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1939 metų lapkričio mėn. XIX

O. Maksimavičienė Girčytė
. .'t

-Mūsų karžygė Emilija Pliaterytė
Visa aukoju tau, tėvyne: savo 

jaunystę, sveikatą, turtus, savo 
svajonėles mergautines...

V i e n u o l i s „1831 metai“.
* 1

Lietuvių tauta su didele pagarba mini ir dainose apdainuoja 
asmenis, kurie didvyriškai ištisus šimtmečius kovojo su priešais ir 
gynė savo krašto garbę bei laisvę. Tik jų didelės pastangos ir pasi- 
aukojmas išlaikė gyvą lietuvių tautą; sustiprino lietuvių dvasią, da
rydama ją atsparesnę prieš visokį kėsinimąsi ją palaužti.

Tokiais karžygiais buvo ne tik vyrai, bet ir moters. Lietuvių 
moters ir savo tiesiogines pareigas ėjo, dirbdamos įvairius namų 
darbus, augindamos bei auklėdamos jaunąją kartą ir taip pat mokėjo 
karžygiškai aukotis tėvynės gerovei. .

Lietuviai niekuomet neužmirš karžygiško darbo nežinomo vardo 
mergelės, pasiaukojusios gelbėti Vytautą iš kalėjimo, visada minės 
Gražinos vardą dėl jos riteriškos kovos ginant tėvynę... O‘ kiek 
lietuvių moterų dirbo pavojingą kultūros darbą, platindamos lietu
višką spaudą draudimo laikais! Nebuvo žiūrėta nei pavojų, nei 
vargo, nei kančių ...

Taigi, vienos lietuvės su ginklu rankose, kitos ir be ginklo state 
į pavojų savo gyvybę, aukodamos ją tėvynės gerovei. Įvairiais lai
kais nestigo moterų karžygių.

Čia aš noriu paliesti 1831 metų sukilimo dalyvę Emiliją Pliate
rytę. Nors tame sukilime yra minimi ir kiti moterų vardai, kaip 
Prušinskaitė, Marija Rašanavičiūtė, Vilhelmina Kasprovičiūtė, An
tanina Tamašauskaitė, bet Emilijos Pliaterytės vardas pasidarė lyg
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simboliu moters karžygiškumo, lyg jos asmenyje yra suteikta pa
garba visoms sukilimo dalyvėms.

Kad būtų geriau pažinta Emilijos Pliaterytės veikla sukilime, 
teks susipažinti su ta aplinka, kuri paskatino ją dėtis į sukilėlių eiles. 
Teks taip pat paliesti ir bendrą sukilimo eigą, kurioje matytųsi jos 
dalyvavimas.

Emilija gimė 1806 m. lapkričio 13 d. Vilniuje grafų Broel Plia- ’’
terių šeimoje. Jos protėviai yra atsikraustę į Livoniją iš Vokietijos, 
kai dar tenykščiai žmonės tebebuvo pagonys. Apkrikštiję' latvius,.
ateiviai pasiliko viešpatauti naujoje tėvynėje. Ilgainiui jų giminė iš-

* . * * - " ’

plito ne tik latviuose, bet ir Lietuvoje, kur valdė didžiausius žemių 
plotus.

Kūdikystės dienų aplinka buvo jai nepalanki. Teko skaudžiai 
pergyventi tėvų nesantaiką, kurios padarinys buvo tėvų persisky
rimas. Vos 9 metų amžiaus ji su motina, tėvo apleista ir palikta be 
pragyvenimo išteklių, turėjo ieškoti paramos pas savo gimines. Apsi
gyveno Liksnos dvare netoli Daugpilio.

Čia ji augo viena tarp suaugusių. Vienmečių draugystės netu
rėjo, todėl pasidarė užsidariusi, rimta ne pagal savo amžių. Mokėsi 
ji namie, kaip ir kitos tų laikų aristokratų dukters. Emilijai ne tiek 
rūpėjo panelėms skirti mokslai, kiek jodinėti po kalnus ir girias, šo
kinėti raitai per tvoras ir griovius. Ji daug skaitė ir svajojo.

Jai norėjosi nuveikti didelius darbus, tapti naudinga visuomenei. 
Ypatingai ji mėgo skaityti apie karžygius. Sau pavyzdžiu ji laikė 
Tadą Kosciušką ir svajojo, kaip jis, tarnauti savo kraštui ir žmonėms. 
Ypač idealizavo prancūzų Jeanne d‘Arc, kuri kovojo prieš paver
gėjus anglus, pati net vedė kareivius į kovą. Ji matė panašumą tarp 
tų laikų Prancūzijos ir savo krašto, ir norėjo panašiai patarnauti savo 
tėvynei.

