jo galime išvežti ir į užsienius, tokiais dideliais 
kiekiais kaip pas mumis buvo pradėta pirkti maisto atsargą, jog teko 
reguliuoti net pardavimo normas, — yra ne tik nepateisinama, bet 
juokinga ir smerktina. Tai yra padaras perdėto nervingumo ir gob
šaus egoizmo, kuris verčia žmones drebėti tik vien dėl savo kailio, 
visai paneigiant visuomeniškus ir net žmoniškus jausmus. Juk duo
nos pristigimas mums negresia, o jei kai kurį laiką tektų palikti be 
šilkinių kojinių ar pupelių kavos, juk tai yra nepaprastai maža bėda.

Ką reiškia mūsų kasdieniški asmeniški rūpesčiai, kada įvairios 
nelaimės ir pavojai gali būti visuotinos. Tuo atveju, atrodytų, mes 
kaip tik turėtume daugiausia pareikšti visuomeniškumo ir plataus 
žmoniškumo. Jei, pav., mes ramiu laiku rūpinamės vargšais, ruo
šiame jiems visokias pagalbos rinkliavas ir gana duosniai aukojame,

9



tai kritiškesniais momentais taip pat neturėtų siauru egoizmu atbukti 
mūsų jausmai. Ypač sunkesniais momentais neturėtume apsunkinti 
jų ir taip neretai sunkią būklę. Iš tikrųjų mums reikia rūpintis atsar
ga, bet tik netokia, kuri aprūpintų atskiras šeimas, mūsų atsargos turi 
būti plataus visuotino masto ir turi tarnauti platiems sluoksniams^ 
atsargos, kuri nuo įvairių nepriteklių gelbėtų visą mūsų tautą.

Naujos sąlygos verčia mus pertvarkyti savo aplinkumą ir papro
čius, pritaikant juos prie naujų reikalavimų. Iš ramaus, nerūpestingo ir 
net kartais buvusio kai kuriuo žvilgsniu prabangiško gyvenimo, mums 
tenka persiorientuoti į didesnį taupumą ir paprastumą. Reikia ma
nyti, jog šiuo momentu susilaikysime nuo įvairių dabartinio laiko dva
siai net nebepritaikomų dalykų — per didelio puošnumo, įvairių ba
lių ir prabangiškų vaišių. Pasitenkinkime dabar tuo, ką turime ir 
ką lengvai galime savo krašte pasigaminti. Tokio mūsų papročių su- 
prastinimo ir ekonomiško taupumo iš mūsų reikalauja ne mūsų asme
niški reikalai, kurie dar liko tie patys, ne dėl kokių nors prekių 
stokojimo, bet ištikęs valstybės nepaprastasis stovis. Šiuo metu tenka 
išlaikyti didesnis, negu paprastai, kariuomenės kiekis, o tai valstybei 
daug kainuoja. Be to, reikia turėti visokiems galimumams karo me
džiagų atsargas, kurias mums galima gauti tik iš užsienių pirkti; dėl 
to svarbu, kad ir mūsų eksportas nemažėtų, bet dar būtų sustip
rintas didėjant reikalui ir pareikalavimams. Šie laikai dabar paro
dys mūsų tikrąjį valstybišką bei patriotišką susipratimą, kuris dabar 
turėtų spinduliuoti ne tik pasiryžime reikalui esant už šalies nepri
klausomybę paaukoti gyvybę, bet jis jau dabar turėtų spindėti iš 
mūsų kasdienio gyvenimo veiksmų. Pas mus jau irgi vyksta dabar 
populiariai vadinamas ,,nervų karas“. Dėl to mums reikalingos svei
kų dirksnių ir Šalto kraujo atsargos. Šių atsargų mums gali dau
giausia prireikti, ir pristigę jų tikrai galime pražūtin nuvesti savo 
tautą. Juk mažiausias nuotaikų siūbavimas bei karščiavimasis ruo
šia dirvą galimiems iš priešo pusės pavojams. Nestebėtina, jog karo 
taktikoje priešo pusėje sukelti paniką, jau reiškia pusę laimėjimo. 
Iš čia kyla reikalas ir mums sustiprintai budėti ir nepasiduoti įvairių 

1 provokacijų bei kitokių žalingų psichozų įtakai. *
Vykstant karui pas kaimynus, mūsų kariuomenė ir valdžia budi, 

tikrina savo jėgas bei pasiruošimą, rūpinas piliečių apsauga: ruošia 
slėptuves, gamina priešdujines kaukes, tvarko skysto įvežamo kuro 
naudojimą ir patikrina kitus, jos žinybai priklausančius reikalus. Tai 
visa, sekant padėtį, (o kas šiais laikais neskaito laikraščių ir neseka 
pranešamų žinių?) neišrodo nei nenatūralu nei baisu. Žinome, kad 
mums dabar negresia jokie tiesioginiai pavojai. Jei dabar sustiprin- 
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tai pasiruošime^ įvairiems galimumams, dar mažiau bus pagrindo jiems 
iškilti, nes mūsų priešai bus mažiau drąsūs, o mes patys galėsime 
dirbti savo darbus.

Kalbant apie pasiruošimus karo atvejui, kuriuos kitos valstybės pa
darė dar seniai, ramiu laiku, pas mus ypač keltini trys aktualūs klau
simai. Vienas jų yra sanitarinio pasiruošimo reikalas. Kas pas 
mumis padaryta šioje srityje? Jei mediciniška pagalba mažai dar pri
einama plačioms masėms taikos metu — ambulatorijos ir sveikatos 
punktai dar yra retenybė mūsų miesteliuose, — tai karo atveju, kada 
greitoji pagalba pasidaro daug aktualesnė, gydytojas prisišaukti bus 
dar sunkiau. Dėl to svarbu iš anksto apsižiūrėti, ką darytumėm, jei 
mūsų šeimos bei kiti artimieji ir aplinkiniai staiga atsirastų greitosios 
pagalbos ar patarimų reikalingi.

Pirmiausiai patikrinkime savo namų vaistinėles; — ar jose turime 
bent šių būtiniausių vaistų: jodo, kalio permanganato, boro rūgšties, 
sodo (įvairiai dizinfekcijai bei plauti nosį, gerklę, akis, burną apsi
nuodijus įvairioms chem. medžiagomis), valerijono, inozemcevo lašų, 
aspirino, chinino, antineuralgino tablečių, cinko mosties, boro vaze
lino, higroskopinės vatos, sterilizuotos marlės, gabalėlį ceratos arba 
sviestinio popierio (kompresams uždėti). Taip pat pravartu nenai
kinti senos drobės skudurėlių, bet juos švariai surinkti vienon vie
ton — reikalui esant iš jų galime turėti gero sanitarinio kraičio.

Apsiskaitykime ir prisirinkime greitosios pagalbos nelaimingais 
atitinkamais žinių, bent tokių, kurias žinant ir laiku jas pritaikius, 
galima ne vieną gyvybę išgelbėti, k. a., kraujo bėgimo sulaikymas 
(tamponų uždėjimas, venos suveržimas), sąmonės netekusių bei apal
pusių gaivinimas ■— reikalui esant dirbtino kvėpavimo padarymas, 
apsinuodijusių gelbėjimas. Šiuo tarpu daug rašoma priešcheminio 
pavojaus reikalu., Gerai įsiskaitykime tuos straipsnius ir atsiminkime 
pagrindinius dėsnius, kaip gelbėtis pavojaus atveju.

Jei bus iš anksto pasiruošiama pačioms rasti išeitį įvairiais keb
liais momentais, nereikės blaškytis ir „pamesti galvų“, jei tie me
nami pavojai pasidarytų kada realūs. Kas gerai orientuojasi esamoje 
būklėje, tam nereikia karščiuotis ir pavojui ištikus.

Antras šiuo metu labai aktualus reikalas, tai padidintos švaros 
propaganda. Karas, kur jis vyktų, neša apkrečiamas ligas bei įvai
rias epidemijas. Sakoma, kad nuo užkrečiamų ligų bei kraujo už
krėtimų karo metu daugiau išmiršta žmonių, nei nuo tiesioginių karo 
veiksmų. Tai -baisi ir iš anksto prisimintina karo rykštė, plakanti 
visus be išimties. Kovojant su šia blogybe, švara yra pirmoji prie
monė. Reikėtų žmones iš anksto šiai kovai paruošti, nes pas mumis

■ 1
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Gražina Tulauskaitė

‘Rudenį
Apie džiaugsmą, laimę tykią 
kas gi jums dainuos, 
jei dejavimai belikę 
mirštančiom dienos!

Kai ruduo čia rožės žiedą
Čaižo vėjo botagu, 
ašaros net liepoms rieda, 
taip žiūrėt graudu.

Saulė veido neberodo, 
apsigaubus debesim...
Išsigandusioj o sodo 
medžiai deras su mirtim.

švaros klausimas yra dar labai apleistas. Jau dabar būtų galima 
šioje srityje padidinti propagandą, rašant plačiau šiuo klausimu 
straipsnius, spausdinant plakatus, ruošiant atitinkamas parodas, per 
paskaitas bei privačius pasikalbėjimus. Vaikai turėtų būti dar uoliau 
pratinami prieš kiekvieną valgį plauti rankas; nevartotinos neplautos 
rinkoje pirktos daržovės, vaisiai bei kiti perkami produktai, nevar
totinas nevirintas nę vandentiekio vanduo. Įvairi dezinfekcija — ža
liasis muilas, soda, karbolis, sabadilo actas turėtų būti po ranka pas 
kiekvieną Šeimininkę, o jų populiarumas —plėstinas.

Pagalios trečias ypač svarbus reikalas, tai tvirtos ir darbingos 
nuotaikos palaikymas. Gali ateiti laikas, jog lietuvei prireiks reales
niu darbu įrodyti savo patriotiškumą, kada svarbu ne tik „nepamesti 
galvos“, bet būti pačioms stiprios dvasios ir šią dvasią palaikyti tau
toje. Jokie vargai, jokios nelaimės neturėtų mūsų perblokšti, nes juo 
laikai sunkesni, juo mūsų darbštumas bei sumanumas reikalingesni. 
Darbe ir pasiaukojime Tėvynės bei savo artimo naudai ieškokime 
sau stiprybės. Šie sunkūs laikai, kokie jie pasidarytų mums lemiami, 
išjudins mūsų tautą didesnio susipratimo linkme ir įsąmonins, jog 
tauta gyva tik stipria vidujine vienybe ir pasiryžimu bei atkaklumu, 
ginanti savo tautos reikalus ir garbę bei kurianti giedresnį ir tikresnį 
rytojų. Pagaliau tik tautos laisvė ir nepriklausomybė yra ir kiekvieno 
jos tautiečio egzistencijos laidas.
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Pranas Brazys, MIC

Lytys ir ją paskirtis
Tačiau* šituo keliu išdrįsta leistis tik nežymi idealistinės tezės 

Šalininkų dalis. Kiti lieka nuošaliai ir tik skeptiškai žiūri į pastarųjų 
metafizines svajones. Štai tie įrodymai, kurie turi sugriauti realis
tinės tezės pamatus ir įrodyti esminį (faktinį ir realistinė tezė pripa
žįsta) sielos lytiškumą:

„šiandien nėra abejonės, kad moters psichinės ir dvasinės galios 
veikia kitaip, negu vyro... Veikimas kyla iš būties ir todėl savo 
ypatybėse jis visados apreiškia būties ypatybes (pagal dėsnį: agere 
sequitur esse — P. B.). Jeigu tad vyro ir moters veiksena realiai 
yra skirtinga ir jeigu neprileidžiame, kad šita dvasinė veiksena galėtų 
kilti iš fizinės būsenos, turime, logiški būdami, pripažinti, kad vyras 
ir moteris ne tik kitaip veikia, bet ir kitaip yra... Kadangi žmogaus 
buvimo principas yra dvasia, turime tad pripažinti, kad žmogaus 
dvasia — siela yra vyriška arba moteriška“™.

Aiškumo dėliai sustatę šį argumentą į trumpą silogizmą, gausime:
Skirtinga veiksena atitinka skirtingą būseną. Bet psichinė ir 

dvasinė lyčių veiksena yra skirtinga. Taigi ji atitinka skirtingą 
s i e i o s būseną.

Šitas silogizmas turi dvi prielaidas, kurių teisingumą visiškai 
pripažįsta ir (realistinė tezė. Tačiau visa nelaimė, kad išvada, kokią 
padarė Dr. Maceina, visai neseka... O neseka todėl, kad psichinė 
(subjektyviai) ir dvasinė (objektyviai) žmogaus veiksena turi ne 
vieną, o dvi priežastis: formalinę ir matetialinę. Formalinė šitos veik
senos priežastis yra siela, ir nuo jos pareina šitos veiksenos kokybė 
(psichologine prasme), arba esmė (filosofine prasme). Materialinė 
šitos veiksenos priežastis yra kūnas, jo dispozicijos (psichinei veik
senai subjektyviai, dvasinei gi tik objektyviai, tik kaip condicio sine 
qua non šiame gyvenime), ir nuo kūno dispozicijos pareina šitos 
veksenos kiekybė, atseit, intensyvumas. O psichinė ir dvasinė lyčių 
veiksena, kaip jau buvo parodyta ir kuo joks psichologas neabejoja,

■ ' t '

* Tęsinys iš Nr. 7.
- 10 Dr. A. Maceina, Krikščioniškosios moterystės prasmė, „Židinys“ 1937 

—XXVI tom., p. 10-11.
. *
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skiriasi ne kokybiškai, bet kiekybiškai (kokybiškai skirtųsi tik tada? 
kai lytyse būtų iš esmės skirtingų psichinių galių). Tai negali nepri
pažinti ir todėl pripažįsta patys idealistinės tezės atstovai: „Moteris ir 
vyras turi tas pačias galias, bet jų veikimas yra kitoks“11. Todėl, pa
pildę duotąjį silogizmą, gausime:

Skirtinga veiksena atitinka ir skirtingą būseną. Bet psichinė ir 
dvasinė lyčių veiksena kieky b i šk ai yra skirtinga, Taigi ji ati
tinka skirtingą materialinės priežasties, arba kūno būseną ( = dis
poziciją),

Štai kaip iš tų pačių prielaidų, išnarplioję mažosios prielaidos 
dviprasmiškumą, gavome visiškai priešingą išvadą: ne siela, o kūnas 
yra skirtingos lyčių veiksenos priežastis. Idealistinės tezės atstovai 
čia suklydo kaip tik todėl, kad per daug lengvamaningai svarstė ma- 
terialinę žmogaus psichinės veiksenos priežastį, eliminuodami ją a 
priori: „Manyti, kad visa tai yra tik kūninių liaukų skirtingumo pa
daras, būtų, iš tikro, daugiau negu naivu“12. Tačiau jau anksčiau 
parodėme ir čia nėra reikalo vėl kartoti, kad kūno dispozicija turi 
tokios gilios įtakos mūsų psichinių ir dvasinių funkcijų kiekybei, kad 
nuo jų pareina ne tik didesnis ar mažesnis šitų funkcijų intensyvu
mas, bet ir visiškas negalimumas ar liguistas iškrypimas. Ji, kūno 
dispozicija, pakeičia vaiko psichologiją į suaugusio ir senio; sveiko — 
į ligonio, skrupuliato ir laksisto, bailio ir padaužos, genijaus ir pa
mišėlio, blaivaus ir kliedinčio... Dėl jos žmogus netenka atminties 
ir vėl atgauna, netenka dėmesio ir vėl atgauna, netenka sąmonės, vaiz
duotės, netenka galios daryti spręsmus ir t.t. Dėl jos jis suserga 
schizofrenija, abulija ir įvairiomis valios bei proto ligomis. Jeigu 
visų šitų tokių ryškių psichinės ir dvasinės veiksenos kiekybiškųjų 
pakitėjimų priežastis yra pakitėjusi fizinė būsena, pakitėjusi kūno dis- 
pozicija, tai kodėl tokios pat prigimties natūraliai skirtinga kieky
biškoji lyčių fizinė būsena nėra natūraliai skirtingos psichinės ir dva
sinės lyčių veiksenos priežastis? Šitai priežasčiai nepriskirti kieky
biškųjų skirtybių šaltinio teisių yra tikrai daugiau, negu naivu. Tai 
panėši į sąmoningą tiesos nusimuliavimą. O kiekviena nusimuliuota 
tiesa, sako Nietzsche, tampa nuodinga. Nenuostabu, kad ir ši pasta
roji tampa tokią. Jeigu Descartes’as, nusimuliavęs ypatingo gyvybės 
prado (sielos) buvimą gyvuliuose ir jų gyvybės apraiškas aiškinęs 
medžiagos organizacijos principu tam, kad pabrėžtų žmogaus prana
šumą visų kitų Dievo tvarinių atžvilgiu, pagimdė materializmą, lo
giškai pritaikiusį tą patį principą žmogui, tai nemažiau rizikuoja ir

11 Dr. A. Maceina, op. cit., p. 10.
30 Dr. A. Maceina, op. cit., p. 11.
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idealistinė tezė, kuri, šiuo kartu nusimuliuodama kūno, atseit, mate
rialinės žmogaus priežasties įtaką psichinėms ir dvasinėms apraiškoms, 
medžiagos funkcijas užkrauja sielai, tuo pačiu ją sumedžiagindama.

Juk metafizinė tiesa yra, kad žmogaus sielos substancija, jos 
esmė yra vientisa (simplex). Bet idealistinė tezė teigia, kad kiekvieno 
žmogaus siela yra sudėta iš dviejų pradų; vyriškojo ir moteriškojo, 
kurie turi būti skirtingos lyčių veiksenos pagrindas. „Kiekviena lytis 
pačia savo prigimtimi turi minimum priešingos lyties prado, kad ga
lėtų egzistuoti“13. Tai reiškia, kad siela negali egzistuoti, jeigu jos 
esmė nėra sudėta iš dviejų realiai skirtingų pradų. Sakau realiai skir
tingų, nes kaip vyriškoji veiksena realiai skiriasi nuo moteriškosios, 
taip ir tų veiksenų priežastys — vyriškasis ir moteriškasis pradas — 
realiai skiriasi toje pačioje sieloje. Iš to seka, kad siela yra sudėtinė 
substancija. Bet filosofija moko, kad kiekviena sudėtinė substancija 
yra medžiaginė ir yra palenkta irimo dėsniui. O tai reiškia, kad 
žmogaus siela yra medžiaginės prigimties ir iš savo prigimties yra mari.

Veltui čia būtų mėginama išsisukinėti, kad skirtumas tarp vyriš
kojo ir moteriškojo prado yra ne realus, o tik protautinis, nes jei tai 
ir pasisektų įrodyti, tai tuo pačiu jau būtų atsidurta realistinėje tezėje. 
Taip pat negelbėtų nė išsivedžiojimai, kad šitie „du būties pradai 
skiriasi nuo vienas antro ne savo turiniu, bet savo veiksena“14, nes 
tai prieštarauja neseniai pačios idealistinės tezės pripažintam dėsniui, 
kad veiksena seka būseną, kad kas kitaip veikia, tas kitaip ir yra.

Taip. Kiekviena dvasinė substancija ir kiekvienas dvasinės pri
gimties prietapas yrą vientisas. Todėl ne tik siela yra vientisa savo 
esmėje, bet ir visa, kas kyla iš dvasinės sielos: jos galios ir tų galių 
aktai ir tų aktų veiksena yra vientisos būtybės. Iš sielos plaukiančių 
galių veiksena komplikuojasi tik materialinės priežasties — kūno 
dispozicijų komplikacijų dėka. Štai kodėl kiekvienas lyčių veiksenos 
skirtingumas neišvengiamai privalo sekti tik iš materialinės prie
žasties, jeigu nenorime pripažinti, kad siela yra sudėtinė, atseit, me
džiaginė ir natūraliam irimui palenkta substancija. Čia kaip tik iš
kyla metafizinė mūsų biologinių įrodymų atrama, kad gimdomoji galia, 
kaip ir visos kitos galios be išimties, kiek jos plaukia iš sielos, v kaip 
savo formalinės priežasties, yra vientisa, t. y., nedaloma ir todėl abie
jose lytyse pilna ir nepadalinta. Tik jų reiškimasis yra kitoks dėl 
skirtingos reiškimosi sąlygos —- kūno dispozicijos. Šitos metafizinės 
atramos niekuömet nepajėgs išgriauti jokios esamos ir būsimos bio
loginės teorijos ir todėl niekuomet nepasikas po realistinės lyčių tezės 
pamatais jų išsprogdinti. ,
■, A

13 Dr, Ä. Maceina, Kūdikis ar asmens pilnatvė, op. cit., p. 526.
14 Dr. A. Maceina, op. cit., p. 525.
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Štai realioji idealistinės lyčių tfezės nauda, kuri, norėdama kovoti 
su rasizmu, atseit, su materializmu, nusimuliuoja materialinę žmo
gaus priežastį, sukraudama šios pastarosios pareigas sielai ir tuo pačiu 
ją sumaterialindama. Asmenybės gynėja išduoda asmenį mirčiai ir 
materialistiniam rasizmui. Tai yra pagrindinė ir fatališkoji klaida, 
prieš kurią blanksta visos kitos antraeilės klaidos.