1821—29 metais vyko graikų sukilimas. Jie norėjo išsivaduoti 
iš turkų jungo. Europa, prisiminusi graikų nuopelnus senovėje, ma
tydama jų karžygiškumą, užjautė, jų pastangas ir net ėjo j pagalbą. 
Emilijai ypač patiko, kad graikų moters kovoja kartu su vyrais dėl 
išsivadavimo iš priespaudos. Tie įvykiai dar labiau stiprino Emilijos 
pasiryžimą.

Kokios tautos ji save galėjo laikyti ir kas buvo jos tėvynė? 
Aišku, ji nelaikė savęs nei vokiete nei latve, bet lietuviškai-lenkiš- 
kos kultūros lietuve. Jos tėvynė, kaip ir daugelio to laiko Lietuvos 
bajorų, buvo Lietuva-Lenkija.

Didžiausiu lietuvių ir lenkų priešu buvo laikomi rusai. Ir Emi
lija nekentė rusų, kaip jos tėvynės engėjų. Kai iš Daugpilio rusų 
generolas buvo norėjęs ją vesti, ji atsisakė, nes už ruso nenorinti tekėti.
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1830 metais mirė Emilijos motina, ir jos vienatvė dar labiau pa
didėjo. Buvo bandžiusi susiartinti su tėvu, bet šis nenorėjo. Per
gyventos - asmens nelaimės davė progos jai labiau užsidaryti pačiai 
savyje ir labiau sustiprino jos visuomeniškus jausmus: norą padėti 
artimui, aukotis savo tėvynei. 

_ • . »

Prasidėjusi 1830 metų liepos mėnesio revoliucija Prancūzijoje 
davė naują impulsą pavergtoms tautoms kovoti dėl savo laisvės. Su
kilo belgai, kurie sėkmingai išsivadavo iš olandų, neatsiliko ir len
kai, kurie lapkričio 29 dieną sukilo prieš rusus. Netrukus ir lietuviai 
pradėjo kovą su rusais. Ta kova nebuvo netikėta. Jai buvo> smarkiai 
ruoštasi.

Nuo pat Lietuvos ir Lenkijos padalinimo nebuvo nustoję vilties 
atgauti laisvę. Tebebuvo noras atstatyti žlugusią Lietuvos-Lenkijos 
bajorišką valstybę ir atgaivinti jos senas tradicijas. Didesnė dalis 
žemių buvo atitekusi Rusijai, todėl ta dalis ir ėmėsi iniciatyvos atgai
vinti buvusią valstybę.

Vienok ir rusams tekusios žemės ne vienodomis teisėmis buvo 
valdomos: didesnė dalis lenkų žemių su Varšuva ir Lietuvos Užne- 
munis, kuris per padalinimą buvo pakliuvęs prūsams, o Napoleono 
priskirtas prie Varšuvos kunigaikštystės, per Vienos kongresą 1815 
metais buvo pavesti Rusijai su pareiga duoti jiems konstituciją, o 
dauguma likusių Lietuvos žemių buvo betarpiškai rusų valdžioje.

Lenkų patriotai nebuvo patenkinti gautąja autonomija ir ypač 
kad rusai nenorėjo visų Lietuvos žemių prijungti prie esamos Lenkų 
karalystės. Taigi, lietuvių ir lenkų bajorų tarpe brendo mintis bend
romis jėgomis išsivaduoti iš rusų ir tam ėmė ruoštis.

Pradėta kurti arba atgaivinti viešas ir slaptas draugijas, į kurias 
telkėsi žymesnieji patriotai. Tos draugijos stengėsi kelti patriotizmą 
ne tik savo narių tarpe, bet ir veikti plačius visuomenės sluoksnius.

r '

Jos mokė mylėti savo kalbą, tėvynęs praeitį, skiepijo neapykantą 
rusams ir ruošė sukilimui. .

Rusų valdžia jautė pavojų iš tų draugijų ir jas draudė, bet su
laikyti veikimo neįstengė. Draugijos išauklėjo nemaža patriotiškai 
nusiteikusios jaunuomenės, kuri buvo pasirengusi aukotis tėvynei.

Be to, Vilniaus universitetas, nors varė lenkinimo darbą, padėjo 
lietuviams geriau pažinti savo krašto praeitį ir ją labiau pamilti. 
Universiteto jaunimas svajojo padaryti gyvenimą geresnį, todėl net 
buvo keliamos mintys, kad baudžiauninkai yra tokie pat žmonės, 
kaip ir kiti ir turi būti baudžiava panaikinta. Tos mintys, iš Vakarų 
Europos patekusios į Vilnių, sklido po visus tolimus kampus, ras- 
damos atbalsį jautresnių žmonių tarpe. Tas judėjimas iš Vilniaus 
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buvo pasiekęs ir Emiliją, uždegdamas ir jos norą prisidėti prie 
bendro darbo. L

Dar labiau sutvirtėjo jos neapykanta rusams, kai jos pusbrolis f , . * .
Mykolas Pliateris, Vilniaus gimnazijos mokinys, buvo rusų smar
kiai nubaustas. Jis 1823 metų gegužės 3 dieną klasėje ant lentos 
buvo užrašęs: „Tegyvuoja gegužės 3 dienos konstitucija!“ Užtai 
jis buvo išvytas iš gimnazijos ir atiduotas į rekrūtus.