Nenuostabu tad, kad lytiškumo esmę perkėlus į sielos esmę, lyčių 
bendravimo tikslas bus ne prietapinių nusiteikimų pasipildymas, o 
ontinės sielos esmės papildymas, be kurio siela negalėtų nurimti, nes 
negalėtų pajusti savo egzistencijos pilnatvės. H. Doms’as, supras
damas lytiškumą realistiškai (bent teoriškai), lengvai išveda, kad 
skaistybės luomas yra antlytinis, ir kad todėl lytinis pasipildymas nėra 
būtinas15. Tačiau to negali pripažinti antrosios rūšies idealistinės tezės 
gynėjai. Jie yra priversti tvirtinti, kad nekaltybė negali pasitenkinti 
vienu Dievu, nes antgamtybė suponuoja prigimtį bent savo esmėje 
pilną. Antgamtybė nesuponųoja tik akcidentinės pilnatvės. Štai 
kodėl idealistinė tezė yra priversta teigti, kad celibatas neišskiria 
bent dvasinę lyčių sąjungą, kad skaistybės luomas nėra iš gelmės 
nauja gyvenimo forma, o toji pati, tik apkarpyta. Bet jeigu bent dva
sinė lyčių sąjunga yra būtina, tai seka, kad juo tobulesnė sąjunga, 
juo tobuliau pasiekiamas būtinas tobulumas. O „fizinė lyčių sąjunga 
galutinai ir tobulai įvyksta seksualiniame akte“16. Taigi moterystė 
yra tobuliausias kelias į būtiną asmens pilnatvę. Moterystė — tai 
„asmens tobulinimo institucija par excellence“17, tai „šventumo ke
lias“18. „Lyčių izoliavimasis viena nuo kitos reiškia žmogaus asmens 
užsisklendimą jojo netobulume ir nepilnume“10. Bet ar tai nėra tik 
šitų idealistinės filosofijos kūrėjo Johann Gottlieb Fichte žodžių pa
kartojimas: „Absoliuti kiekvieno abiejų lyčių individo paskirtis yra 
susituokti... Viengungis yra tik pusiau žmogus ... Pasilikti vien
gungiu be savo kaltės yra didelė nelaimė; dėl savo kaltės — didelis 
nusikaltimas. Yra4 neleista šitą tikslą paaukoti kitiems tikslams, kaip 
Bažnyčios, valstybės, šeimos išskaičiavimų ir spekuliatyvinio gyve
nimo ramybės bei kitų panašių dalykų tarnybai. Nes tikslas būti 
pilnu žmogumi yra aukštesnis už visus kitus tikslus“20.

15 Pal. FL Doms, op. cit, S. 134.
16 Dr. A. Maceina, op. cit, p. 523.
17 Dr. A. Maceina, Moterystės pagrindai, op. cit., p. 147-

Ib., p. 8.
19 Ib., p. 526.*
20 J. G. Fichte, Sämtliche Werke, Band. IV, Das System der Sittenlehre, 

S. 332-3.
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Vilniaus katedra

GALUTINĖS IŠVADOS

Materialistinės filosofijos įtakoje buvo atsiradusi materialistinė ly
čių tezė, vadinama lytiškuoju biologizmu (E. Key ir kit.). Kaip Šios 
reakcija ir antitezė atsirado idealistinė lyčių tezė. Tačiau kaip pirmoji 
yra nenuosekli ir pavojinga, nusimuliuodama ir a priori apsidirbdama 
su dvasiniu žmogaus pradu—siela, taip antroji su materialiniu. Idealis
tinės tezės konsekvencijos nėra ir negali būti geresnės už pirmosios. 
Pirmoji, iškeldama individų ir rūšį pagal anų Nietzches pranašavimų, 
kad „ateityje bus gražaus juoko, kai žmonės pagaliau supras didįjį 
dėsnį: individas yra niekas, rūšis yra viskas“, paruošė kelių rasizmui. 
Antroji, sekdama idealistine, arba romantine filosofija, suabsoliuti
nusia asmenį, davė pradžių personalistiniam judėjimui, kuris, deja, ne
būtinai ir ne visur žygiuoja po kilniomis etiketėmis. Prancūzijoje, pav., 
daugis personalistinio judėjimo atstovų skelbia, kad vienintelis mo
terystės tikslas yra suteikti šiam jnažam absoliutui pasitenkinimo ir 
smagumo.

Tiesa yra teisingame sielos ir kūno pripažinime. Tokia yra 
realistinė tezė. Ji žino, kad žmogus, nors sudėtas iš dviejų skir
tingų pradų — iš sielos ir kūno, tačiau yra viena ir vieninga sub
stancija. Ir ji neizoliuoja žmoguje sielos nuo kūno. Ji ima visų žmo
gų ir pripažįsta, kad kūnas neapsakomai daug duoda sielos galioms ir
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jų veikimui. Žmoguje asmuo nesiskiria nuo individo. Žmogus yra 
individualus asmuo. Ir todėl tas pats yra žmogaus tikslas ir kaip 
individo ir kaip asmens. Realistinė tezė yra materialistiškojo biologizmo 
ir idealistiškojo, arba romantiškojo antibiologizmo sintezė. Tiesa, 
idealistinės tezės atstovai tvirtins, kad jie nėra antibiologistai, kad 
jie neneigia biologiškojo prado ir jo įtakos žmoguje. Taip, teorijoj 
jie tikrai nėra antibiologistai, nes tai neįmanoma, tačiau toki-jie yra 
praktikoj. Idealistinė tezė yra praktiškojo antibiologizmo tezė, prak
tiškai nusimuliuojanti biologiškojo prado teises neva aukštesniųjų 
idealų dėliai. Bet ar yra toks idealas, kuriam pasitarnautų tiesos igno
ravimas ir praktiškas jos paneigimas? Nėra. Ir todėl nenuostabu, 
kad prieš praktiškąjį antibiologizmą visuose kraštuose kyla visuotinis, 
pasipiktinimas ir mokslininkų reakcija.

Baigiant bus naudinga duoti realistinės tezės teigimų santrauką:
1. Gimdomoji galia, kaip ir visos kitos galios, kiek jos plaukia iš 

sielos, yra vientisa, t. y., nesudėtinė, nepadalinama ir todėl pilna ir toji 
pati abiejose lytyse.

2. Lytiškumas savo esmėje yra natūraliai skirtingos kūno dispo
zicijos apraiška, netiesiogiai duodanti skirtingą materialinę atramą 
psichinėms ir dvasinėms sielos funkcijoms. Todėl nors ne iš savęs, 
tačiau de facto kiekvieno žmogaus siela yra akcidentaliai lytiška.

3. Pirmasis psichologinis motyvas, suvedąs lytis į bendravimą, yra 
kontaktinis smagumas, kuris neturi būti abstrahuojamas nuo ontolo
ginių paties lytiškumo tikslų, kaip priemonė nuo savo tikslo.

4. Esminis ontologiškas ir imanentinis lytiškumo tikslas plaukia 
iš lytiškumo esmės ir todėl yra gimdymo tobulumas, t. y., kūdikis ir 
visokeriopas jo išugdymas. Antraeilis lytiškumo tikslas yra lytinės 
asmens individualybės papildymas naujais nusiteikimais, ko natūra
liai ir gausingiausiai pasiekiama, tiesiogiai siekiant pirmojo, arba 
esminio lytiškumo tikslo.

Ant šių tiesų jau galima statyti ir teisingą moterystės teoriją. 
Moterystės esmės anaiptol nesudaro jos tikslai. Moterystės tikslai tik 
plaukia iš jos esmės. Moterystė savo esmėje yra tarpusavio lyčių 
atsidavimo meilės santykis. Filosofija moko, kad kiekvienas santykis 
turi 3 pagrindinius elementus: subjektą, terminą ir pagrindą. Mote
rystės subjektas ir terminas yra vyras ir moteris, koreliatyviai pa
imti. Moterystės pagrindas yra ly t iškurnąs. Norėdami tiksliau nu
brėžti moterystės esmę, turime surasti jos 4 priežastis: formalinę, ma
terialinę, tikslo’ ir veikiančiąją. Iš filosofijos žinome, kad kiekvieno 
santykio formalinė priežastis yra jo pagrindas: koks pagrindas, toks 
ir santykis. Taigi formalinė moterystės priežastis yra lytiškumas.
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Panašiai nesunku susivokti, kad materialinė moterystės priežastis yra 
jos subjektas ir terminas, arba vyras ir žmona. Veikiančioji kiek
vieno santykio priežastis yra toji, kuri pagimdo santykio pagrindą. 
Taigi veikiančioji moterystės priežastis yra lytiškumo priežastis, kuri 
nėra kas kita, kaip pati žmogaus prigimtis, veikianti pagal Dievo pla
ną ir norą. Laisvas žmogaus sutikimas nėra veikiančioji moterystės 
priežastis, nes ne nuo jo priklauso moterystės pagrindo ir todėl 
pačios moterystės atsiradimas. Ji tėra moterystės condicio sine qua 
non, išplaukianti iš žmogaus valios ir apsisprendimo laisvės. Galop 
moterystės tikslo priežastis yra jos pagrindo, arba formalinės prie
žasties, tikslas, nes kiekvieno santykio, taigi ir moterystės, tikslas 
plaukia iš jo pagrindo esmės. Taigi moterystės tikslasyra lytiškumo 
tikslas, t. y., kūdikis. Kūdikis yra moterystės tiesioginis, arba ima
nentinis tikslas. Kadangi visa galutinėj sąskaitoj turi tarnauti indi
vido, jo asmens tobulybei, todėl netiesioginis, arba išorinis ir trans
cendentinis moterystės tikslas yra asmens išsiskleidimas, jo tobulybė. 
Asmuo, eidamas į moterystės luomą, aukojasi moterystės imanentiniam 
tikslui — kūdikiui, kad, jo siekdamas, pats tobulėtų. Imanentinis, 
arba išvidinis moterystės tikslas taip santykiuoja su transcendenti
niu, arba išoriniu savo tikslu, kaip žmogaus imanentinis tikslas (= jo 
tobulybė) santykiauja su jo transcendentiniu tikslu (= išorine Dievo 
garbe): juo tobuliau yra pasiekiama imanentinis tikslas, juo, tuo pa
čiu, tobuliau jis patarnauja transcendentiniui tikslui: iš tobulesnio 
žmogaus didesnė yra ir Dievui garbė. Tačiau transcendentinis tiks
las tėra pasiekiamas per betarpišką imanentinio tikslo siekimą, o ne 
atvirkščiai, nes imanentinis tikslas įsijungia į transcendentinį, kaip 
rūšis įsijungia į giminę.

Taigi realistinė tezė išreiškia visų amžių nuosaikiąją pažiūrą, kad 
žmogus yra daugiau, negu medžiaga, ir kad žmogus yra taip pat dau
giau, negu lytiškumas, daugiau, negu schema, kurią įsivaizdavo 
Freud’as, kaip Eroso ir Thanatas instinktų konfliktą. Ir todėl realis
tinė tezė nebijo priekaištų, kurių jai būtų galima padaryti. De du
būs te certifica, sako jos kūrėjas šv. Tomas. Tačiau jau iš anksto 
galima numanyti, kad tie priekaištai prieš ją negalės pasižymėti didele 
precizija — ypatybe, kuri gan sunkiai pasiekiama tada, kai priekaištai 
yra daromi tezei, kuri remiasi neginčijamais faktais. Tačiau, jeigu 
tokių priekaištų ir būtų, vis tik būtų pageidautina, kad jie būtų rimti 
ir esminiai: verbisut nummis utendum ėst. 

• 1

■UBU

(Pabaiga)
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]. Augustaitytė Vaičiūnienė

< Atsiminimai
Pražydo melsvas žiedas iš po sniego...
Pražydo jis, ir aš verkiu ... . ;
Mieste ant žalio šilko samanų
Kiek daug nutūpdavo dienų — dienų puikių.

Ir susikūprinusi vėl pareidavo senovė...
Parnešdavo tiek daug, tiek daug legendų ir dainų.
Kaip žvaigždės krisdamos tyliai su eglės spygliais, 
Taip jos sūpavosi ant Nemuno juodų bangų . ..

O mes tada sakydavom — paimki mus už rankų
Ir veski, veski mus į Žalgirio plačius laukus. ..
Ir skridom žiežirbom į tamsią naktį.. .
Ir baidėme aplinkui staugiančius vilkus...

Iš dūmų keldavosi Gedimino kalnas...
Įspėti aiškią mįslę stengėmės iš sklidinų akių ir mįslingų veidų, 
Ir mažos buvom didelės, o didelės ten buvom mažos...

■ . . K ' . '

Toks jaunas keldavosi rytas... Vakarais taip būdavo graudu:
• ■ • v *

Vidurnakčiais pareina knygnešiai iš Prūsų, 
Praslinkę pro sargybų trigubas eiles ... *
Kam Aušrą atskleidė, kam Varpas iš gelmių prabilo ...
Mes matėm ašaras, mes matėm jas tokias krišpolines

Už skriaudą mūsų žaliai rūtai, 
l ’

Už skriaudą dirvos grumstui, persunktam kovotojo krauju...
• Mes tokią naktį ištiesėm rankas į dangų ...

Ir buvome... ir buvom mes tada tarpųų.

Kai melsvas žiedas tik sužiūro iš po sniego,
Kaire ranka užtrenktam mes namų duris...
Ir einame, kur neriasi iš dūmų Gedimino kalnas,
Kur keltą rodo klystantiems Klaipėdos švyturys.

.. 1 . ■ ‘ ‘ ’
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EI. Gaučytė

Dirvonų dukterims
Gyventi ir eikvoti — silpnadvasių ramstis, gyventi ir kurti — 

šaukia didžiadvasiai, kviesdami į darbą visus ir visados.
Kiekviena kūryba išplaukia iš dvasios stiprybės, kiekviena jau 

tik kurti pastanga verta pagarbos, reikalauja atsidavimo.
Kūryba yra toji atmosfera, kurioj nemiršta niekas gyvas, yra 

toji jėga, kuri negyvą akmenį gyvu padaro.
Pasaulinės audros įveikė gamtą, sutirpdė metalą, parako dūmais 

užtemdė saulę, žmogaus krauju nudažė vandeni^ bet žmogaus sielai 
nepajėgė nieko padaryti. Paprasčiausiose sąlygose, kur net normalus 
gyvo žmogaus egzistavimas yra sunkus, ir ten subręsta kuriančioji siela.

Kaip be saulės nėra vaivorykštinių spalvų, taip be kūrybos nėra 
gražiųjų gyvenimo spalvų. Kiekviena kūrybos rūšis yra atskira deranti 
bendram spektrui spalva.

Didžiosios tautos turėjo progos save išgarsinti visokia kūrybos 
forma. Jos išgarsino savo žemę, savo augmeniją, net tuos saulės spin
dulius, kurie atsiremia į jų gyvenamą žemės plotą.

Ilgą laiko tarpą mes klausėmės, tylėjome, stebėjome ir stebėjo
mės, manydami, kad mes esame mažesni ir prastesni, nes mes tik 
lietuviai, braškančių girių vaikai.

Šiandien lietuvis pakėlė galvą į tą patį žydrąjį dangų, jo žvilgsnis 
aprėpia visą gražiąją savo žemę, jo jausmas išauga ir susilieja su 
visų lietuvių jausmais ir jis turi praaugti kitusl

Lietuvė moteris tamsioj kamaroj prie girnų, tamsioj jaujoj prie 
kultuvo taip pat jautė giliai, tyliai ir skaudžiai. Jos tas gražiausias 
jausmų žiedas neturėjo saulės tiek, kad galėtų tvaskančiai sužydėti. 
Vyras kariavo, o ji, ji verpė, kūlė, augino vaikus ir dainavo — kūrė. 
Jos nedalia — yra mūsų šių dienų pasididžiavimas, yra gražiausioji 
kūryba, sklindanti be kūrėjų vardų po visą šalį dainomis, audinių 
raštais, smuikeliais (nes ir tie yra jos įtakoj gimę) prie kelių.

Mūsų rašytoja P. Orintaitė kiekviena proga, kai tik ji prabyla 
savo kūryba plačiau — nepamiršta, ne tik nepamiršta, bet sustoja 
ties moterim, kuri yra daug nusipelniusi, bet per mažai suprasta.
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Orintaitė jau 1930 Vyt. Didž. met. almanache „Aukštyn“ yra pasa
kiusi: „Moterį aš regiu visada prieš savo akis: ir kaimo šeimoje, ir 
valdžios įstaigoje, ir miesto prekyvietėje, ir parsidavimo namuose. Aš 
savy jaučiu jos likimą ir kenčiu drauge jos kančią“.

Orintaitė visur kelia tą mintį, kad tik pačios moters turi save 
rasti ir savo vertę suprasti, o jos tikro įvertinimo nesulauks iš kitos 
pusės žmonių.

Išeinant iš autorės nusistatymo ir atkreipiame skaitytojų dėmesį 
į naujai išėjusią P. Orintaitės knygą „Dirvonų dukterims“, kad su- —- 
prastume poetės kilnų norą ir daugiau įvertintume jos kūrybos pasi
reiškimą.

Orintaitė sielojasi dėl moters lietuvės ateities kelių daugely jos 
parašytųjų knygų, kaip: „Paslėpta žaizda“, „Kviečiai ir raugės“ (įvai
rius klausimus kelią straipsniai), „Daubiškės inteligentai“, kur ryš
kūs neigiami moterų tipai, kurių nesimpatizuoja nei pati autorė ir 
kuriais pasekti nelinki nė vienai.

Visoj eilėj jos straipsnių ir eilėraščių ryški tas susirūpinimas 
moterim, noras jai padėti, ieško paguodos žodžių sunkiam jos darbe. 
Nes, be rašytųjų įstatymų teisių kodeksuose, kurie privalomi visiems, 
moteris jų dar daugiau turi, kurie nėra jokiuose kodeksuose įtraukti. 
Toji darbo moteris, kuri kalba iš anos amžių gadynės paliktąja dainų 
kūryba ir paveldimu iš kartos į kartą sielos jautrumu, yra verta ne 
bile kokio paminklo. Moteris, kaip žiedas, bile gauna saulės ir žydi, 
taip ir ji, bile turi kokias sąlygas, ji šypsosi, ji kantri, ji mylinčiai 
aukojasi.

Ne veltui poetė Orintaitė su didžia meile žvelgia į niūruosius 
dirvonus ir mato ten daug dukterų prie darbo ir prašneka joms tikrai 
mielai: 1

~ „Dirvonų dukterie —
Varginga mano sese!
Tu — žemės žiemkentė,
Tu — saulė geltonkasė!“ 11 psl.

Pirmame knygos skyrelyje 8-iais eilėraščiais poetė apdainuoja 
kaimo mergaitės likimą — kasdienį darbą ir šventadienį jos nusi
teikimą. /

Vietomis labai tamsus mergaitės likimas, be skaidresnių pragied
rulių, kaip šit:

„Mūsų dienos — nuo ryto lig vakaro
Versti žemę, kapoti velėnas — 
Šviečia saulė, ar lyja kaip pragaras, 
Arba miglos pakyla kaip plėnys“, 15 psl.
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Tačiau nepalūžta lietuvė po darbo naščiais:
„Kada sąnariai svyra kaip švinas, 
Nuo aušros tiek dirvonų nuvaikščiojus, 
Vos sulaukei vagos paskutinės —
Širdy juokas ir dainos vėl raičiojasi1* 16 psl.

Orintaitė pažįsta kaimą, įsijautus yra į kaimo darbus, rodos, ir 
matai, kaip ji pakopus ant aukštesnės vietos, iš kurios visa matyti, 
žvelgia ne iš smalsumo, bet iš meilės ir mato trūkčiojančius pečius 
nuo darbo, varvantį prakaitą nuo kaktos, suskeldėjusias rankas, bet 
ji myli visas buvusias ir esančias, ir būsiančias visas dirvonų dukteris. 
Vis tįęk kas bebūtų, bet toji dirvonų sesė padarys tiek, kiek ji gali:

„Primatuosi baltų drobių
Skrynią ąžuolinę,
Priposmuosi darbo dainų
Tėviškėlę plačią 18 psl.

Orintaitė kaimo moters sieloje jaučia labai stiprų tėviškės meilės 
pajautimą, nors jis nėra tvirtai sąmoningas, bet yra nepalaužiamai gai
vališkas ir šiltas. Visa, kas daroma, daroma su meile, su įgimtu pa
skyrimu, kuris šventai išsaugo tautoje patį subtiliausią savumą. Dir
vonų dukros su kraičiu ant linkstančio dar sprando, kietojo klevo 
naščiais, vykdo seniausią Ievos palikimą“. Nes:

„Kas metas, kai rudenį paukščiai papieviuose
Pakelia sparną ir — leidžias į tolį, 
Bažnyčioje nuotakos, rūtomis šlakstomos, 
Pravirkdo pajaunį ir mylimą brolį“. 22 psl.

Poetė nežaidžia žodžiais, neieško spalvingų išsireiškimų, nesu
kuria lanksčios formos gracingų posmų, neišdailina vietomis kam
puotų rimų, bet vysto mintį originaliai ir drąsiai. Ji kerta tiesiai 
visiems, kaip sąžiningas gynėjas, nes ji jaučia, kad už tą dirvonų 
dukrą nieks saujos pluošto neiškarš:

„Gražiais pamokslais tu kad ir per radiją
Manęs iš purvynėlio dar neišvaduosi — 
Stebuklai dedasi tiktai baladėje,
Ir aš — su naščiais ilgai dar linguosiu . . 25 psl.

y

Minėtas eilėraščio posmas tarytum sugėdina tik žodžiais atei
nančius į talką. Rodos, jau metas reformuoti moters darbų gyve
nimą, o tuos visus sunkiuosius darbus šioj radijo gadynėj palikti 
apdainuoti poetams, kaip seniai jau buvusius.

26—27 puslapiai skirti eilėraščiui „Paklydusiam broliui“., Čia 
ryšku, kad brolis mažiau vykdo įstatymo raidę — jo dalia kitokia. 
Brolis, didingų vardų sužavėtas, tautą ir žmoniją jau kitaip supratęs,
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išėjo iš šiaudinės pastogės siekti kilnių idealų, bet drąsiai sako 
jam sesė:

„Ir gėda tau būtų prieš samanoms dengtą pastogę,
Prieš graudžiai begirgždančią svirtį,
Kad pinigo purvą išbraidęs,
Gašlumais nunokęs —
Vargu ar mokėtumei žmogumi mirti?... “ 27 psl.

Paskutine eilute „Vargu ar mokėtumei žmogumi mirti? ...“ kom
pensuoja sau dirvonų sesė sąžinės ramybės sąskaita visus sunkius 
darbus, „bijūnais žydėjusių veidų raudonumą“, vien tam, kad ji tikisi 
galėsianti „bent žmogumi mirti“. 
/ * . . “ •

Praverti puslapį ir skaitai ir stebi iš psichologiškosios^ pusės 
kaimo mergaitės kelionę į šviesų miestą. Kokie platus žadėjimai ir 
kokie šykštūs ištesėjimai! Nors meniniu atžvilgiu eilėraštis „Ligi 
miesto“ silpnokas, bet savo turiniu geras. Miestas duoda, atrodo, 
tik dulkes, išvagia iš sielos gražųjį jaunatvės žydėjimą. Kalba sesė 
sesei:

. . . • ■ ‘ * r

„Kad ir grįžtum — jau ne musų:
Svetima, nemiela,
Tėviškės dirvonų darbo
Baltos rankos bijo — 29 psl.

Subtiliai skamba „svetima, nemiela“. Justi tas atitrūkimas nuo 
gimtojo kamieno ir nepritapimas kitur, nes niekur nerasi to, ką 
palikai.

Gražus eilėraštis „Audimo vingiai“. Charakteringas posmas:
„Mano dienos mergautinės,
Kaip daina širdies jaunos —
Susiviję, susipynę
Kraičių skrynioj — ritiniuos432 psl.

Ir gražiai nuotaikinga „Mergvakario daina“. Tai dailus lyrinis 
epas apdainuoti tam ypatingam vakarui:

„Suskinki, sese, žiedų rasotų, .
Prilaužki rožių, tų garbanotų —
Jau paskutinį rūtų vainiką

Žiedais išpint rengies“. 33 psl.
Koks bauginantis būsimos jaunamartės ateities kelias:

„Nuplėš vainiką tau nuo kaseliu
Išraus dainelę jaunos širdelės,
Išgers skaistumą rausvų veidelių —

Nuleisi akeles“. 33 psl.
Taip ir junti tą gyvenimišką tikrovę, matai kukliai, nužemintai 

nuleistas akis, nedrįstančias kai kada net už teisybę aukštyn pakelti.
• . - - 9 •
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V, Valsiūnienė
/

Tavo vardas
Nuklojai žemę žiedlapiais alyvų
Ir praskambėjai šiluose švelniai;
Tavieji žingsniai, tavo vardas gyvas .
Šile ir upėj skamba nuo seniai.
Tave matau gelsvam žiede purienos,.
Rasos lašelyj, saulės spinduliuos, —
Kas be tavęs pasauliovisos dienos, 
Be tavo šypsnio kloniuos kas žaliuos?
Praeis jaunatvė, nužydės alyvos, 
Ir lapas lapą gelstantį lydės.
Pro sutemas, tik tavo vardas gyvas 
Nevystančiu pavasariu žydės!

II skyrius visas romantiškas. Šitame skyrely 8 eilėraščiai. Ge
riausi iš jų bus: „Balti dobilėliai“, „Nors neliks nieko žalio“, „Tė
viškės klevui“.

Ir čia Orintaitė savotiška. Nejusti jos sielos nė toj romantikoj, 
nes ji pati, rodos, nedalyvauja, ji perduoda kitų jausmus, nors vie
tomis ji taip arti prieina, bet ne palieka visa.

Toliau III skyrius „Be skundo“.
Negalima nesutikti su Orintaitė, kai ji motinai sako:

„Gyvenime meile —
Lyg dovana kraičio gryniausio
Tu vargą pakėlei —
O Motina mano mieliausia!“ 52 psl.

Iš ties, motina be skundo neša sunkią jai uždėtą naštą, nes ji 
turi neribotą dožą tos gyvenimo meilės.

Paprastai nesiskundžiama, kai daug kenčiama dėl didelių da
lykų. Mūsų savanoriai be skundo mirė kovų laukuos, vaduodami 
Tėvynės laisvę. Be skundo, bet su narsa leidosi į pražūtingą kelionę 
per Atlantą-mūsų Didvyriai. Tuos nepamirštamus mūsų visų my
limus brolius apdainuoja ir Orintaitė.

Iš viso, rašytoja Orintaitė daug tikresnė beletristikoj, publicisti
koj tiegu poezijoj. Malonus tas nuoširdus jos atsisukimas į moterį ir 
noras paduoti jai ranką ir atverti jai širdį, parodyti tą pelnytą dė
kingumą už didelę duoklę, kurią moteris yra atidavusi kitiems.

(P. Orintaitė, Dirvonų dukterims. Lyrika. Išleido „Liepsnos“. 
1939 m. 61 psl. Kaina 2 Lt).
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L.Dainauskienė

Moteris tarp šnipų
♦ . ’ •

Šnipinėjimas, tai perdavimas, pagrobimas ar rinkimas specialiai 
valstybės paslapties saugomų daiktų, rašinių, dokumentų ar slaptų 
karinės, diplomatinės ar ekonominės svarbos žinių, bet kaip susijusių 
su krašto gynimu ar išoriniu valstybės saugumu. Taip maždaug 
apibūdinamas mūsų kraštui tiek žalingas, tas daugiaveidis veiksmas, 
kuris šiais laikais yra itin išbujojęs ir, kas blogiausia, vyksta nuola- 

' tos, be paliovos. ■ ' . • 7 , .
Šnipai savo veiksmais visų pirma paliečia karinės svarbos objek

tus. Jie stengiasi patirti visų pirma visas žinias bet kaip susietas su 
mūsų kariniu pajėgumu. Šnipai, sakoma, tai priešo kariuomenės 
akys bei ausys, kurių pagalba jis galįs išžvalgyti mūsų kariuomenės 
susitvarkymą, apsiginklavimą ir pasirengimą. Suprantama, kad prie
šas, turintis smulkesnių žinių apie mūsų karinį pajėgumą, bus mums 
kur kas pavojingesnis, nei tas, kuris tokių žinių neturės.

Bet šiandieną ir to dar maža. Juk dabar valstybės pajėgumą su
daro ne vien jos kariuomenė, bet ir viso krašto ūkiški ištekliai, su
gebėjimas tuos išteklius racionaliai išnaudoti, krašto gyventojų nuo
taikos, jų moralės lygis, jųjų prisirišimas prie savosios tėvynės ir 
pasiryžimas ginti savo krašto laisvę visomis išgalėmis. Šiandieną 
visas valstybės gyvenimas yra glaudžiai susietas su daugybe įvairiau
sių sričių, vienaip ar kitaip liečiančių valstybės saugumo paslaptis. 
Šiandieną ir grynai kariniai reikalai yra neatskiriamai susieti su dau
gybe krašto kultūrinių bei ekonominių reikalų. Užtat mūsų laikais 
šnipinėjimas susietas ne vien tik su kariniu pasiruošimu ar karo metu.

Dabar šnipinėjimas paliečia mūsų krašto vidujinius santykius 
riiūsų ūkį, prekybą, pramonę, sveikatingumą, nuotaikas, palinkimą 
prie kokių nors negerovių ir t.t. Svetimiesiems lygiai rūpi žinoti 
mūsų kariuomenės apginklavimas, paskirstymas bei skaičius, kaip 
kokybė bei kiekybė turimo maisto bei žaliavos ar įmonių pajėgumas. 
Jie taip pat rūpinasi gauti žinių apie mūsų karinio bei civilinio admi
nistracijos aparato sudėtį, jų paskirų pareigūnų nuotaikas, pažiūras 
bei jų būdą. Pastarosios žinios priešui gali pasakyti apie tai, kuris 

■mūsų pareigūnas, kokiomis žiniomis disponuoja ir kaip prie jo pri-

26



eiti, kad tas žinias iš jo klastingai išgautų. Trumpai tariant, šian
dieną šnipinėjimas yra trijų rūšių: karinis, politinis ir ūkinis. Ta
čiau esmėje, tai vienodos rūšies veiksmai, nukreipti į tris skirtingus 
objektus ir siekiantieji vieno tikslo: bet kokia kaina susilpninti mūsų 
kraštą.

Šnipinėjama slaptai, stengiantis kuo labiausiai tą veiksmą nu
slėpti. Šnipai griebiasi įvairiausių apgaulės bei melo priemonių, kad 
tik niekas nesuprastų jų tikrojo veido. Būdingiausia šnipinėjimo 
žymė yra klasta, t. y. visi Šnipų veiksmai valstybei taikomi iš pasalų 
ir tuo pačiu dar labiau tas pavojus padidinamas.

Tačiau kiekvienas šnipinėjimo veiksmas turi dar ir kitų, netie
sioginių tikslų. Šiandieną šnipų pagalba varomas karas, t. y. slap
tasis karas, vyksta nuolatos. Dabar tai nėra vien žinių rinkimas, bet 
ir kenkimas tiesioginiai, nes šiandieną net nepaskelbus viešo karo, 
kariaujama ūkinėmis, politinėmis ir psichologinėmis priemonėmis, 
ginklą paliekant „paskutiniam žodžiui“. Kiekviena ši naujoviška 
karo priemonė yra baisi, tačiau bene pavojingiausios yra psichologi
nės priemonės, kuriomis puolama tautos siela. Tame moraliniame ka
re siekiama: 1) nuslopinti tautos pasitikėjimą savimi ir 2) sukelti 
joje galingesniojo stiprybės ir nenugalimumo psichozę. Tais tikslais 
šiandieną kraštai skaldomi iš vidaus ir visaip demoralizuojami. To
dėl dabar svetimųjų agentų grumtynėse, tautos nuotaikos nustelbi
mas yra jųjų artimiausias tikslas. Juk vidiniai suskaldyta tauta nie
kuomet nepajėgs atsispirti jokiam priešui, ypač jeigu tas mokės di
riguoti josios dalims. Prie viso to labai daug prisideda šnipų bei 
kitokių agentų sąmoningai skleidžiami visokie gandai, pav., apie 
mūsų krašto menkumą ir kito galingumą, apie tariamas mūsų, arba 
kito, trečio kaimyno mūsų atžvilgiu užmačius, apie tariamus nera
mumus, kuriame nors krašto kampelyje, apie evantualius krašto eko
nominius sunkumus ir t.t. O kur dar sabotažinė ir diversinė veikla. 
Šiandieną vieni tokie veiksmai tiesioginiai nukreipti prieš mūsų kraštą, 
kiti tik netiesioginiai — kai svetimosios jėgos bando mūsų teritorijoje 
slaptai kovoti su trečiąja valstybe. Pastarieji veiksmai mūsų kraštui 
irgi be galo žalingi, nes pažeidžia mūsų neutralitetą ir grąso taikai.

Kova su svetimųjų agentų veikla apima saugojimą turimų žinių i
ir demaskavimą priešo agentų. Saugoti paslaptis turi visi. Tai ge
riausia padarysime, niekad apie jas nesikalbėdami. Demaskuoją spe
cialios įstaigos ir atskiri žmonės. Lietuvos Šaulių Sąjungos kūrėjo 
VI. Putvinskio žodžiais: „Čia, musų krašte, turėtų būti tiek žvalgų, kiek 
yra dorų piliečių. Tiesa, kartais galima įtarti ir nekaltus žmones, bet 
Čia padės administraciniai organai. Reikia tik mums nusikratyti to 
netikusio papročio „nesikišti į valstybės saugumo reikalus“. . . • i
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Iš spaudos, radijo, bei kitokių šaltinių dažnokai mes sužinome, 
kad laikas nuo laiko ir pas mus susekami bei suimami įvairūs asme
nys, įtarti dirbę kurios nors svetimos valstybės naudai.

Šnipinėjimas, svetima propaganda, sabotažas ir diversija blogy
bės. Jei mes norime tas blogybes išnaikinti, turime be atvangos dirbti 
visi. Visi tie svetimieji agentai, tai lyg bia-urios kirmėlės, apsėdusios 
gražų, žydintį sodą. Kiekvienas susipratęs pilietis čia turi elgtis kaip 
sodininkas, t. y. atsidėjęs ieškoti visus sodo kampelius ir tas kirmėles 
išnaikinti.

Toje kovoje ir moterys gali labai daug gero kraštui padaryti. 
Daugumai žinomi vardai: Marta Hari, Irma Staub, „Fräulein Dok
tor ir kiti. Tai agentės parodžiusios net fenomenalinius gabumus, 
šnipinėjant mūsų vakarų kaimyno naudai Didžiojo karo metu. Ko
vojant su svetimaisiais agentais, moterys taip pat gali pareikšti daug 
gabumų. Moterims apie šnipų bei kitokių agentų veiklą negalima pa
miršti dar todėl, kad jos kartais nežinodamos, vien savo neatsargiais 
žodžiais, gali svetimiems padėti, aišku, savo kraštui labai pakenkda
mas. Juk mes, jei ne mes pačios tiesioginiai, tai per savo šeimos na
rius, sužinome apie tokius reikalus, kurie ir šnipams rūpi. Dažnai, 
mes vien paprasto smalsumo vedamos, sužinome ką nors slaptesnio 
iš savo artimųjų, ką jie yra girdėję ar veikę savo tarnybose ir tuoj 
tas žinias, tikriausiai be blogos valios, papasakojame savo draugėms, 
dažnai ir betarpiai nereikalingiems žmonėms girdint. Norėdamos 
daugiau žinoti ir tuo pasirodyti pranašesnėmis už kitas, dažnai pri
sidedame prie to, kad tikrai svarbios valstybės saugumui žinios pa
siekia priešo ausis. Iš čia matome, kad jau vien atpratimas domėtis 
nepavestais reikalais ir nugirstų ar kitaip sužinotų paslapčių perda
vinėti savo draugėms, nors ir prašant šventai saugoti paslaptį, gero
kai apsunkins priešo agentų darbą. Užtat, kiekvieną mums žinomą 
dalyką, bet kaipsusietą su krašto pajėgumu, turime saugoti it savo 
akį. To dėsnio reikia laikytis ir tada, kai manysime, jog joks šnipų 
pavojus negresia. Slaptasis karas nežino paliaubų, vieton išaiškintų 
agentų, priešas visuomet pasiųs kitus, kurie jei mes nebūsime akylios, 
lengvai išvilios visokias svarbias valstybės saugumo paslaptis.

Dar daugiau prie tos kovos prisidėsime, kai pačios nekelsime mo
ralinės ir ūkinės panikos, kai kiekvieną gandą vertinkime šaltai ir kai 
to pamokysime kitas moteris, apie tai negalvojančias. Būkime san
tūrumo ir ramumo pavyzdžiu bailesniems, tada ir svetimiesiems bus 
sunkiau mums kenkti.
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Nelė Mazalaitė

Mėginimas ugnimi
„Ir ji nuėjo į savo kambarį ir nusikirpo visus savo 

auksinius plaukus, kad būtų panaši į savo vyrą“ ...

O tu, kuris pasakojai apie Viktoriją ir vaikščioji fjorduose, ar 
nusišypsosi ir lengviau bus numirti tau, kai žinosi, jog tavo knyga 
užminga su manimi, mano rankose, ir gyvenimas plaukiąs iš jos 
neapleidžia ir per sapną?

Štai, matau žmogų, linksmas prieina jis, ir kiekvienas jo žodis 
yra pasigyrimas ir didžiavimosi — didelius turtus įgijo, ir gali do
vanoti viską ką tik mokėsiu išvardinti. Visą pasaulį jaučia pririštą 
prie savo delno, ir gali pasirinkti kokį nori kelią, ir viską mokės pa
rodyti, kiek įveiks mano akys.

— Esi dovanojęs jaunos pušies žiedą — kur galėtum nupirkti 
tokį dalyką?! O ką parodysi daugiau, jeigu ilsėjomės miške ant 
žemės, pakėlei ranką ir pamačiau eglę atsirėmusią į dangų — ir buvo 
ji, kaip įmerkta į jūrą gėlė? Turi surasti sau lygų turtuose ir ste
binti nuperkamais dalykais. — Ir nuo savo balso išdidaus ir nelinks
mo nubundu, ir kambarys yra pilnas mėnesio šviesos, kaip kieto 
pinigų švitėjimo.

Ir vos suspaudžiu blakstienus, kaip voras, nusileidžia sapnas ir 
ima narstyti suplėšytą savo nėrinį.

Žmogus ateina išsiblaškęs ir netikėtai nutolęs: mano geriausi žo
džiai praeina pro jį, kaip muzika pro apkurtusį, ir jis užmiršta tvir
tumą ir ugnį savo sakytųjų. O mano žvilgsnys atėjęs lig jo akių su
trupa tarsi į uolą, ir grįžta man atgal deginąs ir pilnas dyglių.

į .... ' \ I

— Yra kažin kas, ko man dabar reikia ir mirsiu, jei nebus tai 
mano — ir dėl to sak'au tau draugiškai — užmirškime praeitus 
daiktus. Ir šypsausi, ir tvirtinu, kad viskas yra numesta, kaip senas 
dienraštis, o jam galiu ramiai pasakyti savo linkėjimus, kaip bro
liui gavusiam didelį laimėjimą. k Ir šypsausi, kol tik nueinu į tolumą. 
Ir su ta šypsena prisižadinu. O visur yra tyla, tarsi viskas prarijo 
savo liežuvius, arba labai stebisi.

Ir noriu aš nusikratyti miego, bet jis ateiną kietas ir stiprus. 
Tai jau buvo atsitikę su Piloto žmona, kad ji nenuveikė sapno, 
kaip tą mums liudija toji, kuri žinojo daug nuostabių dalykų apie 
pamokslininką Gostą B erlingą. 

4 . .
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Ir dabar žmogų regiu kalbantį netiesiai ir parduodantį savo dar
bą už blizgėjimą ir pigią šlovę; jis skelbia didelius dalykus ir daro 
blogybes, o jo akys tebėra skaisčios ir kakta kilni. Ir tebėra jo kvė
pavimas ir kalbėjimas kitoks mano dvasioje, ir raunu juos ir tai nėra 
lengva. Argi galima ištraukti plikomis rankomis ąžuolą žaliuojantį 
ir tvirtą, įleidusį šaknis į platybę, ant kurios galėtumei pastatyti 
miestą. Bet išraunu jį, ir einu atidara žaizda, kaip gyvulys nesaugo
damas kraujo pėdsakų — numirti.

Ir pažadina juokas, biaurus ir nenutildomas, bet naktis mano yra 
kaip Prokuratoriaus žmonos — štai dėl ko užmingu net pro tokį stau
gimą — ir stoviu prie vartų nesižvalgydama, lyg būčiau kryžius ant 
kapo — daiktas, kuriam niekur nebereikia keliauti. Ir nenusigąstų, 
nei stebiuosi, kad sustojo žmogus.

— Grįžtu.
Ir tyliu, nes nerūpi dėl ko yra kitoks, tarsi pakeliui sutiko plė

šiką, kurs paėmė jo akis, balsą ir šypseną ir paliko į vietą — savo. 
Arba užėjo kažin ką ir pakeitė laisvu noru ir už priedus nusigėrė dėl 
drąsos.

— Suklydau. Bet pamačiau, kad nėra nieko, kas suprastų ir w
įvertintų mane, kaip tu — ir nors nuėjau ne su tavimi — esi man viena.

Ir tyliu, nes nerūpi, kad iš lėto pradeda atsirasti buvęs panašu
mas: arba tai dėl to, kad sugrįžo senos gegužės, susirinko žvaigždės, 
pasisuko upės, ir viši, kas dalyvavo praeitose dienose, prisiartino. Ir 
nuo šito pajaunėjo žemė ir žmonės.

— Esi be širdies. Turėtumi sveikinti ir džiaugtis. Kuri graudin- 
gesnė Evangelija —ar ne apie grįžusį palaidūną —ir kas kalbama 
apie teisingas ir paklydūsiąją avį? Argi tai nėra šventoji moters par
eiga, ir ar nėra grįžimas pats gražiausias ir žmoniškiausias aktas.

Ir tyliu, ir pasitraukiu nuo vartų ir praveriu juos; taip mes esame 
skaitę aprašymus, kai prasiskleidžia nežinomojo apsiaustas ir pasi
rodo giltinė. — Namų griuvėsiai yra už vartų. Sunaikintoji Jeruzalė, 
ir sena iškaba atnešta Poeto —- guli apversta kita puse: ,,Palikite viltį, 
išeinantieji“.

Ir tyliu, ir nežiūriu į žmogų ir uždarau vartus, ir vėjas perpylė 
mano veidą šalčiu. Toks pat yra šaltis prikeliąs mane, ir atrodo, kad 
stovinant siauros lentos naktyje ir atidaras rūsys pilnas drėgmės yra 
po kojomis ir aplinkui kapų alsavimas. ,

Ateikite visi, kurie keikiate nemigą ir pasiimkite mano skaudulį 
ir visus sapnus. Bet jūs neturite drąsos, arba visas pasaulis miega 
šią naktį ir dėl to neleista man pasilikti budėjime ir vėl turiu atrasti 
sapną ir žmogų. ,
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Prabėgusią vasarą

O tasai sėdi ant žemės, ir kai prisiartinu nesijudina ir neištie
sia rankos, tarsi priėjo priešas. Ir kiek stoviu ir žiūriu nematau jo 
kojų, ir nerandu jo rankos, nors ieškau jį savo plaštakomis, o jo 
šypsena yra_ apleista ir be vilties.

— Ar nemanai, kad būtų visai teisinga, jeigu dviem žmonėms 
būtų duota tik pora kojų ir tiek rankų? — Ir štai dabar atsimenu 
didį Konvertitą, kuris kalbėjo apie Simoną nenoromis panėšėjusį Mo
kytojo kryžių, ir jo petys liko palaimintas lig galo. Kur aš praėjau 
pro Tavąjį kryžių, Pone, kad mano rankos sklidinos gyvenimo ir 
jėgos, ir galiu viską sunkų nešti už du, ir viską gražų lengvai ati
duoti antrajam. Ir niekas teneturi drąsybės piktžodžiauti, kad gy
venimas yra be palaimos.

Kam prikėlėte_mane! Ar, kad pajausčiau, kaip per mano pirštus 
plaukia džiaugsmas, ir stiprumo turiu tiek, kad pakeičiau visus luo
šuosius. Ir kokia ramybė yra čia, kokia gera ramybė.

Bet jos nėra, kai ieškau Žmogaus; nuvargino jį menkieji, kad
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jas turi galvojime, ne kaip visi; didelės — Sekminių mintys priklauso 
jam kasdieną, ir tąsė jį, ir kalino, ir privedė prie kentėjimų ir ligos. 
— Ar jūs sakote, kad niekas negali padėti, niekas, tiktai, kad kas 
sustiprintų jį krauju? Kaip galite jus teirautis ir ieškoti ko, jeigu esu 
čia — net jei to reiktų tiktaijavonui! Ir Štai dabar pažįstu žemės atsi
budimo veiksmą/ dabar, kada teka mano kraujas į tavo kūną. Ir 

. grąžini man daugiau negu galėjau duoti — su šypsena grąžini.
— Be reikalo davei man dovaną, kurią turės palaidoti.
— Ir jeigu mano pusę kraujo užkas su tavimi — kas girdėjo, 

kad gali antroji likti gyventi.
Kas čia plaukia, kaip pavasario upė — linksma ir be baimės 

mano širdyje? Ir jeigu šitai mane prikėlė — nepykstu, bet leiskite 
mane miegoti, leiskite, prašau — kaip Giesmių Giesmėje yra parašyta.

Dėl ko taip traukiasi visi nuo žmogaus, dėl ko nestojasi niekas 
į tą pusę, kur nuo jo pučia vėjas, o tie, kurie nori priginti ją —- neat
rodo, kad pabučiuoti rengiasi.

— Pasitrauk, ir nežiūrėk nei kalbėkis su manimi: visais amžiais 
raupsuotieji yra pavojus ir svetimi — motinai ir draugui.

Ir štai, kaip pasakoja ta, kuri gyvena Varmlande — yra buvę 
taip, kad susitiko kažin kas išvarytąją, ir nors ji įspėjo, jis džiau
gėsi jos veidu. Nežinodama ji buvo sutikusi Gerąjį iš Nazareto — ir 
buvo išgelbėta. — Nežinau kame mes sutiksime Jį — čia ar ten — 
ir kada Jis nuvalys mūsų veidus savo dvasios kvėptelėjimu, bet sa
kau tau rankas užnėrusi ant kaklo : tavo akys yra tos pačios, ir kakta 
skaisti; o kas atėmė tau sielą, ir kas gali atimti mane? — Ar uždaryti, 
ar b e si slapstą mes esame du — pasmerktieji ir pabaisos, bet esame du.

Nereikia žadinti mane, nereikia, juk nešaukiu ir nemaldauju to, 
vis tiek, nors jaučiu čia baltos lelijos ir rožės raudonos. Kas sunešė 
jas čionai — ačiū, ir jeigu galiu pasiimti su savimi — dėkoju jums, 
bet leiskite mane miegoti, kad jis nepasitrauktų per tą laiką, kad 
nepaklystų ir nenuskriaustų jo negerieji, nes jis nebeturi akių. Bet 
juk mes galime apkeliauti žemę, ir tu nenukrisi nuo Pilatus, nors 
prisilenktumi prie edelveiso, ir pažinsi saulės tekėjimą ir ežero mels
vumą, Ir kol matau aš — tu, žinosi, kiek bokštų Milano katedroje, 
ir kaip žiūri Mozė, o apie Rūstųjį Teismą nesakysiu. Ir gerai, kad 
nematai, kokios nelinksmos dienos tavo tautai, kurią tu vadinai Sau- 
le. Štai mes prasilenkiame su girtu, ir tą reikės vėl padaryti — nes 
jų yra perdaug, nes žmonės yra alkani, o jiems siūlo gerti. Ir aš kal
bėsiu balsiau, kad tu negirdėtumei, kaip žmonės kitų darbus vadina 
nuodėmėmis ir už savo blogybes reikalauja pagyrimo. — Bet pasa
kysiu tau kada mes praeisime pro senį, vaiką ir tvirtą žmogų, kurie
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VI. Proscevičiūtė Matulaitienė

Be tavo laiško
Pavakary balsai žiogelių
Tokie gryni ir aiškūs, — 
Tik į namus nerasiu kelio 
Be tavo laiško.

Ar tu žinai — pas mus jau persirpo avietės 
Ir rieda vasara prie galo,
Seni beržai palinko dar labiau prie klėties 
Ir lankos nuo šalnų rytais išbąla.

Jau lizdą liepoje gandrai paliko,
Ir prieblanda anksti įsivagia į sodą, — 
Argi tau keista, kad pelėdoms klykiant 
Šiurpiai vyniojas mintys juodos?

Ar tu žinai, kodėl tiek nerimo į širdį įsiliejo, 
Kodėl kas vakarą dar suklumpu prie kryžiaus, — 
Tik pasakyk, kai tėviškėn sugrįš gandrai senieji; 
Nejaugi tu negrįši?...

Vidurnakčio tyloj pušų viršūnės šneka 
Taip nedrąsiai lyg vaikas, — 
Aš ant pažįstamo paklydau tako 
Be tavo laiško.

dirba mūsų žemei, ir tu paliesi jų rankas. Ir medis šis yra žalias, 
po kuriuo sustojome — toks žalias, kad žalvarnis pranyksta jame 
nesislėpdamas. O šitai dvi žvaigždės — jos nusileidžia ant tavo 
akių ir pasiliks visuomet — nors jų šviesumų pasiimsi ne tu, bet kiti.

Ir šviesa yra kai prabundu: yra saulė ir krinta ji ant atidaros 
knygos mano rankoje. Tą viską galiu papasakoti tiktai tau, parašiu
siam gražiausią iš visų liūdnų istoriją, tą, ant kurios dabar guli saulė 
ir skaito:

,Jis išėjo į savo kambarį, apliejo savo veidą sieros rūkštimi, 
kad subiaurintų jį ir sugrįžo prie savo moters, kuri buvo netekus 
savo veido gražumo“.
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EI. Bujokaitė

Nelaimė
Tai buvo tylus ir šiltas besibaigiančios vasaros priešpietis. Aš 

ėjau tik nusimaudęs iš jūros, ir jos ošimas vijosi manė saulės įkaitintu, 
kvapiu, kažkaip žiauriai sausu pušynu. Malonus vėsus budrumas 
tik nusimaudžius, lengvas nuovargis gerokai paplauktus ir visiška vi
dujinė ramybė mane buvo labai gerai nuteikę. Darbas įstaigoje pra
sidės tik už dviejų savaičių, pinigų pajūryje pragyventi iki pirmos 
užteks, nuošalioje, jaukioje viloje laukė paprasti ir skanūs pietūs... 
Ėjau nieko negalvodamas, akys slidinėjo nuo variniai raudonų pušų 
liemenų iki nuostabiai sustingusių pilkai žalių viršūnių spindinčiai 
mėlyname fone. Lengvi ir minkšti šešėliai gulinėjo ant aštrių skujų, 
slidžių spyglių ir karšto smėlio, šen ten traškančių samanų ir retų, 
geltonais žiedais žvelgiančių žolių sulipdyto. Storose senos pušies 
šakose sustukseno genys: aš paklausiau jo ir vėl išgirdau jūrą. Ji 
buvo visur aplink, viską persunkusi savo nesibaigiančia, besikarto
jančia ir kiekvieną sykį vis nauja muzika.* . . ... ’ ■

— Pranai! — šūktelėjo kažkas mane iš užpakalio. Aš greit 
grįžtelėjau nustebęs. Nieko nepastebėjau. Pušynas buvo retas, šen 
ten žemais ėglių krūmeliais iškaišytas, ir visai tuščias. Pamaniau, 
kad man tik tai pasigirdo, ir vėl ėmiau eiti vis dar neatsikvošėdamas.

— Pra-anai! — vėl tas pats balsas. Moteriškas, kiek užsispy
ręs, nekantresnis negu pirmą kartą ir visai nepažįstamas. Aš vėl 
sustojau, paėjau keletą žingsnių į šalį, apsidairiau, pažvelgiau net 
aukštyn į šakas — miške nebuvo nė gyvos dvasios, tik tolėliau kiauk
telėjo kartą kitą gainiodamosios medžiuose voverės. Man pasidarė 
kiek nejauku, keista. Niekuomet nebuvau nei bailesnis, nei prieta- 
ringesnis už kitus, niekuomet nesirgau jokiom isterijom nei haliu
cinacijom, bet čia, aplink mane nebuvo, tikrai nebuvo jokio žmo
gaus. Į šitą miško kampą neužklysdavo, ypač tokiuo metu, jokie 
mano pažįstami, o jei ir būtų galėjęs kas mane šaukti, tai tik iš už 
gerokai toliau esančių medžių, bet tuomet balsas turėtų turėti visai 
kitokį, tolumos prislopintą, skambėjimą, jis negalėtų būti toks artimai 
tyras, sidabrinis, ryškus.

Tas šaukimas nenugąsdino manęs, bet staiga sujaukė visą mano
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žinojimą. Juk, tikrai, pikta, kai ko nors jokiu būdu negali suprasti, 
išsiaiškinti, ko nors tokio paprasto, kasdieniško, kaip pašaukimas 
vardu. Man pasidarė šilta, aš nekantriai nusimečiau rytšvarkį ir, 
beveik nuogas, visu savo nudegusiu, sveiku, jaunu kūnu jausdamas 
neaiškų nepasitenkinimą nuėjau siauru, skujotu takeliu tolyn.

— Pranai!. ..
Balsas liepė stoti, buvo nepatenkintas, kad aš neklausau, toks 

pat visai arti — užpakaly, priešaky ar iš šono, negalėčiau pasakyti 
— suskambėjęs. ' -

Bet ne, jis tebeskambėjo; jame dabar išskyriau nebe tiek lie
pimą, kiek kvietimą, truputį baugų, lyg abejojantį, ar neatsisakysiu. 
Staiga aš susigriebiau ir net atsistojau nustebęs ir kiek susigėdęs: juk 
äs galvojau apie jį, tarsi aš būčiau tikrai girdėjęs balsą, „šaukiantį“ 
mane. Tai, pagaliau, kvaila, sumurmėjau, paėjau į vieną pusę, į kitą, 
negalvodamas, lyg vilkė, užtverta į narvą. Tai turi būti žmogus, tik 
žmogus, pabandžiau įtikinti save ir atsiliepiau:

. — A-a!
Ir dar labiau sumišau, supratęs, kad aš atsakiau tik niekam, 

nebuvimui. Tam, kas mane šaukė, kas mane tikrai šaukė, aš nega
lėjau atsiliepti balsu, kaip žmogui. Gal būt tai mirtis, ar šiaip kokia 
nelaimė, — prisiminiau aš savo senos šeimininkės pasakojimus.

Man pasidarė kiek nejauku. Aplink buvo dar labiau tuščia ir 
tylu, tik už kopų dusliai gaudė bangos. Atviroje vietoje, kur aš sto
vėjau, saulė kepino jau nepakenčiamai. Kūnas vėl pamažu pradėjo 
įkaisti, aš pajutau jo sunkumą — tingų ir saldų. Tada pamažu, nu
leidęs galvą, visomis jėgomis stengdamasis nebegalvoti apie tai, ko 
aš ir iki šiol negaliu suprasti, parėjau namo.

{ ’ J ■ . - . • • _ •

Po kelių mėnesių aš buvau, tarnybos reikalais, komandiruotas į 
vieną tolimą užkampio bažnytkaimį. Ten aš susipažinau su viena 
moterimi, kuri mane labai sudomino; po poros savaičių aš jau buvau 
ją įsimylėjęs. Tai buvo siaurom, tamsiom akim ir marmuriniai pui
kiu kaklu sutvėrimas, keistas prieštaravimų mišinys. Tai buvo katė 
ir gyvatė, nuoširdi mergaitė ir rafinuota odaliskė kartu. Ji mane 
tai kankino savo skrupulais, tai žadėjo niekad neišgyventų vilčių, bet 
mano pasiūlymą vestis, ji sausai ir trumpai atmetė. Vos nepamišau 
iš įniršimo ir nusiminimo. Pasinaudojęs pirma proga, pabėgau iš ten.

Paskutinę dieną, kai aš vienas laukiau prie vieškelio autobuso, 
kuris minutė po minutės turėjo išnerti iš už kalvos, staiga pamiš
kėje pasirodė ji. Buvo šaltas, sausas lapkričio rytas. Iš po nakties 
pašalus, oras buvo lyg kristalinis, kietas ir spindįs. Aš sėdėjau šalia . k
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savo apdryžusio lagamino ant griovio krašto, tarp išdžiūvusių per
nykščių žolių stiebų. Pastebėjęs ją, atsistojau ir žiūrėjau nustebęs 
ir pritrenktas: ji bėgo į mane, ir jos šviesūs, lygūs, kirpti plaukai, lyg 
vaiko, juokingai kilojosi galvai judant. Jos trumpi, geltoni, baltai 
apvedžioti kailiniukai buvo atsegti; ji, matyt, buvo skubėjus iš pat 
namų, kokį dvejetą kilometrų. Pamačius mane, ji piktai stabtelėjo ir 
susisegė kailiniukus. Melsvai žibančiame ore pasigirdo tolimas auto
buso murmėjimas. Pasilenkiau pasiimti lagaminą (širdis smarkiai 
stūksėjo) ir žvairomis mačiau, kaip ji, nesiryždama prisiartinti, grąžė 
rankas.

Autobusas pasirodė ant kalvos, aš peršokau griovį; mašiną ėmė 
stabdyti. Tada ji vėl ėmė bėgti į mane; girdėjau jos žingsnius į su
stingusią žemę ir savo vardą:

— Pranai!
Kažkas mane persmelkė — neramiai, skausmingai. Kur, kur aš 

girdėjau tą balsą, tą tembrą, taip arti šaukiantį, skambų, švarų, jos 
balsą?

— Pra-anai! — vėl greit ir maldaujančiai, kiek bailiai suskam
bėjo tuščioje rugienoje.

Autobusas prisiartino, sustojo. Aš vis dar stengiausi atsiminti. 
Taip, taip! Radau! Tai buvo šauksmas iš pajūrio pušyno. Jis! Die
ve mano, tai mano nelaimė, tai mano pražūtis šaukia. Ne, nelikti, 
ne!... Niekuomet, niekuomet aš nebūsiu labiau nelaimingas, kaip 
likęs čia, likęs su ja. Ir kartu n e at si spiriama jėga traukė mane į ją. 
Bet...

Įšokau į mašiną. Keleiviai žiūrėjo pro langą nustebę, kondukto
rius norėjo jos laukti, dar sykį suskambėjo —

— Praaanai! — netikras, nelaimingas buvo jau jos maldavimas 
ir man gailiai suspaudė širdį. Tačiau aš užtrenkiau duris ir pasakiau 
šoferiui važiuoti.

Ji pribėgo prie griovio, kur aš buvau buvęsr Savo siaurom, tam
siom akim, paraudusiais skruostais, raudonom, lyg sukandžiotom 
lūpom, siaubingai, lyg nesuprasdama, kas įvyko, žiūrėjo ji į suju
dėjusį, ėmusį važiuotų tolstantį autobusą. Paskui ji atsisėdo toj pa
čioj vietoj, apkabino rankomis kelius ir padėjo ant jų galvą. Pro 
baltas, retas dulkes aš dar kurį laiką mačiau vis mažėjantį, nejudantį, 
geltoną kupstelį.

Neužilgo sužinojau, kad ji ištekėjo; jos daugiau nebemačiau, bet 
ir dabar, po kelerių metų, aš negaliu jos užmiršti ir galvoju, ar per
siskyrimas su ja nebuvo nelaimė, tada mane pajūrio pušyne šaukusi?
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Pearl S, Buck

■Močiutė
Močiutė, jos sūnus su žmona ir jų dvi dukterys sėdėjo prie 

stalo. Tarnaitė nešė pietus. Močiutė, sterblėje rankas sunėrus, la
bai ramiai sėdėjo ir slegiamu smalsumu stebėjo vienas po kito įneša
mus indus. Jų viename buvo jos mėgiamas patiekalas, bet ji to ne
pasakė. Ji žinojo, kad šis patiekalas buvo ne jai paruoštas, bet tik at
sitiktinai. Jau ne kartą jos sūnus su žmona buvo sakę, kad jie negali 
pakęsti šio močiutės mėgiamo, tokio aštraus ūkininkų valgio. Dėl to 
nestovėjo ant stalo pipirų ankštys ir pupos, nors ji jas mėgo.

Močiutė žiūrėjo į indą ir seilės tęsėsi burnoje. Ji buvo labai iš
alkus. Mielai ji būtų pagriebus abi valgomąsias lazdeles ir jomis įsi- 
dėjus kiek nori, į jai tarnaitės padėtą ryžių lėkštę, pipirų ankščių. 
Bet ji turėjo kitaip elgtis. Ji turėjo per keturis gyvenimo metus pas 
savo sūnų ir marčią išmokti kitaip elgtis. Kiek tik galėdama, ji kan
triai laukė, iki marti, sunešus visus valgius ant stalo, mandagiai tarė:

— Motina, ką norėtum valgyti?
Marti, vieną po kito indus močiutei padavinėdama, mokėjo pa

brėžti, kad kiekvienam valgiui kitos lazdelės, ir atsidėjus stebėjo, kad 
močiutė nesuklystų ir savomis lazdelėmis neimtų valgio iš indo

Ilgai taip tęsėsi, iki močiutė suprato, kad ne taip, kaip turėtų, 
elgėsi. Ji buvo ūkininko duktė ir už ūkininko ištekėjo. Taigi, 
visą gyvenimą nuo nieko nepriklausė, ir nebuvo tada nepadoru su sa
vomis lazdelėmis į indą siekti. Jai rodėsi, kad tik jos sūnus su 
žmona mano, kad taip reikia. Jie drauge sugrįžo iš tolimos šalies, kur 
žmonės šiurkštūs ir be galo jautrūs. Iš pradžių siaubingai ir garsiai 
abudu sušuko, kai senutė senu įpratimu prieš dėdama į indą švariai nu
laižė abi valgomąsias lazdeles.

Tada išgirdusi aiktelėjimą ir labai nustebusi, sulaikė lazdeles 
viršuj indo, ore, ir tarė:

— Kas yra? Kas yra?
Ji pamanė, gal būt, kas bjauraus valgyje yra: gal plaukas, me

džiagos gabalas, skiedra ar kas kita, kas kartais ir geriausiai virėjai, 
nors ir labai saugotų, į valgį gali patekti.

Sūnus sušuko:
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-----Reikia kitas lazdeles paimti! Negalima tomis, kurias burnoje 
laikei, imti valgį.

Ji jautėsi labai įžeista ir priekaištingai atsakė:
— Manai, kad aš kokią biaurią, apkrečiamą ligą turiu?
Kai juodu ėmė jai pasakoti apie mažutėles būtybes, kurios to

kios mažos, kad nė įžiūrėti negalima, bet nuo žmogaus ant žmo
gaus pereina ir ligą su savimi nuneša, ji sėdėjo sustyrus ir netikinti. 
Jai aiškino, o ji vis vien savo kartojo:

— Netikiu, kad tokių būtybių aš turėčiau. Niekados ant savo 
kūno nemačiau kirminėlio.

Ir kai jai pasakė:
— Be abejo, nes jie yra labai maži, ir negali akis jų įžiūrėti.

Ji triumfuodama atsakė:
— Tai iš kur žinote, kad aš jų turiu, jei negalite matyti?
Atrodo, kad ji nugalėjo, bet sūnus, tarsi jos tėvas, energingai 

paaiškino:
— Neverta apie tai daugiau kalbėti. Savo name aš neapkęsiu 

jokių nešvarių įpročių. Ne, to neapkęsiu!
Senutė labai užsigavo, tylėdama sėdėjo prie stalo ir valgė savo 

ryžius. Mėsos ir daržovių nevalgė. Visą gyvenimą ji turėjo gerą 
apetitą, o dabar, senatvėje, ypač malonu buvo gerai ir skaniai paval
gyti. Nors norėjo, nevalgė.

Ji turėjo prisitaikyti. Kartą buvo toks atsitikimas: tarnaitė at
nešė vakarienei melonų sriubą ir padėjo ant stalo. Senutė labai mėgo 
šį valgį. Malonus noras pažiūrėti ją nugalėjo ir, užmiršus viską, įkišo 
samtį, norėdama skanios sriubos pasrėbti, ir dar kartą, — norėdama 
dar daugiau pasisemti.

Staiga marti atsistojo, paėmė sriubos indą, nunešė prie atidaro 
lango ir išliejo į sodą.

Išpilta skani sriuba!
Močiutė nesuprato, kodėl marti taip pasielgė ir susijaudinus mik

čiojo:
— Kodėl... nagi kodėl?
Marti suspaudė plonas lūpas ir ramiai atsakė:
— Mes nenorime tavo ragautos sriubos valgyti.

• ■ ‘ . 0

Dabar močiutė supyko. Taip, ji išdrįso pirmomis dienomis su
sipykti ir išdidžiai sušuko:

— Gali manim tikėti, aš jus neapnuodysiu!
Marti dar ramiau tik labai baikščiai atšovė:
— Tu niekados nevartoji dantų šepetėlio.
Dabar labai oriai močiutė tarė:
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Pearl S. Buek

Nobelio premijos laureatė

— Visą savo gyvenimą, kaip 5 mane mokė, kas rytą ir vakarą ir 
po kiekvieno valgio burną ploviau, ir mano laikais niekas nepasakė, 
kad to neužtenka.

Su panieka galvojo sūnūs:
— Tavo laikai! Prašau nekalbėti apie savo laikus. Kitaip dabar 

būtų ir kitos tautos nelaikytų mus, kinus, barbarais.
Senutė nesuprato apie ką sūnus kalbėjo. Iš tokios pastabos ji 

juokėsi šiurkščiu kaimiečių juoku. Jai atrodė, kad jos sūnus, tarsi 
mažas vaikas, skubiai beria girdėtus, bet nesuprastus žodžius. Pama
čius, kad į jos juoką atsako šaltu ramumų ir karčiu rimtumu, ir prisi
minus, kokią pagarbą reiškia sūnui jo lankytojai—- ką ji vos galėjo 
pakęsti — nustojo juoktis ir suprato, kad juoktis, kai palinkui tik rimti 
veidai, yra sunku. a

Taip, ji išmoko tyliai valgyti ir laukti, patarnavimo. Ji laikėsi 
savo: tik suvalgydavo ryžius, tyliai atsistodavo ir nueidavo per salę 
į saVo kambarį. Ten atsistodavo prie durų. Ji nebūdavo dar soti. 
Ūkyje ji buvo papratus mažiausia tris lėkštes ryžių suvalgyti. Ji jau
tėsi bejėgė su susitraukusiais viduriais, nes buvo tik vienintelį indelį 
ryžių ištuštinus. Ūkyje ant stalo atnešdavo didelius baltus ir mėly
nus molinius indus, o pas sūnų atneša tik mažus indus, tokius, iš ku
rių miestiečiai valgo. Taip, ji vis dar alkana. Ji nedrįso, kiek jai pa-
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tiktų, valgyti, kad sūnus, kaip kartais jis padaro, pašiepiamai nepa
sakytų:

■— Tu taip daug valgai, kaip darbininkas. Niekados nesu matęs, 
kad ponia tiek daug valgytų. Ką tu dirbi, kad taip daug valgai? . • . ■ . * * * ■ ,

Ji žinojo, kad tai kalbėdamas jai valgio nepavydi. Ne, kaip ga
lėtų pavydėti, jeigu jis, mokytojas, vienu mėnesiu daugiau uždirba, 
kaip jo abudu tėvai kaime per ištisus metus. Jis taip kalbėdavo, nes 
jos valgumo gėdydavosi. Kiekvieną kartą, kai vakarienei būdavo pa
kviesta svečių, pasiteisindavo ir ji valgydavo savo kamabaryje. Ji ži
nojo, kad su svečiais ji visai negalėtų valgyti.

Ir dabar ji buvo alkana. Apsisuko, tylutėliai nušliaužė per salę į 
lauką ir kiemu į virtuvę. Baikščiai įėjo, nusišypsojo tarnaitėms, pa
ėmė indą ir prisidėjo ryžių iš pustuščio katilo. Tada nuėjo prie sta
lo, kur stovėjo tarnaitėms paliktas valgis. Čia ji rado indą su pipirų 
ankštimis, bet jų liesti nedrįso, nes labai maža buvo, ir tarnaitės būtų 
supykusios, jei būtų suvalgius. Ji tik paėmė dar daug likusių kopūstų. 
Paskui, dirstelėjus į tarnaites, ji ėjo į savo kambarį ir bijojo, kad ne
sutiktų sūnų ar marčią. Ji žinojo, kad tarnaitėms nepatiko šitaip su ja 
maistu dalintis, bet joms buvo jos gaila. Tarnaitės, nors ir nemėgdavo, 
leisdavo jai taip daryti, tik pačios paskubėdavo savo dalį pirma pa
siimti, negu nesočioji ponia ateidavo.

Senutė sugrįžusi į savo kambarį, tyliai uždarė duris ir užstūmė 
skląstį. Tada atsisėdo ir valgė. Godžiai, iki paskutinio grūdelio su
valgius, atsistojo ir, kad tarnaitėms nereiktų, išmazgojo indą ir laz
deles savo praustuvėj.

Pavalgius, paėmė mažą skardinę, kurių keletas ant stalo stovėjo, 
atidarė ir paėmė truputį šaltų ryžių. Juos vakar buvo palikusi. Dabar 
juos dėjo į burną ir trynė žandais. Mažose skardinėse ji slėpė kokius 
tik nutverdama maisto likučius. Kai prailgdavo laukti valgio, jį juos 
valgydavo. Galop ji atsisėdo ir su ištraukta iš plaukų sidabrine špil
ka valė dantis.

Taip valandėlę močiutė pasėdėjo. Paskui atsistojo, atsidarė duris 
ir pasižiūrėjo. Taip ji darydavo, norėdama įsitikinti, ar nėra kur arti 
abiejų mergaičių. Tiesiai jas pašaukti ji nedrįsdavo, nes marti nemėg
davo, kad mergaitės į močiutės kambarį eitų.

Kai kartą dėl tokio jos elgesio močiutė išmetinėjo, marti atsakė:
— Tu niekados neatidarai lango ir savo kambario neišvėdini. Tu 

nemainai ir nevėdini savo senų drabužių. Visur bėgioja pelės, nes jos 
randa tavo surinktus maisto likučius. ,

— Drabužiai, dar mano motinos, yra geri ir negalima jų mesti — 
atsiliepė močiutė. — Negalima reikalingus daiktus, — drabužius ir 
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maistą — mėtyti. Kad tu būtum tokia sena, tai žinotum, kad vargas 
ateina nakčia, tada, kada jo visai nelaukiama.

Marti tik šaltai nusišypsojo. Ir paskiau, kaip ir pirma, kai pama
tydavo mergaites pas močiutę einant, pašaukdavo jas pas save. Tada 
močiutė sugalvojo atidaras duris palikti ir pažiūrėti ar kartais neselina 
pas ją kuri mergaičių. Toki malonūs, toki minkšti ir švelnūs su
tvėrimai! Jai malonu būdavo savo nosimi jų raukšlėtus kaklus badyti 
ir klausyti jų nuolatinio kvatojimo. •«— b ■ »

Kai vaikas gimdavo, ji būdavo be galo laiminga. Visada ji my
lėjo vaikus. Visai jaunutė ištekėjo už neturtingo vyro. Jie maitinosi 
tik ryžiais. Nors ryžiai užauginti būdavo ir labai sunku, bet džiaug
davos kiekvienu dovanotu vaiku. Ji džiaugdavosi net jei mergaitė 
gimdavo. Visus ji augino, išskyrus vieną mergaitę, kurios anyta 
nenorėjo gyveniman paleisti, nes buvo labai blogi metai, piūtis men
ka, ir niekas nežinojo, kokia kurio mirtis laukia. Daug tada badu 
mirė, o kurie gyvi liko, buvo perbadėję.

Su skausmu šiandien prisiminė močiutė šitą mažą mergaitę, kurią 
tik vos gimusią matė. Tai vienintelė, kurią jai atėmė. Iš keturių vie
ną dievai pasiėmė.

Tris vaikus ji išaugino didelius. Iš jų vyriausias, vyru būda
mas, numirė cholera. Tada tik liko vienas berniukas ir mergaitė. 
Duktė gyveno kaime, ir jau seniai jos nesimatė. Jos vyras buvo ne
turtingas ir neprivalėjo žmonos motiną užlaikyti, kadangi ji turėjo 
sūnų, tai jo pareiga ja rūpintis. Taigi, ji dabar turi tik vieną sūnų. 
Jai ir jos senam vyrui jis buvo geriausias vaikas. Dar mažas jis buvo 
visų protingiausias ir tvirčiausias. Iš pradžių abu tėvai nusprendė 
šiam vaikui daugiau už kitus duoti: jį išmokyti. Todėl dar dešim
ties metų neturintį tėvas nuvežė į artimiausią miestą, į užsieniečių mo
kyklą ir ten jį paliko dešimčiai metų.' Per tą laiką jis visiškai pasikeitė, 
nes čia ne tik gerai mokė knygas skaityti, bet ir supažindino su sveti
ma religija. Už mokslą reikėdavo mažai mokėti, o jei berniukas geras 
būdavo, tai po metų visai nieko neimdavo. Jis viską įsigijo iš už
sieniečių.

Iš pradžių sugrįždavo namo Naujų Metų šventėms ir vasarai. Po
kurio laiko jam šitai nesudarydavo malonumo, nes jis jau buvo gar
bingas studentas ir nesijausdavo smagiai mažame moliniame name
lyje. Užsieniečiai kaldavo jam į galvą, kad jis turi iškeliauti į kitas 
šalis ir ten dar daugiau pasimokyti. Jie šelpdavo jį pinigais, bet to 
jam neužtekdavo. Močiutė gerai atsimena tą dieną, kai tėvams sodi
nant lauke ryžius, nelauktai parėjęs sūnus kalbėjo:

— Motina, aš Vykstu į svetimą šalį toliau mokytis. Svetimieji
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man davė pinigų, bet jų neužtenka. Prašyčiau tavęs ir tėvo visa, ką 
man galite, atiduoti, o senatvėje aš nemurmėdamas jumis rūpinsiuos.

Iš pradžių atrodė jo planai visiškai neprotingi. Ji ir jos vyras 
apie tai pakalbėjo su vienu, su kitu ir dauguma manė:

— Iš žmonių, kurie buvo išvykę į svetimas šalis ir ten mokęsi, 
mes girdėjome, kad jie dabar kiekvieną mėnesį labai daug pinigų už
dirba. Tai, jei jūs dabar jį išleisit, rasi, senatvėje nereikės jums dirbti.

Taip jiems kalbėjo, ir jie išleido jį. Tada jų šaunus vyriausias 
sūnus turėjo artimiausioje turgavietėje krautuvėlę ir galėjo pakan
kamai gerai išmaitinti save ir žmoną. Todėl savo jaunesniajam sūnui 
leido išvykti net prieš tai nesužiedavę. Jis buvo mokytas ir griež
tas. Kadangi jie buvo beveik bemoksliai, tai nemokėjo jį perkalbėti 
ir priversti susižadėti.

Jis susituokė tolimoj šalyj, kaip dabar priimta, naujoviškai neat
siklausęs tėvų. Žinoma, jo žmona nebuvo svetimtautė, tiesa, maža kuo 
skyrėsi ši išblyškusi, baikšti moteris nuo užsienietės, nes ir ji, kaip 
anoji tiesia ant aslos vilnonius kilimus, o ant langų linines užlaidas ir 
savo vaikus kasdieną nuo galvo iki kojų prausia, tarsi, tokie malonūs 
vaikeliai galėtų susitepti!

Dviem metais prieš sūnaus sugrįžimą mirė jos senas, taurus vy
ras. Jis buvo nuoširdus ir linksmas. Mirė staiga šaltą žiemą nuo 
skausmų krūtinėje, drugiu. Ji dar galvojo daktarą pašaukti, bet jis 
pasijuto geriau ir manė be išlaidų išgysiąs. Štai jis negyvas. Ji tu
rėjo rūpintis jo karstu ir palaidojimu. Negalėjo kitaip apsieiti ir turėjo 
parduoti dalį lauko. Ji turėjo labai taupiai šeimininkauti, kad galėtų 
siųsti pinigų sūnui į tolimą šalį.

Dabar ji (pasijuto vieniša moteris. Suprato, kad neįstengs rū
pintis laukais, todėl pardavė didelį gabalą žemės, o savo vyrui nu
pirko gražų karstą. Ji džiaugėsi, kad dar galėjo nupirkti naują, mė
lyną švarką, kokį gyvas nešiodavo. . .

Tų pačių metų rudenį numirė ir vyriausias sūnus. Kadangi jis 
neturėjo vaikų, jo žmona sugrįžo pas savuosius. Dabar motinai liko 
tik tolimoj šalyj gyvenąs sūnus. Jis buvo dabar jos brangiausias tur
tas. Kai jis parašė, kad jam dar reikia pinigų, pardavė paskutinį ga
balėlį žemės ir atidavė pinigus svetimšaliui, kad jos sūnui nusiųstų.

Senas kaimynas jai kalbėjo:
— Negerai, kam visą žemę pardavei. Sūnūs ne labai myli moti

nas, kurios nieko jiems neatneša.
Ji nebijojo ir atsakė:
— Puikus sūnus! Visa šalis jam priklauso, tai ko jam reikės, 

jis turės. O dėl savo dalies aš nebijau. Jis yra pasižadėjęs be prie- 
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kaištų manimi rūpintis, tai aš ir tikiu. Argi, jo name galėtų nebūti 
man vietos?

Taip kalbėjo ir juokėsi, nes pasitikėjo sūnumi.
Tačiau, prisiminus šį atsakymą, dabar turi dūsauti. Įvyko: ji 

gyvena sūnaus name. Gražus namas. Kiekvienas lankytojas stebi, 
kaip gražiai ir užsienietiškai jis atrodo. Jis yra dviejų aukštų. Mo
tina turi žemai kambarį. Į antrą aukštą veda laiptai, bet ji negali jais 
laipioti, o jei kada ir pasiseka užlipti, tai žemyn turi ją nuvesti. Kada 
sūnus ir marti nenorėdavo su ja susitikti, tai paimdavo mergaites ir 
nueidavo į antrąjį aukštą, o ją palikdavo žemai. Jai nieko nesaky
davo. Ją laikė sena ir manė, kad ji nieko nesupranta. Ji viską su
prasdavo ir pastebėdavo.

Staiga pro duris ji pamatė į salę įeinančias, išsimiegojusias ir įrau
dusias mergaites. Jos atsisėdo ir ėmė žaisti/Kai mažesnioji pasaulį 
išvydo, močiutė sūnui šitaip kalbėdavo:

—- Šitas kūdikis turėjo būti berniukas.
Tingiai sūnus atsakė:
— Dabar nesilaikoma tos nuomonės: šiandien vis vien sūnus, ar 

duktė gimsta.
Prisiminus šiuos sūnaus žodžius, senukė be galo su panieka nu

sijuokė. Gerai, jei tik mergaitės gimtų, kas tada pratęstų giminę? 
Reikia, kad gimtų mergaitės ir berniukai. Kokia kvailybė!

Ji atsisuko ir pamatė, kad jaunesnioji į ją žiūri. Ji jai nusišypsojo. 
Iš tikrųjų, vos galima įsivaizduoti, kokie yra malonūs vaikeliai. O ši, 
jaunesnioji, ypatingai buvo maloni. Staiga ji užsimanė šitą mažą 
minkštą daiktelį savo rankose laikyti. Taip, be abejo, ji savo seną 
veidą pakiš po kūdikio švelniu smakreliu. Tyliai ir atsargiai čiaups- 
nojo su liežuviu ir, žinoma, mergaitę stebėjo. Čia močiutei atėjo puiki 
mintis. Išsitiesė, nuėjo prie skardinės ir atidarė ją. Ten buvo gal prieš 
dešimtį dienų padėtas riešutinis pyragaitis. Jis buvo jau pelėsiais 
apaugęs. Ji nupūtė juos ir dar ranka nušluostė. Tada tylėdama ištiesė 
jį mergaitei.

Mergytė pažiūrėjo į pyragaitį, vos vos atsistojo — nes ji dar tik 
buvo pradėjus Vaikščioti — nutrepseno. į močiutę ir ištiesė rankutę 
paimti pyragėlį. Močiutė paėmė ją į glėbį, atidavė pyragaitį, o ši labai 
rimtai jį suvalgė. Dabar senutė užsidarė duris, atsisėdo su mergaite 
ant lovos ir paslėpė raukšlėtą veidą mažame, šiltame kaklelyje. Švel
niai spaudė malonų padarėlį prie savęs. Ak, kūdikiai^ .. kūdikiai.. .

Bet jau ir vaikai suprato, kad reikia močiutės vengti. Kai tik 
vyresnioji viena liko, tuoj nubėgo pas motiną ir viską jai papasakojo. 
Staiga atsidarė durys ir įėjo marti. Ji stengėsi pasirodyti draugiška, bet 
močiutė juto tik Šaltą, priverstiną švelnumą. Marti kalbėjo:
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Labai dėkoju motiną. Dabar mergaitė tūri eiti į sodą pavaikš
čioti, ■ .

Pamačius ant mergaitės lūpų trupinių, užmiršo švelnumą ir 
sušuko:

Ką tu jai davei valgyti?
Močiutė bandė atsispirti. Ar gali toks mažas pyragaitis pakenkti?
— Turėjau gabalėlį pyragaičio ir atidaviau.
Motina pagriebė kūdikį ir pražiodino.
— Riešutinį, — tarė ji piktai.
Suspaudė lūpas ir, nieko daugiau nesakius, paėmus ant rankų, 

išnešė mergaitę, o ši iš baimės garsiai rėkė.
Labai susijaudinus senutė sudribo. Juk ji nieko, nieko blogo ne

padarė. Vis dėlto, ji negalėjo užgniaužti nežymaus kaltumo jausmo, 
nors ir labai buvo per šiuos keturis metus su juo apsipratus. Tyliai 
murmėdama sėdėjo savo kambaryje. Tik gabalėlis pyragaičio buvo 
nusižengimas! Juk visi vaikai mielai juos valgo. Vargšai kūdikėliai — 
jie turi valgyti tik motinos duodamą košę!

Taip niurnėdama sėdėjo ir išgirdo bildesį. Duryse stovėjo vyres
nioji mergaitė. Močiutė užmiršo ir pyragaitį ir skausmus, šypsojosi ir 
tiesė į mergaitę ranką. Bet mergaitė kratė galvą ir traukėsi atgal. Mo
čiutė nuleido ranką ir šnibždėjo:

— Ir tave iš manęs atėmė... ir tave ...
Skausmingai nusišypsojo.
Mergaitė šiek tiek baikščiai pasižiūrėjo, nuėjo prie žaislų ir atsi

sėdo į senutę nugara. Retkarčiais atsisukdavo ir slaptai dirstelėdavo 
į močiutę. ■ ,

Naktį susirgo jaunesnioji mergaitė. Gal pakenkė pyragaitis, o gal, 
kaip paprastai, kūdikis susirgo ir tiek. Visą naktį motina neatsitraukė 
nuo jos, ir tėvas akių nesudėjo. Tik paryčiu kūdikiui pagerėjo ir už
migo. Močiutė, šitai sužinojus iš praeinančios tarnaitės, apsiramino. 
Naktį ji buvo girdėjus triukšmą ir labai išsigandus. Rytą nuėjus į val
gomąjį pusryčių atsisėdo pas stalą ir, sūnui įėjus, tarė:

— Tur būt, nieko nepaprasto. Kūdikiai dažnai suserga. Atmenu, 
kai tu buvai mažas....

Bet ją pertraukė sūnus. Ji suprato, kad jis yra labai susijaudinęs, 
piktas ir norėjo kažką jai pasakyti. Ji negalėjo valgyti. Pasidėjo valgo
mąsias lazdeles. Ji spoksojo į jį ir norėjo įsivaizduoti šitą savo antrąjį 
sūnų mažu, verkiančiu ir prie jos krūtinės besiglaudžiančiu kūdikiu.

Bet tai nevyko. Vis rodos, kad jis toks buvo, koks šiandien yra: 
išdidus, mokytas, svetimšalio drabužiais ir paauksuotais akiniais. Tai 
vyras, kurs nei šypsotis, nei gailėtis nemoka. Ji jo labai bijojo. Aki-
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mirksniu ji užsimanė, kad įeitų marti, nesiėmus jam su motina šiurkš
čiai kalbėti, kartais jį sudrausdavo.

Tačiau niekas neįėjo, ir tik motina su sūnumi buvo kambaryje. 
Jis išsiuntė tarnaites . .. Argi jis norėtų ją, savo motiną, užmušti? Jis 
ėmė kalbėti:

—■ Motina, aš turiu-teisingai elgtis. Aš pildau savo pareigą, ir 
todėl tu esi mano namuose. Bet jei nori ir toliau pas mus gyventi, turi 
mano reikalavimus pildyti. Tu neturi mergaites lepinti. Aš atsakau 
už jas. Daug kartų mes tave prašėme, o tu vis vien į tai nekreipi dė
mesio. Dažnai esame sakę, kad tu nieko neduotum joms valgyti, ypač 
tų, tavo kambaryje laikomų likučių. Tu juos renki, tarsi, mes verstume 
tave badauti.

Jis akimirką nustojo kalbėti, lyg norėdamas nuraminti didelį šir- ’ ’ • • * ' .
dies kartumą. Paskui vėl šaltu ramumu tęsė:

— Neatsižvelgdama į mūsų norus, tu davei mažajai valgyti tai, ko 
ji net, jei ir šviežia būtų, niekados neturėtų paliesti. Šiąnakt ji sirgo.

— Juk buvo tik mažutėlis, skanus pyragaitis, — vis dar priešgi- 
niaudama murmėjo senoji motina.

— Mes esame tavęs prašę visiškai nieko joms neduoti, — griežtai 
atsiliepė sūnus.

Staiga senutė pajuto didelį norą priešintis. Tai jau perdaug! Ji 
ėmė garsiai verkti ir aikčioti.

— Aš išeisiu! O, leisk man išeiti! Čia man ne tėviškė — aš turiu 
išeiti!

Kantriai sūnus laukė iki ji šiek tiek nusiramino, tada tarė:
— Motina, būk išmintinga. Tu nori išeiti? Bet kur tu gali šiame 

pasaulyje nueiti?
— Aš galiu pas savo dukterį keliauti, — sušuko skausmingai 

motina. — Taip, pas ją aš keliausiu ir sujos vyru susiderėsiu. Aš dar 
stipri. Aš galiu žolę ant kalvų piauti, mėšlus kratyti, vaikus saugoti,

------------------ - ' - / . •

aslą iššluostyti ir pečių kūrenti. Taigi, dar aš galiu sau duoną užsidirbti.
Tačiau sūnus karčiai šypsojosi:
— Tu manai, kad aš apie tai nesu galvojęs?, — atsakė jis.
— Pernai aš jiems rašiau ir siūliau kiekvieną mėnesį nemažą sumą 

pinigų siuntinėti, kad jie tave pasiimtų. Mano žmonai rodosi, kad tu 
nenori nieko išmokti, ir prie mūsų namo prisitaikyti. Jie atsakė, kad 
juos tai per daug apsunkintų, nes savo pačių vaikų yra pilnas namas.

Sitai išgirdus, senutė apstulbo. Be abejo, ji niekados rimtai ir ne- 
manė, kad ją duktė atsiimtų. B et, vis dėlto, ji visą laiką galėjo tai 
priminti. Kiekvieną kartą, kai tik sūnus ar jo žmona ją užpykindavo, 
ar koks pašalietis, ar pardavėjas, atnešąs į virtuvę parduoti žuvis ir dar
žoves, ateidavo, ji pradėdavo:
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— Aš turiu savame ūkyje gyvenančią dukterį. Kai man nepatiks 
pas sūnų ir marčią, aš galėsiu pas ją keliauti.

Dabar jau ji žinojo, kad šitaip daugiau negalės kalbėti. Ji dar 
sakytų kam apie tai, bet apkartęs, visą žinąs sūnaus žvilgsnis ją per
sekiotų. Pinigų siūlė, kad tik ja nusikratytų. O jie net dėl pinigų ne
norėjo jos paimti. Ji nulenkė galvą ir gaudė dar sakomus sūnaus 
žodžius:

— Žiūrėk, motina: mano žmona yra išauklėta ponia, o tu nieko 
nežinanti ūkininkė! Sitai aš sakau, nes mes vieni esam. Dabar reika
linga vaikus moderniškai auginti. Ir aš noriu tai daryti. Mano namas 
neprilygsta tam namui, kuriame tu gyvenai. Mes nekenčiame, kai grin
dys nešvarios ir naminiai paukščiai po visą namą laksto, ir mano vaikai 
negali taip, kaip tavieji tą ar kitą valgyti.

Šie žodžiai pažadino motinos širdyje paskutinius likučius pasi
priešinimo, ir silpnai ji kalbėjo:

— Ir tu esi mano vaikas!
Skubiai ir tiesiai atsakė sūnus:
— Aš nenoriu, kaip tu, iš septynių vaikų matyti keturis mirusius.
Šitai išgirdus senutė drebėdama išsitiesė. Ji pažvelgė jam į veidą 

ir sušuko:
— Tu prikaišioji, tarsi, aš būčiau savo vaikus nužudžius!
Išsekus kantrybei, negalėdamas suvaldyti balso, sūnus garsiai 

atsakė:
— Aš primetu tau nežinojimą ir neturėjimą noro, ką gera sužinoti!

Dabar jis atsistojo Jis neturėjo ką daugiau sakyti. Pasakęs jai 
šiuos baisius žodžius, ėjo iš kambario. Ji turėjo jį sulaikyti. Drebančiu 
senatvės balsu ji suklykė:

— Nieks man nelieka, tik mirti! Aš pasikarsiu...
Tada staiga atsisuko sūnus. Labai supykęs pažiūrėjo į ją ir pama

tė sename veide gerai jam žinomą, paskutinį ryžtumą ir nusivylimą.
— Tų taip man kalbi? Nori man gėdą padaryti! Kad visi žinotų, 

jog motina mano name pasikorė.
Jis paspaudė sienoje skambutį, ir įėjo tarnaitė. Pavyko jam vėl, 

kaip visuomet, ramiai, labai šaltai ir energingai kalbėti:
— Mano motinai reikalinga patarnautoja. Matyti, kad jos dvasios 

jėgos išsekė. Paieškok tinkamą merginą. Ji neprivalo ją nei dieną, nei 
naktį vieną palikti. Tu už tai būsi atsakinga.

Tarnaitė linkterėjo galva, ir jis išėjo. Ne pirmą kartą šiuose na
muose buvo galima išgirsti šeimyninį ginčą. Nereikėdavo nė prie 
rakto skylutės klausyti, būdavo girdėti. Šitie ginčai buvo jau labai 
gerai žinomi. Ir dabar aišku, koks čia reikalas buvo. Šitoks reikalo
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5

EI. Bujokaitė

Susikaupimas
(Pagal Bodlerą)

Protingas būki, mano Skausme, būk ramus, 
Tu vakaro šaukeis: jis atslenka, jis čia. 
Tamsa apsiaučia miestą ir namus 
vieniems ramybe nešina, kitiems— kančia.

Kai Malonumas, budelis žiaurus, 
kapos gaujas mirtingąsias slapčia, 
ir vergiškose šventėse dalins susigraužimus, — 
duok ranką, mano Skausme, ir iš čia

eime tolyn. Žiūrėk, padangėj susigūžę 
išmirę Metai senuose drabužiuos,
šypsoja iš pat dugno nerdamasis Gailesys;

užmiega saulė mirštanti po Arkom.
Klausyk, girdi? Artėjančios Nakties tai šlamesys: 
ji slenka j Rytus, tartum lavono ilgos marškos. ..

nukrypimas tarnaitei buvo labai malonus. Dažnai ji buvo girdėjusi iš 
pono ir ponios skundus, kad senutei reiktų tarnaitės, nes apie jų dau
giau triūso, kaip apie mažų vaikų. Ji dabar apsidžiaugė ir galvojo, kad 
jos sesuo noriai paimtų šitų tarnybų. Tačiau senutė drebėdama ir 
šniurkštėdama kreipėsi į merginą:

— Jis neleidžia man nė mirti! Negaliu nė mirti, — suspiegė ji ir 
svyravo, kaip kūdikis neviltyje paguodos ieškąs, į merginų.

Tarnaitė nuvedė jų prie kėdės. Skubėdama gerai nepagalvojo ir 
drąsiai pasakė:

— Ponia! Jūs nepakankamai vertinate savo sūnų. Jis jums teikia 
ir pastogę, ir maistų, ir drabužius. Jūs turėtute daugiau pasistengti..... 
Täip, iš tikrųjų, jis geras ir puikus sūnus! Taip visi sako!

v

Išvertė J. Rainienė.
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Adolfina Čerapaitė f

Be pasisakymo
Išeisiu aš, kaip elgeta pavargus,
Ir niekam nesakysiu, kur einu,

__ Pranyksiu kaip šešėlis, sutemoj paklydęs, 
Kaip aidas tolimas numirusių dienų.

• Aš niekam .niekada nepasiskųsiu
Ir nedejuosiu savo likimu:
Ar vėjai stūgaus man aplinkui, 
Ar verks viena našlaitė be namų.
Tai kas, kad ir paklysiu, viėškelin išėjus, 
Kad grįžti atgalios kelių nesurasiu — 
Norėtųs taip klajoti niekam nesisakius 
Kartu su rudenio lapu numirusiu.
O kam pasisakysiu,
Kad mūsų dienos čia paskęsta ilgesy, 
Kad mes, kaip tie pageltę klevo lapai, 
Tiktai klajūnai esame visi.

Julija Švabaitė
$ ❖

*

Už lango vakaras ir vėjas;
už lango muzika klevų... 
o aš regiu naktyj ir vėjuj 
regiu sugrįžtantį tave...
Tu pamiršai Gavėnios Kristų: 
lig šiol tegarbinai stabus ...
o ten skausmingai drebant pirštams 
žydi žiedelis įstabus...
Žydės, žydės raudonos taurės

, ir iš kančios galva nulinks...
regiu Jo ašaras ir kraują 
taurėn nualmantį tyliai.
Sakau, buvai gal Jį užmiršęs . . .
o gal nepajėgei sugrįžt?...
Žiedų taures kažkas nuraškė 
ir liko vakaras grubus.
Už lango Vakaras ir vėjas...

/ danguj užsidegė naktis.
Plačiu keliu, pro baltą klevą 
matau praeinantį tave.
Uždegsi ten Gavėnios žvakę, 
paskui nueisi sau keliais...
o kenčiančio Smuikelio rankos 
vėl sužydės krauju ...
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Mes vaikučiai, mažuliukai
Visi būsim kareiviukai
Marš, marš kareivėliai,
Marš, marš dobilėliai.

Mes lazdeles pažabosim, —
Užsisėsim ir išjosim, 
Marš ir 1.1.

Kai mes josim per pievelę,
Visos gėlės lenks galvelę, 
Marš ir f.f.

Kai mes josim per miškelį, 
Visi kiškiai bėgs į šalį 
Marš ir 1.1.

Kai mes josim per miestelį ■.
Juoksis varnos ir žvirbleliai 
Marš ir t.t.
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Sodely, tai jodami ant lazdelių, tai žygiuodami lazdeles ant peties 
užsidėję, dainuoja vaikai.

R-r-r... burzgia padangėje.
Orlaiviai, orlaiviai. Šaukia galvas užvertę.
Bum, bum, bum... Šaudo. Skaičiuoja: vienas, du... daug kartų.
Pro pravirus langus radijas groja himną. Vaikai sustoję klausosi. 

Himną giedant reikia stovėti — jie tai žino.
Laisvės varpas skamba.

.... Takeliu eina motina. Vaikai bėga prie jos. Visi susėda po gausia 
obele, kur yra visos šeimos poilsio ir pasikalbėjimų suolelis.

— Žinot kokia šiandien šventė, vaikučiai?
—. Kariuomenės!
— Taip. Šiandien kariuomenės ir visuomenės šventė.
Mieste kareivėliai žygiuoja, blizga jų ginklai, jie koja stipriai visi 

kartu į žemę muša.
— Ot taip! — rodo berniukas.
—- Taip. Raitelių arkliai trypia, vežamos kanuolės dunda, o orkestras 

groja.
Klausykim.
— Kareivėliai šiandien parodo žmonėms, ką moka, gali.
— Jeigii norit, aš jums papasakosiu apie vieną kareivį, Vytuko ir 

Aldutės dėdę.
— Norim! — ir vaikai susėda arčiau motinos.

ALDUTĖS IR VYTUKO DĖDĖ
* ■ f '

' ■ ■ . ■ I

Buvo šilta diena kaip šiandien. Aldutė prisibėgiojus po kiemą nuėjo 
kambarin pasilsėti, savo knygelių pasižiūrėti. Tik klauso — dun, dun, 
dun!... kažkas bėga per kambarius.

— Aldute, Aldute, šiandien dėdė Petras atvažiuoja! Mamytė sakė, 
— uždusęs įbėgo į kambarį Vytukas ir pasakoja Aldutei.

— Eisim pasitikt? — pašoko Aldutė nuo kėdutės.
— Mamyte, mamyte! dun, dun — nudundėjo Vytukas atgal į daržą, 

kur mamytė‘gėles, laistė, — ar eisim dėdės Petro pasitikt? — rėkia jis 
dabar iš tolo.

Mamytė šypsosi ir sako: '
— Jeigu labai norit, eisim, bet dabar ateikit man padėt gėlių laistyt.
Vytukas bėga atgal į kambarius:
— Aldute, Aldute, einam padėt mamytei gėlių laistyt. Mamytė sakė, 

eisim dėdės Petro pasitikt.
Vytukas pirma dundena, o tripu, tripu Aldutė paskui. Abudu iš

bėgo laukan, abudu už laistytuvų, prisipylė iš mamytės pastatyto dide
lio kubilo vandens ir al?udu laisto gėles.

Šiu-šiu-šiu... šiušena vanduo bėgdamas gėlytės lapais.
—■ Mamyte, ar dėdė Petras parodys man savo Vyties Kryžių?
— Nežinau, — sako mamytė, — jeigu atsiveš, tai parodys.
Ū! kaip Vytukas myli dėdę Petrą, kaip jo laukia. Dėdė Petras turi 

Vyties Kryžių, tokį — ant raudono kaspinėlio pakabintą. Kai kada di
delės šventės, dėdė prisisega Vyties Kryžių prie krūtinės. Didelis, labai
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Šitaip iškirpti Vyties Kryžių

didelis yra dėdė Petras ir su lazdele visada vaikščioja, nes kare jam 
buvo sužeista koja. O kiek pasakų dėdė Petras mokai Bet įdomiausia 
Vytukui, kai dėdė pasakoja, kaip jis kulkosvaidį iš lenkų atėmė, lenkų 
arklius nubaidė, kaip vokiečius išgązdino.

— Mamyte, iš kiek lenkų dėdė Petras atėmė kulkosvaidį'? — klausia 
Vytukas.

—* Trys buvo lenkai, o dėdė Petras vienas, užklupo juos iš nežinių ir 
atėmė.

— O kiek lenkų arklių nubaidė dėdė? —
Mamytė juokiasi. _

..— Ne tik nubaidė, bet ir parsivedė į savo pulką net 30 arklių su 
savo penkiais kareiviais. Lenkų kareiviai saldžiai miegojo ir netikėlis sar
gybinis buvo užmigęs. Kai pabudo sargybinis, iki jis prikėlė kitus karei
vius, tai dėdė ir kareiviai su arkliais jau buvo lietuvių pulke. Pyko len
kai, bet arklių negavo.

— Cha, cha, cha... juokiasi Vytukas ir Aldutė.
— O kaip vokiečius išgązdino iš miestelio?

__ — A! Čia tai įdomu. Dėdė turėjo tik dešimt kareivių o vokiečių

žiuos, jis tau geriau papasakos.
— Juokėsi paskui visi iš vokiečių, o vokiečiai pyko sužinoję, kad 

juos išgązdino ir iš miestelio išbaidė 10 lietuvių kareivių.
— Mamyte, ir aš gausiu Vyties Kryžių, kai užaugsiu, — sako Vy

tukas.
— Gausi, Vytuk, jeigu drąsus kareivis būsi, jeigu šitą žemelę, kur 

mes gyvenam, mylėsi ir nuo visų priešų ginsi.
— Mamytė, o mergaitės ar gauna Vyties Kryžių, — klausia Aldutė, 

— ir aš norėčiau.
— Žiūri Vytukas ir Aldutė į mamytę, o mamytė stato laistytuvą
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linksmina, šiltais drabužiais sušalusius aprengia, išalkusius pavalgydina. 
Aš pažįstu vieną merginą, kuri turi Vyties Kryžių už tai, kad tris dienas 
nemigus ir nevalgius nė negerus eidama miškais ir balomis atnešė gerą 
žinią pulko vadui, takeliais, šunkeliais nuvedė kareivius į tą vietą, kur 
priešas buvo pasislėpęs. Tada kareiviai išvijo priešus iš mūsų žemelės.

— Tai ir Aldutė gaus, mamyte, ji bus drąsi, mes abudu būsime 
drąsūs, — giriasi Vytukas.

— Mamyte, aš nunešiu gėlių į dėdės Petro kambarį, — sako Aldutė.
— Gerai, Aldute, dėdė mėgsta gėles, priskink gražią puokštę, — 

sako mamytė.
— Aš tau padėsiu, Aldute, — sako Vytukas.
Mamytė paglostė savo vaikučių plaukelius, išrovė piktžolę iš lysvės 

ir nuėjo ruoštis kambariuose.
— Atspėkit, ką aš čia turiu, — rodo motina mažą dėžutę.
Vaikai spėlioja.

. - / *

— Vyties Kryžius! — sušunka vaikai, kai motina atidaro dėžutę.
—i Taip, tai Vyties Kryžius. Žiūrėkit, kur toks Kryžius dar yra?
— Ant Vyties raitelio skydo.
— Matot, vidury kryžiaus du kardai sudėti kryžmais, o ant jų Vytis. 

Vyties Kryžius pakabintas ant raudono su juodomis juostelėmis kas
pinėlio.

Motina prisideda prie- krūtinės.
— Čia prisisega žmonės Vyties Kryžių per dideles šventes. Visi tada 

žino, kad tas žmogus padarė labai didelį darbą, nes tik už labai di
delius darbus žmogus gauna Vyties Kryžių.

Vaikai žiūrinėja Vyties Kryžių, jie suranda popieriaus ir motinos pa
dedami, pasižiūrėdami į tikrąjį ženklą, iškerpa Vyties Kryžių, kurį pas
kui įsideda į dėžutę ir laiko tarp savo darbelių. O tikrasis ženklas pagar
biai padedamas į jam skirtą vietą.

Iškerpamas iš balto popieriaus tokio dydžio kryžius. Tada iškerpamas šiek 
tiek mažesnis juodo popieriaus kryžius. Iškerpamos 2 lazdelės — 2 kardai ir kardų 
rankenėlės. Balto popieriaus šešiakampis, tada šiek tiek mažesnis raudonas šešia
kampis. Surandamas senas pašto ženklas ir iš jo tiksliai iškerpama vytis. Tada 
viskas sulipdoma: priedas kryžius ant baltojo, kad baltieji pakraštėliai-visur^— 
lygiai matytųsi, kryžmais prilipdomi kardai, o ant jų baltas šešiakampis ir rau
donasis (baltieji pakraštėliai matosi), vidury prilipdoma Vytis.

Juostelei imami 2 gabaliukai juodo popieriaus, ir sulipdomi taip, kad abi 
pusės būtų juodos, iškerpamos dvi platesnės raudono popieriaus juostelės ir 4 siau
resnės, ties viduriu juodojo prilipdoma iš abiejų pusių po raudoną platesnę juos
telę, o pakraštėliuose po’siaurąją. Juostelės apačia (prie kryžiaus) užlipdoma siau
ra sidabrinio popieriaus juostele su ąsele, prie kurios prilipdomas pats kryžius. ‘
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A. Tamošaitienė 
t . •

Tautiniais raštais siuvinėtos staltiesės
Kiekvieno buto jaukumas priklauso nuo skoningo vidaus papuošimo. 

Butus savitai ir jaukiai mes galime papuošti tik savo rankų darbo dirbi
niais. Nors sodžiaus audėjos butams įrengti jau išaudžia visokiausių puoš
nių audinių, bet dauguma moterų, norėdamos savo butams suteikti sa
vitesnę išvaizdą, ieško būdų tuos išaustus audinius arba paprastą drobę 
paįvairinti siuvinėjimais. Butams papuošti siuvinėjamos staltiesės, štai-.

Pav, 1. Dekoratyvinei staltiesei raštai.
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Pav. 2. Priešpiečių ar pavakarių baltai staltiesei tulpių ir žvaigždžių raštai.

tiesėtės, užuolaidos, pagalvėlės, takeliai, sieniniai ir tiesiamieji kilimai, 
lovų užtiesimai, skalbiniai ir kt.

Kiekvienai buto šeimininkei daugiausia rūpi turėti kuo gražiausių 
staltiesių. Gražiais raštais siuvinėta staltiesė, — tai didėlė kambario puoš
mena ir pasididžiavimas prieš svečią ar kaimynę. Todėl lietingoms ir nuo
bodžioms rudenio dienoms ar ilgiems vakarams sutrumpinti, o taip pat 
įtemptų nervų poilsiui, pradėkime siuvinėti, savo butams, nors po vieną 

■ naują staltiesę. -
Staltiesės, kuriomis uždengiamas stalas nevalgymo metu (dekoraty

vinės), turi būti pačios puošniausios. Joms siuvinėti parehkama geresnė > 
medžiaga, brangesni siūlai, puošnesni raštai ir sudėtingesni siuvinėjimo 
būdai. Staltiesės pavakariams valgyti ar kavai gerti gali būti siuvinėjamos 
baltoje arba natūralios linų spalvos plonoje drobėje su neblunkančiais 
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lininiais arba geros rūšies medvilniniais siūlais, smulkiais, praktiškais dygs
niais, ir jų pakraščiai užbaigiami paprastai kuteliais arba atsiūlėjimais.

Pav. 1 matome dekoratyvinei staltiesei kampuotų (geometrinių) raš
tų piešinį. Tokiai staltiesei siuvinėti audeklą imame lininį, medvilninį, 
pusvilnonį, kartais net ir vilnonį. Audeklą imame natūralios linų arba 
vilnų spalvos, arba dažytą mėlynai, žaliai, raudonai ir kt.

Užtiesiamai, nevalgymo metu staltiesei medžiaga imama storesnė 
ir sunkesnė, negu skalbiamoms staltiesėms; Ji gali būti austa dvinytai, 
grupiniu audimo būdu ir kt. Jei siuvinėjimui audeklą imame tamsesnės 
spalvos, tai raštus siuvinėjame šviesesnėmis spalvomis. į Tokių staltiesių 
tulpių, žvaigždučių ir katpėdėlių spalvos gali būti derinamas-pagal za- 
navykių, kapsiu, dzūkių prijuostes, kuriose spalvų yra gausybė, bet visos 
gražiai suderintos. Dekoratyvinėms staltiesėms siuvinėti galima imti lan
guotą arba dryžuotą audeklą, tada tarp langų ir dryžių išsiūvinėjami raš
tai. Jei tokioms staltiesėms siuvinėti audeklą užsisakome pas sodžiaus 
audėjas, jos labai lengvai gali išausti languotus ir skersai katpėdėlių raš
tais dryžuotus audeklus. O tada siuvinėtojai belieka tarpe dryžių arba 
langų išsiuvinėti puošnius ir spalvotus tulpių, žvaigždučių arba dobilėlių 
raštus. Dekoratyvinės staltiesės siuvinėjamos storais lininiais, medvilniniais 
ir vilnoniais siūlais. Jas geriausia siuvinėti smulkiu tiesiu pluošteliu, 
Perdaug ilgais pluoštais siuvinėti nepatartina, nes ilgi dygsniai dėvėjimui 
yra nepraktiški. Juo dygsniai smulkesni, tada darbo daugiau, bet išsiuvi- 
nėjimai yra kruopštesni ir gražesni.

Pav. 2 matome lenktų linijų raštus skalbiamoms staltiesėms siuvi
nėti. Šie raštai siuvinėjami staltiesėms priešpiečių ir pavakarių stalui už
dengti. Tokioms staltiesėms medžiagą imame lininę: baltą, natūralios 
linų spalvos arba dažytą gelsvai, žalsvai arba melsvai. Dažnai skalbiamų 
staltiesių siuvinėjimas turi būti kruopštus, trumpais dygsniais, kad jas 
skalbiant ir laidant raštai neišsikreivintų. Siūlus imame lininius arba 
medvilninius. Medvilniniai tinkamiausi siūlai yra D.M C. Šių siūlų 
galima gauti įvairių spalvų. Ant natūralios linų spalvos audeklo, gražu 
išsiuvinėti baltais arba mėlynais siūlais, ant balto — raudonais. Ant balto 
audeklo išsiuvinėti raudonais siūlais tulpių raštai primena senovinius za- 
navykių siuvinėjimus. Nemažiau gražu vilniečių spalvų derinimu išsiu
vinėti staltiesę, — tai baltoje drobėje raudoni, balti ir mėlyni raštai. Pav., 
2 geriausiai tinka siuvinėti raštus zanavykišku siuvinėjimu; eglutė, siu
vinėjimui eglutei dygsniai imami neilgo, o plačios rašto vietos siuvinė
jamos ikeliomis eglučių eilutėmis. Eglučių dygsnių siuvimą žiūr. pav. 3.

Pav. 3
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KAIP ELGTIS ORINIO PAVOJAUS METU

Kilus lėktuviniam pavojui ir nesant pakankamai parengtų slėptuvių, 
degazavimo komandų, dujokaukių ir kitų apsaugos priemonių, reikia 
elgtis pagal šiuos nurodymus:

■ ■■ 1 ' '

Gyventojai, kurie neturi jokių tarnybinių ar kitų svarbių pareigų, o 
taip pat pareigų, susijusių su priešlėktuvine apsauga (vaikai, seneliai, 
moterys) turi evakuotis iš svarbesnių centrų arba arti prie jų esančių 
vietų, pav., didesnių geležinkelių stočių bei mazgų, kariuomenės įgulų, 
fabrikų ir didesnių dirbtuvių, karinių sandėlių, didesnių elektros stočių, 
vandentiekio įrengimų, automatinių telefono stočių ir t.t. Evakuotis rei
kia į kaimus, į nuošalesnius priemiesčius ar miesto pakraščius, kur lėk
tuvų pavojus daug mažesnis.

; ■ 2

Iš kurių vietų gyventojai turi evakuotis ir į kurias vietas gali eva
kuotis, iš anksto nurodo priešlėktuvinės apsaugos komitetai.

Evakuacijai reikalingų transporto priemonių gyventojai pasirūpina 
patys; taip pat patys susiranda, kur sustoti naujoje vietoje.

Reikia nepamiršti, kad pavojaus metu daug transporto priemonių 
bus paimta valstybės gynimo reikalams.

4
, r ■ u

Apsaugai nuo bombų skeveldrų, kur galima, reikia ne arčiau kaip 
artimiausių pastatų aukštis išsikasti apkasus; apkasų dydis: gilumas apie 
2 m, dugno plotis apie 0,6 m, viršaus plotis apie 1 m. Apkaso sienelės 
sutvirtinamos kartimis, lentomis, žabų pinutėmis ar kaip kitaip. Viršus 
apdengiamas lentomis ir apipilamas 0,4 m žemės sluoksniu. Apkasai 
dideliam žmonių skaičiui kasami kas 4 m laužyta linija. Tokiuose ap
kasuose . galima pasislėpti statiems. Sėdimuosius 'apkasus reikia kasti 
apie 0,4 m platesnius. _
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Apkasams vieta turi būti parinkta iš anksto ir paženklinta. Apkasus 
įrengti gavus įsakymą arba valstybės gynimo metą paskelbus: kur ga
lima, geriau įrengti iš anksto, "v ’ • ’ ,

6
Netikėtai užklupus priešo lėktuvams ir neturint paruoštų slėptuvių 

bei apkasų, reikia slėptis namų rūsiuose, apatinio aukšto siauruose ko
ridoriuose, artimiausiose duobėse, glaustis prie sienos, medžių ir t.t.

• - . \ ... ■ 7 .
Išgirdus cheminio pavojaus signalą ar pajutus nuodingų dujų žymes 

ir nettirint priešcheminės apsaugos priemonių, reikia stengtis patekti į 
aukštesnes vietas, pav., ant kalno, ant stogo, į medį. Kvėpuoti reikia pro 
skudurus (nosines), sumirkytus vandeniu. Geriausia skudurus mirkyti 
22,5 g geriamos sodos ir 1 litro vandens skiedinyje. Neturint geriamo
sios sodos, galima sumurkyti savo šlapume. Šios priemonės tinka ir akims 
saugoti.

• < 8• * s '
Apsaugai nuo laistomų iš lėktuvų skystų cheminių medžiagų reikia 

slėptis po pastogėmis. Esant atviroje vietoje, reikia apsisupti paltu, 
apsiaustu ar kuo kitu. Geriau apsaugo vilnonė medžiaga. Pavojui pra
ėjus, apsiaustą ar kitą priemonę atsargiai nepaliečiant apkrėstos vietos, 
numesti ir apvyniojus kojas švaria neapkrėsta medžiaga (nuplėšta ran
kove, skvernu) skubiai vykti į pirmosios pagalbos punktą. Kvėpavimą 
ir akis saugoti kaip 7 str. nurodyta.

9
Po orinio puolimo, pasijutus esant apkrėstam skystomis cheminėmis 

medžiagomis, reikia tuojau griebtis šių priemonių. Pirmiausia higrosko
pine medžiaga (vata, merle, ligninu, sugeriamuoju popierių, kreida ir t.t.) 
nuvalomi nuo nuogo kūno cheminių medžiagų lašai. Vatą ar kitą hig
roskopinę medžiagą tik pridėti prie nuodingos medžiagos lašo, kad jį 
sugertų; šluostyti negalima. Lašus nuvalius, jų vietas aptepti chlorkalkių 
tyrės (viena tūrio dalis vandens, trys dalys chlorkalkių) sluoksniu apie 
3 mm storumo. Palaukus apie 3 mitutes, chlorkalkių tyrę nuplauti šiltu 
vandeniu ir vėl aptepti; tai kartoti 3—4 kartus. Arba plauti lašų vietas 
3—4 kartus vata, sumirkyta chlorkalkių skiedinyje (9 tūrio dalys van
dens, 1 dalis chlorkalkių) kiekvieną kartą keičiant vatą. Chlorkalkių skie
dinio vietoje galima naudoti 2% chlormino ar kalio permanganato skiedinį. 
Chlorkalkių arba jas atstojančių medžiagų patariama įsigyti iš anksto.

Neturint minėtų degazuojamųjų medžiagų, apkrėstas vietas galima ‘ 
plauti žibalu ar benzinu. -Plaunama tose medžiagose sumirkytu vatos 
gabalu 3—4 kartus, kiekvieną kartą keičiant vatą.

Degazavus nuogąsias kūno dalis, reikia tuojau atsargiai nusiauti ba
tus, nusivilkti visus drabužius. Žibale-ar benzine sumirkytais vatos ga
balais nušluostyti kaklą, pažastis ir kirksnes, po to gerai išsimuilinti ir
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visą kūną nuplauti. Akis apiplauti silpnu geriamosios sodos skiediniu. 
Apkrėstus drabužius ir avalinę reikia degazuoti arba sunaikinti. Dega- 
žavimą atlieka specialūs pareigūnai. * ‘ . . r «

■ ■ . 10 . ■ .
Cheminės lėktuvų bombos užtaisomos pastoviomis cheminėmis me

džiagomis, nepastoviomis medžiagomis ir padegamomis medžiagomis. 
Dažnai tas bombas galima pažinti iš sprogimo.

Pastoviųjų medžiagų bombos būna dvejopos: vietovei apkrėsti ir gy
vajai jėgai nuodyti. Pirmosios sprogsta nukritusios žemėn. Sprogimo 
garsas duslus, skeveldros stambios ir jų nedaug. Sprogus, pasirodo balz
ganas nuodingas debesėlis. Antrosios dažniausiai sprogsta ore, nuodingi 
skysčių lašai krinta žemyn ir iŠ jų pasidaro balzganas nuodingas debesėlis. 
Sprogimo garsas stiprus.

Nepastoviųjų medžiagų bombos sprogsta dusliai, skeveldros stam
bios, jų kiekis nedidelis. Čia taip pat atsiranda didokas nuodingas balz
ganas debesėlis.

Padegamųjų bombų sprogimo garsas stiprus, pasirodo apakinanti 
šviesa ir padegamos medžiagos gabalėliai degdami nukrinta 25 ir dau
giau metrų aplink sprogimo vietą. Jei padegamojoje medžiagoje yra fos
foro, tai susidaro dar balta migla.

Sprogus cheminei bombai reikia pasišalinti tokia kryptimi, kad vė
jas neužneštų nuodingų dujų. Sprogus padegamajai bombai ir pradė
jus degti drabužiams ar avalynei, reikia tuojau juos numesti. Padegtus 
daiktus gesinti tik smėliu ar sausa žeme.

Pajutus ant kūno paviršiaus apkrėtimo žymių arba įtraukus į plau
čius nuodingų dujų, reikia tuojau kreiptis į artimiausią pirmosios pagal
bos punktą arba pas artimiausią gydytoją.

: : 11 \
Neturint degazuojamųjų priemonių ir dujokaukių, apsaugai nuo che

minių medžiagų, kur sąlygos leidžia, galima sukurti laužus ir stovėti ar
čiau prie ugnies, nes ugnis chemines medžiagas dalinai naikina, dalinai 

( išsklaido.
Čia nurodytos apsisaugojimo priemonės bei būdas yra paprasčiausieji 

ir jais tenka naudotis tik tais atvejais, kai nėra tinkamesnių priemonių.
— Gen. št. pulk. Itn. Sidabras,

Priešlėktuvinės Apsaugos Viršininkas '
Ltn. Inčiūra,

E. Adjutanto p.

• Socialinė moterų mokykla. Š. m. rugsėjo mėn. 1 d. Kaune Karmelitų salėj 
atidaryta pirmoji Lietuvoj ir visoj Pabaltijoj socialinė moterų mokykla. Šio tipo 
mokyklos atidarymu Lietuvoj jau eilė metų rūpinosi katalikių moterų organizacijų 
vadovybės. Pagaliau po didelių pastangų ir daugelio trukdymų Lietuvos Karitas 
Sąjunga šiemet gavo Švietimo Ministerijos leidimą minimą mokyklą įsteigti. Mokyk
los direktore paskirta Dr..O.Norušy t ė-Janušauskienė. Mokykloje mokosi per 40 
mokinių.

58



ŠIUO METU REIKALINGOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

CHEMINIS KARAS IR APSAUGA. Red. inž. mjr. Petkūnas. Šau
lių Sąjungos leidinys. Kaina 6 lt, šauliams 4,5 lt. Sukrauta Sakalo b-je.

• ..,*** • • ’

DEGAZACIJA. Vadovėlis degazuotojams. Pik. Itn. inž. Kareiva. 
1937 m. Kaina 1,70 lt, šauliams 1,20 lt Šaulių Sąjungos leidinys.

PIRMOJI PAGALBA (Kariuomenės sanitarų mokymas). San. pik. 
Itn. gyd. L. Kenstavičius, 245 psl. Kaina 1 lt. ~ .

PRIEŠDUJINĖS SLĖPTUVĖS IR PATALPOS. Inž. mjr. Petkūnas.
72 psl. Kaina 45 et. . . -

GYNIMASIS NUO CHEMINIŲ KARO PRIEMONIŲ. Kar. št. 
spaud. ir šviet. skyr. leidinys. 1930 m. 118 psl. Kaina 60 et.

CHEMIJOS GINKLO VARTOJIMAS KAUTYNĖSE. Gen. št. pik. 
Itn. Žadeika. 134 psl. Kaina 1,20 lt.

KAIP ELGTIS PER ORINIUS PUOLIMUS. Kar. št. spaud. ir šviet. 
skyr. leidinys. 1937 m. 64 psl. Kaina 15 et.

LENGVOSIOS SLĖPTUVĖS IR SAUGIOSIOS PATALPOS. Kar. 
št. spaudos ir šviet. skyr. leidinys. Kaina 55 et.

PIRMOJI PAGALBA CHEMINIAM KARE. Gyd. Kauza. Kaina 
2,50 lt. Spaudos Fondo leidinys.

Mūsų pareigos kariams. Be to darbo, kurį kiekviena* moteris dirba 
kasdien namie ar įstaigoje, šiuo momentu turi dar ypatingų pareigų 
mūsų kariams.

Išvykstančiam kariui iš namų, kiek kuri gali, parūpina įdėti skal
binių, rankšluosčių, kojinių, pirštinių; nosinių ir sauso maisto.

Palaikomi su kariais glaudūs, nuoširdūs ir giedrūs ryšiai. Pasilikusi 
namie motina, žmona, sesuo ar duktė savo kasdieniniais rūpesčiais ar 
kokiais smulkiais nedatekliais nesiskundžia ir nedejuoja pašauktam kariui, 
bet pati juos ryžtasi pakelti, nes karys šiandien pašauktas daug svarbes
niems ir didesniems darbams ir viso krašto reikalams. Iš laiškų ar ap
silankymų karys tepatiria, visų vieną rūpestį ir nusiteikimą— dirbti ir 
aukotis Tėvynei. Dabarties pareiga to reikalauja iš kiekvieno.

Žinome, kad daugelio dabar pašauktų karių šeimų liko su mažais 
vaikais, nereta be jokių darbo rankų ar didesnių pragyvenimo išteklių. 
Tokias šeimas gali prispausti sunkios dienos. Joms reikia padėti darbu 
ir materialine parama. Lietuvės iš seno žino laisvos sąžinės pareigą — 
iš artimo meilės gelbėti ar paremti savo kaimyną.

Aprūpinkime karius šiltomis pirštinėmis. Šitą paslaugą padaryti mū
sų garbingai kariuomenei mums visiškai nesunku. Lietuvos ūkininkės 
pulkais augina aveles, o jų vilnos puikiausia dovana mūsų kariams. Tat 
aukokime vilnas karių pirštinėms. Lietuvių Katalikių Moterų Draugija 
Kaišiadory įsteigė karių pirštinėms mėgsti dirbtuvę. Iš užsienio persiųs- 
dinta didelė mezgamoji mašina, prie kurios be pertraukos dirba kelios 
darbininkės. Pirštinės mezgamos pagal Kariuomenės Intendantūros pa-
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tiektus pavyzdžius. Numegstos pirštinės tuoj pristatomos Kariuomenės 
Intendantūrai Kaune, kuri išduoda atitinkamus kvitus. Kvitai siunčiami 
vilnų aukotojams. -f

1. Aukojamos vilnos turi būti išplautos ir gerai išdžiovintos; gali 
būti ir sukaištos.

2. Į siunčiamų vilnų maišą įdėti raštelį su pažymėjimais; kas aukojo, 
kiek kilogramų yra siuntinyje.

3. Vilnas siųsti šiais adresais: A. Griciūtė, Kaišiadorys arba „Drobės“ i
fabrikas Kaunas-Šančiai į A. Griciūtės sąskaitą. I

4. Vilnų rinkliavą suorganizuoti visame krašte įpareigojami Lietu
vių Katalikių Moterų Draugijos skyriai. Jiems talkinti kviečiamos kitos 
organizacijos ir atskiri žmonės.

Toliau visos Lietuvos moterys prašomos aukoti — drobę, rankšluos
čius ir paklodes. Iš šių dovanų bus sudaryta atsarga kariuomenės sani- 4
tariniams reikalams. Drobes, paklodes, rankšluoščius siųsti adresu: Kau
nas, Mickevičiaus g. 28, L. K. Moterų: Draugijos Centro Valdyba.

¥ * • . . , ‘ •

• L. K. Moterų Dr-j a Kaune statydina namus. Namų statybą mano baigti 
šiemet. Namuose bus įrengtos patalpos draugijos centrui, raštinei, laikraščio „Mo
teris“ redakcijai ir administracijai, ir atskiri butai.

• Mūsų bendradarbės Iz. Matusevičiūtė ir EI. Mikalauskaitė grįžo iš Berlyno.
Abi disertacijas ginti mano V. D. Lietuvos universitete.,

• Dabarties momentu visos lietuvių moterų organizacijos nuolat vieningai 
aptaria gyvenamąjį momentą ir su juo. iškilusius reikalus bei darbus. Neseniai 
įvyko gausus moterų organizacijų vadovių pasitarimas, kuriame didžiųjų moterų 
organizacijų atstovės padarė pranešimus apie savo darbus, susijusius su dabar-, 
ties momentu. Visose gyvenimo srityse Lietuvos moterys sparčiai dirba ir ruošiasi 
visokiems pagalbos darbams, krašto apsaugai ir gynimosi.
• V. D. Universiteto gyvenime. Naują V. D. Universiteto vadovybę sudaro: 
rektorius prof. St. Šalkauskis, prorektoriai — prof. A. Purenąs ir prof. P. Juodelė 
ir sekretorius prof. V. Mykolaitis.

Diplomų V. D. Universitetas ligi š. m. pavasario semestro išdavė viso 
3382. Šiemet stojančių skaičius apie 1200.
• Į Panevėžio Pedagoginį Institutą šiemet įstojo 100 naujų studentų, iš jų 
80% mergaičių.
• Pax Romana kongrese Amerikoj šiemet Lietuvos studentes atstovavo stud. 
Em. Klikūnaitė.

S K A I T Y T O J O M S!

MALONIAI PRAŠOME GERB. SKAITYTOJŲ, NEUŽSI
MOKĖJUSIŲ UŽ 1939 M. „N. V.“ PRENUMERATĄ, GREI
ČIAUSIU LAIKU ATSILYGINTI.

ŠIŲ METŲ „N. V.“ DOVANA „MŪSŲ RANKDARBIAI“ 
BUS SIUNTINĖJAMA GALE METŲ IR TIK ATSILYGINU
SIOMS.
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P. Maldeikis, INTELIGENCIJA IR JOS TYRIMAS.
Inteligencijos problema yra dar palyginti gana nauja. Iki šiol psicho

logams nėra žinoma kokia nors vieninga, priimta inteligencijos definicija, 
o ypatingas nuomonių skirtumas šiuo klausimu pasireiškia tarp senosios 
ir naujosios psichologijos atstovų. Jei senieji psichologai inteligencijos 
ieškojo viename kuriame sugebėjime arba tų sugebėjimų sumoje, tai nau
joji psichologija tvirtina, kad atskiros psichinės pajėgos, kaip atmintis, 
abstrakcijos galia ir pan., tėra tik sudedamieji inteligencijos elementai, 
tik jos medžiaga, b'et ne jos esmė. Visi psichologų bandymai atrasti vieną 
specifinį testą inteligencijos laipsniui nustatyti nepasisekė, taip pat, kaip 
iki šiol nepasisekė surasti vieną specifinį inteligencijos aptarimą. Papras
tai gyvenime mes inteligencijos supratimui priduodam luominio charak
terio, psichologijoj ją suprantam, kaipo tikslingą panaudojimą galvojimo 
priemonių, kad galėtų pasisavinti ir apvalyti objektyvinį turinį ir prisitai- 

~ kinti prie naujų gyvenimo aplinkybių.
Dėl inteligencijos klausimo naujumo ir dėl to, kad jis dar tebėra 

savo vystymosi fazėje, gal net su didelėmis perspektyvomis ateityje, Mal- 
deikio veikalas įgauna ypatingos reikšmės. Pirmame skyriuje — kas yra 
inteligencija, — autorius, išeidamas iš įvairių atžvilgių, duoda kaip ga
lima aiškesnę inteligencijos sąvoką, pasiremdamas žinomiausių psicholo
gų (Knight, Stern, Lipmann) nuomonėmis. Nagrinėdamas inteligencijos 
santykį su specialiaisiais gabumais jis pabrėžia, jog, jei kiekvienas ta
lentas yra materialinis gabumas, tai inteligencija yra formalinis gabumas. 
Ir, iš tikrųjų šių dviejų psichinių faktorių (gabumų ir inteligencijos) iš- 
sikryžiavimą labai dažnai pastebim ne tik moksle, bet ir gyvenime, kada 
vienoj kurioj srity talentingi žmonės visiškai nemoka prisitaikinti prie 
gyvenimo reikalavimų ir kurie nesiorientuoja nė vienam uždavinyje, ku
ris bent kiek siekia už jo talento ribų. Šis skyrius toliau dar apima inteu 
ligencijos tipus pagal jos veiklumo rūšį (reaguojanti ir spontaniška, ana
litinė ir sintetinė, teorinė ir praktinė), inteligencijos išsivystymą, jos laips
nius ir inteligentingo žmogaus privalumus.

Antrame skyriuje P. Maldeikis nagrinėja inteligencijos funkcijas, 
kurias skiria į tikrąsias ir pagelbinęs. Pagelbinėmis funkcijomis autorius 
laiko dėmesį ir atmintį (ypač logiškąją atmintį), t. y. faktorius, kurie 
duoda tik reikalingos vaidinių medžiagos. Tikrųjų inteligencijos funk
cijų yra keturios: sugebėjimas kombinuoti, sugebėjimas operuoti sąvo
komis, sprendimai ir kuriamoji fantazija. Trečias — Inteligencijos ty
rimo — skyrius nuo teoretinės analizavimų ir apibrėžimų srities pereina 
jau į praktinę sritį. Inteligencijos tyrimo tikslai jau išeina iš grynai pe
dagoginių interesų — tai 1) vaikų psichinio atsilikimo diagnozas, 2) väi-
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ko sugebėjimų ir darbingumo išsiaiškinimas, 3) gabiųjų atranka ir t.t. 
Ši sritis yra iš viso dar taip mažai tejudinta, kad jos Šaukte šaukiasi 
kiekvienas, kurs tiktai susiduria su pedagoginiu darbu. Šiuo reikalu 
neužtenka tik gilių ir plačių mokslo veikalų, tai yra sritis, kuri privalo 
būti tol eksperimentuojama, kol bent didesnį besimokančios jaunuome
nės procentą galėsime nukreipti į jiems tinkamą gimnazijos, amatų mo
kyklos ar universiteto tipą. Gabiųjų atrankos ir profesijos pasirinkimo 
problemos yra labai artimai susijusios su inteligencijos klausimu, ö šiam 
pastarajam autorius sumini visus tyrimo būdus, būtent, stebėjimą, ekspe
rimentą ir testus. Inteligencijos testus Maldeikis nagrinėja visai atskira
me skyriuje, pabrėždamas skirtumą tarp tvirtųjų ir laisvųjų testų sis
temos, iliustruodamas jas abi pavyzdžiais, taikomais įvairaus amžiaus 
jaunuomenei ir vaikams.

Penktas skyrius — Inteligencijos matavimas — jau apima daugiau 
techniškąją dalykų pusę. Čia nagrinėjamas inteligencijos amžiaus nusta
tymas, inteligencijos rodiklio išskaičiavimas, inteligencijos paskirstymas. 
Skyriuje — Inteligencija ir mokinio darbingumas — autorius tvirtina, 
kad beveik neįmanoma yra tiksliai apspręsti mokinio inteligenciją pagal 
jo mokyklinio darbo atlikimą. Šią mintį jis argumentuoja pačia mo
kyklos darbo struktūra, kuri negali pasitarnauti sprendimams apie mo
kinio inteligenciją. Septintas skyrius irgi yra grynai praktinio pobūdžio, 
nagrinėjąs mokinių inteligencijos nustatymą stebėjimo keliu. Tam nu
statyti pedagogas turi vadovautis trimis požiūriais: 1) mokinio sugebėjimų 
bendrumu, 2) jo atliekamų. uždavinių naujumu, 3) jo sugebėjimu pri
sitaikyti. Aštuntajam skyriuj autorius plačiau paliečia gabiųjų atrankos 
problemą, numatydamas tos atrankos principus, sąlygas ir t.t. Gabiųjų 
atrahkos klausimas dar daug kur tebėra diskusijų platformoj, turėda
mas labai daug argumentų ir pro ir contra. Minėdamas šiuos argumen
tus, autorius tarp kitko kalba kartu su W. Stern’u, kuris šį klausimą pa
stato originalinių, bet teisingų pažiūrų šviesoje. „Visi kaip žmonės — 
gabūs ar negabūs — yra lygūs. Bet jei kyla pareiga gabiesiems „duoti“ 
kelią, duoti jiems specialias mokyklas, tai gabiajam greta to kyla ir 
specialios pareigos. Įgimti gabumai nėra pirmoje eilėje tik teisė, bet ir 
pareiga. Kiekvienas žmogus greta bendrųjų pareigų, kurias turi jau 
dėl savo žmoniškumo, turi dar ypatingą pašaukimą, kuris iškyla iš jo 
įgimtų specialinių gabumų. Todėl nepaprasti gabumai turi ir nepaprastas 
pareigas“ — 71 psl. —

Paskutiniame skyriuje autorius kalba apie inteligencijos pareinamu- 
mą nuo paveldėjimo ir aplinkos. Jis konstatuoja įdomius faktus iš inte
ligencijos ir rasės santykių, sprendžia apie gyvenamos aplinkos įtaką, 
apie skirtingų lyčių inteligencijos diferenciaciją.

Apskritai, P. Maldeikio veikalas labai išsamiai, metodiškai (net iki 
pavyzdingumo!) ir kruopščiai nagrinėja inteligencijos problemą, pra- . 
dedant grynai mokslinėmis,-teorinėmis definicijomis ir išvystant klausimą 
iki pačių praktiškiausių detalių. Tokie rūpestingai atlikti ir geri darbai 
leidžia tik nuoširdžiai džiaugtis mūsų intelektualinių darbininkų moksli
niu subrendimu.

(Šv. Kazimiero Draugijos leid. 1939). •
VI. Matulaitienė
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„ŠAULĖ“, moterų šaulių laikraštis 1 nr. 1939 m. Leidžia moterų 
šaulių taryba.

„Laikraštis „Šaulė“ — tai grandis, kurios tikslas jungti šautinę šei
mą, — tai dar vienas naujas žingsnis, kuriuo spaudos keliu siekiama 
visų šaulių vieningumo. „Šaulės“ uždaviniai ugdyti šautinę idėją, kelti 
šaulės dvasią, pasiaukojimą, stiprinti būdą ir kitus gerus ypatumus“.

Šitaip pasisako darbą pradėdama redakcija, be to, pažymėdama, kad 
šiais metais „Šaulė“ išeis du kartu, o jei šaulės domėsis, parems, galės 
tapti ir nuolatiniu moterų šaulių laikraščiu. ,

„Šaulės“ pasirodymas ne tik šaulių, bet ir apskritai moterų turi būti 
sutiktas su šiltu žodžiu ir atviromis širdimis — tai dar vienas žingsnis 
į savęs suradimą, į kultūros dirvono plėšimą. Tiesa, šaulės turi „Tri
mite“ savo skyrelį, kuriame gali savo klausimus kelti, bet ne be tie 
laikai, kad žmogus norėtų kampininku būti. Nors vyrai ir moters šauliai 
yra tos pačios organizacijos nariai ir vieningi ir drausmingi, bet įvedimas 
moterų kampelio, lyg parodo, kad vis dėlto moters, tėra tik kampininkės, 
visas laikraštis tai yra vyrų reikalams skirtas, o jums, tai skiltelė — ra
šykite. Taigi šaulės, išleisdamos savo laikraštį, parodė savo subren
dimą, savistovumą ir reikalų supratimą J Savo laikraštyje jos galės pla
čiau savo reikalus svarstyti, daugiau kūrybiškai pasireikšti. Reikia atsi
minti, kad kultūros dirvose niekuomet dar nebuvo darbininkų perdaug.

Pirmasis „Šaulės“ nr. viso ko prisigraibė, matyt, norėjo faktiškai 
įrodyti, kad visi šie reikalai rūpi šaulėms. Čia yra apie sportą, mediciną, 
raštų rengimą spaudai; be to, „Šaulė namie“ atskiras skyrius, kuriame 
mokama, kaip namus papuošti; šnekama apie rankdarbius, daržoves ir 
net duodami pavyzdžiui pietūs.

Dauguma straipsnių parašyti bendromis frazėmis ir mažai įdomūs. 
Reikia tikėti, kad toliau bus išsamiau rašoma, kai bus susitelkta. Silp
niausias yra beletristikos skyrius, bet ir čia reikia laukti, kad redakcija 
sugebės patraukti ir žymesnių rašytojų jėgų, kurios rodytų gaires prade
dančioms šaulėms.

Be to, viršelis galėtų būti įdomesnis, ryškesnis, kai tiek daug vis
ko sugrūsta į vieną vietą, tai išblunka įspūdis.

Galutinai — džiaugsmas, kad šaulės eina į kūrybinį savęs atradimo 
ir parodymo darbą, ir linkėjimas, kad „Šaulė“ taptų nuolatiniu moterų 
šaulių organu. E. Baužienė

’ ■ ■ ■ ’ ■

ŽODŽIŲ TVANAS. (A. Rūko „Posmai“).
Nemaža eilėraščių knyga. Apie viską posmuota — apie žemę, gy

venimą, mirtį, meilę, save patį... Tėvynės istorija, baudžiava, atgimi
mas, Vilnius ir t.t. visa rado atgarsį poeto sieloj, ar geriau pasakius, 
mintyse. /

Forma gana sklandi, taip ir liejasi, žinoma, galėtum suklysti, jei 
jau žiūrėtum klasiško eiliavimo, bet autorius nerašo visai palaidai, bet 
nesilaiko ir griežtumo. Rimas — a^onansinis.

Nežiūrint tų visų gerų savybių, A. Rūko poezija daro blankų 
įspūdį. Ir kodėl. Pirmiausia, kad daug kur sueiliuota gryna proza, ypač 
ilgesniuose eilėraščiuose, pav.:

»

• ■ * • M
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„Laikas ėjo.
Miestas tas vis augo
ir puošėsi —
čia rūmais dideliais. Čia boniom.
Gyveno ten didžiūnai
ir paprasti
lietuviai žmonės. 129 psl.

arba . -
...ir gimė miestas ten,
kur švilpė vėjai,

. . kur buvo upės dvi ir kalnas“. 127 psl.
Be to, ypač ilguosiuose eilėraščiuose, beveik poemėlėse, autorius kai 

įsikanda kartoti kokį žodį ar net visus sakinius, tai jau virsta nuo
bodi pasaką. Geras daiktas kartojimas — sustiprina jausmą, (ir mes 
matome kaip, pav., gražiai tą panaudoja Brazdžionis savo poezijoj), bet 
A. Rūkas įvaro žiovulį, nes tie posmai ar žodžiai, rodosi, kartojami tik 
eilutėms papildyti, o, be to, per kokią trisdešimt posmų, kai pradeda 
kiekvienoj strofoj:

„Po pasaulį ėjo garsas
apie žemę žirgo balto, 
ir į balto žirgo žemę 
daug piktų rankų pakelta. -
Po pasaulį ėjo garsas:
baltakarčio žirgo žemė... ir t.t. 72 psl.

Čia ne tik poezijos nebelieka, bet nė geros prozos — tas ištęsimas 
ir kartojimas tiesiog įgrįsta.

Nesiseka autoriui nė liaudies poezijęs pavyzdžiu sekti, pav.:
„Nuo granatų, kulkų girios išretėjo • .
Pats jauniausias vaikas be galvos parėjo.
Eina per dirvonus kruvinas ir basas, 
galvą geltonplaukę pažastyje nešas. 
Ak, sūneli mano 1 Mano artojėli! 
Kam ne vietoj galvą jauną pasidėjai?

Tu jau vienui vienas man ant šito svieto.
Tik . .. kad ta galvelė kažkodėl nevietoj.

Nors autorius norėjo motinos skausmą pavaizduoti — molinų pa- 
blūdimą, bet išėjo nevykęs farsas, o jau poezijos mažiausia. Tą patį va- 
rijantą „be galvos“ dar poroj eilėraščių pakartoja.

Apie viską autorius dainuoja, bet taip iš lengvos rankos, be vidu
jinio išgyvenimo. Daug įtakos turi dar Rūkui kiti poetai, ypač Miš
kinis *— temų panašumas, net kartais ir tie patys žodžiai nejučiomis įsiter
pia, kaip „pačiame pavasario žydėjime“.

Bet yra kur autorius ir gražiai pasisako:
„Užu kvietį, už leliją, 
už melsvas akis 
brolius kulkom apdalijo 
dūkstanti mirtis. 152 psl.
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1

arba:
Su žiedais nasturtų atskuba gegužis, 
tėvas aimanuoja rūpesčiuos palūžęs“.

Čia ir mintis yra — ir ji gražiai išreikšta, bet tame pačiame eilė
rašty toliau skaitoma:

Prižydėjo svėrių laukuose ir dūšioj, 
tėvas aimanuodamas galvą sienon mušė.

„Galvą sienon mušė“ — jau grubiai perdėta-ir nesiderina nei su 
nasturtom, nei su svėrėm ir nėra jokia poezija.

Taigi pirmas autoriaus debiutas — silpnokas. Visos jo mintys pa
skendo žodžių tvane, ir dauguma eilėraščių, kaip jau minėjau, yra pro
zos meiliavimas, bet reikia tikėti, kad autorius toliau dirbdamas, kon
densuodamas mintis, išryškindamas vaizdus, išbris iš tos žodžių srovės 
ir suras savo kelią į poeziją.

(Išleido Spaudos Fondas, 1938 m. 154 psl. Kaina Lt 3).
E. Baužienė

Atsiųsta paminėti
V. Blosco Ibanez, RAŠYTOJO KELIONĖ APLINK PASAULĮ. 

III tomas. Iš ispanų kalbos vertė dr. Jz. Pajaujis. Spaudos Fondo leid., 
458 psl. Lt 4,50. Viršelis B. Macutkevičiaus. Šiame tome aprašoma ke
lionė nuo Kalkutos iki Nicos, ypač ryškiai pavaizduojamas Afrikos kon
tinentas ir Viduržemis, dėl kurių dabar varžosi didžiosios valstybės. Ši 
aukštos literatūrinės vertės knyga yra įdomi ir aktuali lektūra kiekvienam 
skaitytojui.

Antanas Poška, NUO BALTIJOS IKI BENGALIJOS. I dalis. Su 
gervėmis į pietus. 8 metų kelionė po Europą, Aziją ir Afriką. 360 psl. 
Sakalas. Labai gausiai iliustruota. Lt 4.

Šiame tome rašoma kelionės įspūdžiai per Vokietiją, Dancigą, Če
kiją, Austriją ir plačiau apie Bulgariją, kurios sostinėje autorius ilgiau 
gyveno, lankė J. Basanavičiaus gyventas vietas, susipažino su liaudimi, 
išmoko jų kalbos, skaitė paskaitas ir patyrė daug šios įdomios šalies 
paslapčių. >

Juozas Daulius, SIAUROJI AR PILNUTINĖ KATALIKYBĖ. Ka
talikybės esmės ir jos paskirties bei pritaikymo vietai ir laikui svarstymas. 
Sakalas. 144 psl. Lt 2,50. ~

Šiame veikale nagrinėjamos šios labai aktualios šio meto problemos 
Ar katalikybė tik mokslo sistema? O gal tai klerikalizmas — tam tikrų 
politinių ar luominių dvasininkų interesų siekianti religinė institucija? 
Ar katalikybė tik siaura konfesija, panaši sektoms? Ir iš viso ar kata
likybė gali būt siaura? Kaip siaurumas kartais gali reikštis katalikų gy
venime ir taktikoj? Kas yra pilnutinė katalikybė ir gyvenimiškasis bei 
taktinis katalikų integralizmas? Ką apie visa tai mano didieji katalikų 
atstovai?

Dr. J. Matusas, LIETUVIŲ KULTŪRA SENAIS LAIKAIS. Saka
las. 40 psl. Kaina Lt 1.

Istorinė studija, kurioje yra 3 skyriai: 1. Prekyba, 2. Kariniai laikai
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ir 3. Miestai, namai, ūkio apyvoka, šiaip dirbiniai. Nors ir nedidelė 
studijęlė, bet čia paliesti labai įdomūs mūsų senuolių materialinės kultū
ros klausimai. Iš čia sužinome, kad labai seniai, dar prieš Kr. g., Pabaltijo 
tautos prekiavo gintaru su tolimomis pietų tautomis. Aprašyta karo 
priemonės ir būdai — Apuolės pilis, kovos prie Eželio salos 1279 m., 
Kauno miesto santykiai su Karaliaučiumi ir Dancigu. Buvo steigiamos 
sakalų mokyklos. Sakalai medžioklėje atstodavę šautuvus. Čia daug įdo
mios istorinės medžiagos, atskleidžiančios mūsų senolių senų laikų, kul
tūrą, — ir tai pirmą kartą pateikta iš pačių pirmųjų šaltinių.

SODŽIAUS MENAS. 7-8. Lietuvių Moterų Tautiniai Drabužiai. 
Tekstą parašė, iliustracinę medžiagą rinko, tvarkė, spalvotus piešinius 
piešė ir spausdinimą prižiūrėjo A. Tamošaitis. Leidžia Žemės? Ūkio Rū- 
mai. 206 psl. Kaina nepažymėta.

Pov. Jakas, SOCIALINE KRIKŠČIONYBĖ. 245 psl. Kaina Lt 
2,50. Išleido Akiratis.

A. Averčenko, MECENATO IŠDAIGA. Romanas. 187 psl. Kaina 
Lt 2,50. Išleido Akiratis.

Pro/. Dr. ]. Vislickis, CIVILINĖS JUNGTUVĖS. Jų esmė, rūsys, 
istoriškas išsirutuliojimas, kritiškas įvertinimas ir katalikų pozicija jų 
Atžvilgiu. Sulietuvino Z. I. 50 psl. Kaina Lt 1. Išleido „Švyturio“ kny
gynas.

PILKASIS PONAS. Romanas. Pierre L’Ermite. Vertė J. Povilonis. 
Kaina Lt 2. Marijonų leidinys.

Aktualus šių laikų Šeimos problemas gvildenąs romanas. Tai geriau
sias ir didžiausią Prancūzijoj turįs pasisekimą L’Ermite veikalas, 

KUNIGŲ ŠEŠTADIENIAL Kaina 40 et. Marijonų leidinys.
Šioje Kauno kunigų seminarijos klierikų paruoštoje knygelėje aiš

kinama „kunigų šeštadienių“ praktika, paduodama tos praktikos maldos 
ir giesmės.

Kun, J. Gylys, MIC., POPIERINIAI GINKLAI. 16 psl. brošiūrėlė 
apie Spaudos įtaką gyvenime. 100 egz. — 3 Lt. Marijonų leidinys.

Kun. J. Martinaitis, JUOZAPAS. 7 v. drama, kaina 40 et. Sukrauta 
Marijonų spaudos administracijoj. “

MIŠIŲ EIGA. Planas — braižinys nedidelio formato. Kaina 10 et., 
už 100 egz. Lt 2.

Kun. Dr. K. A. Matulaitis MIC., LONDONO LIETUVIAI. 210 
psl. su 54 vaizdais kreidiniame popieriuje. Marijonų leidinys. Kaina: 
įrišta 8 11, broš. — 7 Lt.

Išsami monografija iš Londono lietuvių visuomeninio ir bažnytinio 
veikimo. Visi, o ypač užsieniečiai lietuviai ir jų vadai joje ras daug gražių 
patvarumo ir susiklausymo pavyzdžių kovose už lietuvybę ir Bažnyčią.

Juozas Audronis, AMŽINYBĖS ANGOJE. 4 veiksmų 7 paveikslų 
drama. 104 psl. Marijonų leidinys. Kaina Lt. 1,50.

Vienos turtingų, grafų šeimos giliai jaudinanti drama verčia kiek
vieną, ypač tėvus ir motinas, susimąstyti savo vaikų tikru pašaukimu.

Matas Grigonis, PAS VARGĄ SVEČIUOSE. Eilėraščiai. 40 psl. 
Marijonų leidinys. Kaina Lt. 0,757 "

Eilėraščiai tinka deklamuoti, susirinkimuose ir kitose pramogose.

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė
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Kas yra inteligencija?
IN TE LIG E N C f J O S K L A U SI MA S, X 
sukėlęs didelį sąjūdį, iki šiol dar nėra a 
vieningai išspręstas. Ypač skirtingi psicho- X 
logų nusistatymai dėl inteligencijai tirti X 
metodų ir toje srityje pasiektų rezultatų, a

P. MALDEIKIO nuodugni studija ę 

INTELIGENCIJA IR JOS TYRIMAS j 

šiuo rūpimu klausimu patiekia naujų žinių. 9 
Inteligencijos tyrimas, inteligencijos testai, Y 
inteligencijos matavimas, inteligencija ir Y 
mokinio darbingumas, gabiųjų atrankos Y 
problemos, inteligencija ir aplinka, tai Y 
klausimai, kurie autoriaus gvildenami su Y

y Knygos 80 psl. Kaina tik Lt. 2,— J
Y Gaunama visuose knygynuose ir pas leidėją Y
6 Šv* Kazimiero Dr-joje, Kaune, Rotušės aikštė 6 A

Pirmos rūšies prekės, didelis išsirinkimas ir pigios kainos

Manufaktūros prekyba, Kaunas, Laisvės ai. 60, telef. 22061.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

■V

X 
X

Šlakus nuo veide
naikina ir paša-

*

liną tik kremas
metamorfoza

KREMAS
METAMORFOZA J

NUO ŠLAKU 
RAUPLIŲÄSPUOGU .

x
X

''t ■■ J s "V

X

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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l „Grūdas prie grūdo pripildo aruodą. |
ft

,>T

f

Centas prie cento suteikia paguodą.

Tat centus taupyk ir laikyk:

ūkio banke!
a

k-

4

I Ūkio Banką rasi kiekviename apskrities mieste“ 1

■Muilas muilui nėra lygus!
— Kodėl? ~
— Nevienodai putoja ir plauna.
Tuo atžvilgiu „LINŲ MUILAS“ yra puikiausias gaminys, nes 

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

Seimininkes prašome išbandyti!

AKC. B-Vi: „KUČINSK1S PABEDINSKE

Į PLUNGĖJE PLUNGĖJE

I
LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA |

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

I
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