Po to prasidėję tardymai įrodė, kad slaptos draugijos yra tik
riausi jaunimo kurstytojai prieš rusus. Imta smarkiai sekti ir suimi
nėti bei bausti draugijų narius ne tik Vilniuje, bet ir įvairiose vietose. 
Tardymai ir kankinimai sukėlė reakciją visuomenėje.

Be to, ir valstiečiai baudžiauninkai buvo neramūs. Jų būklė, 
ir taip sunki, smarkiai buvo pasunkėjusi, kai pateko į rusų rankas. 
Atsirasdavo kurstytojų, kurie įrodinėjo, kad valstiečių vargų ir ne
laimių šaltinis yra rusai. Dėl to valstiečiai laukė savo būklės page
rėjimo ir net priešindavosi rusų valdžiai, ypač imant rekrūtus.

Taigi, kai bajorai sukilo, ir valstiečiai dėjosi kartu. Tik vėliau, 
patyrę, kad ponai neketina naikinti baudžiavos, ėmė bruzdėti prieš 
ponus arba šalintis iš sukilėlių tarpo.

Kai Varšuva pradėjo sukilimą, žinia greit pasiekė ir Lietuvą. 
Vilniuje įsikūrė centrinis slaptas sukilėlių komitetas, kuris buvo Var
šuvos agentų instruktuojamas. Jo agentai veikė įvairiose Lietuvos 
vietose rengdami sukilimą. Per juos centro komitetas vykdė savo- 
sumanymus. Kol kas lietuviai nesiryžo pradėti sukilimo, nes laukė 

U ' • » *•

atvykstant iš Lenkijos reguliarios kariuomenės.
Iš įvairių vietų atvykdavo į Vilnių uolesnieji patriotai, norėdami 

sužinoti, ką daryti. Emilija Pliaterytė irgi buvo nuvykusi, bet gavo
* v. . •

skaudžiai nusivilti, nes į ją, kaip į moterį, buvo žiūrima nepalankiai.
Negavusi jokių tikslesnių instrukcijų, ji nenusiminė, bet pasiryžo 
veikti savo nuožiūra. Su savo pusbrpliais, Daugpilio karo mokyklos 
auklėtiniais, buvo sutarusi paimti Daugpilio tvirtovę. Jie turėtų iš^ 
duoti tvirtovę sukilėliams.

Kol buvo svyruota ir laukta žinių bei paramos iš Lenkijos, pir
mieji sukilo žemaičiai ir netrukus įtraukė visą Lietuvą. Vasario mė
nesį, kai rusai ėmė rekrūtus, sukilo telšiškiai, kovo mėnesį ir rasei
niškiai. Sukilusiems pavyko išvyti rusų kariuomęnės dalis ir įkurti 
apskrityse revoliucinius komitetus. Atvykę iš Lenkijos pasiuntiniai 
ragino žemaičius užimti Talangą, nes per ją lenkai atsiųsią ginklų.

Kovo 28 dieną sukilo Šiaulių ir Upytės apskritys. Ir čia buvo 
sudaryti "revoliuciniai“komitetai, paskelbti konfederacijos aktai, kur 
skelbiama, kad visi gyventojai esą lygūs.

532 '
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Emilija Pliaterytė

Upytės apskrities sukilėliai matė reikalą ne tik savo apskritimi 
rūpintis, bet padėti Ukmergei, kuri negalėjo išvyti gausios rusų įgu
los. Be to, rusai dar laukė atvykstant į Ukmergę pagalbos iš Daug
pilio, kad bendromis jėgomis per Panevėžį pultų žemaičius. Upytės 
sukilėliai ir buvo pasiryžę padėti ukmergiškiams, kol dar nėra gavę 
pagalbos. Vyriausiu vadu jie paskyrė grafą Zaluskį, kurio vado
vaujami išvyko'Ukmergės link. .

^3
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Tuo tarpu ukmergiečiams vieniems buvo neįmanoma nugalėti 
stiprią rusų įgulą, todėl sukilėliai veikė tik Ukmergės apylinkėse. 
Čia pasireiškė ir Emilija Pliaterytė.

. Sužinojusi apie žemaičių sukilėlių pasisekimus, ji ryžtasi pradėti 
veikti. Susitarusi su Prušinskaite, nukirptais plaukais, vyriškais rū
bais apsirengusios j nujoja į Dusetas, dabar Zarasų apskrities, kur 
buvo jos pusbrolio Cezario Pliaterio dvarai. Išgirdęs apie sukilimą 
Lenkijoje, jis tik neseniai buvo grįžęs iš užsienio, kad galėtų daly
vauti sukilime. Norėdamas pradėti veikti, jis buvo nuvykęs į Vilnių 
gauti informacijų. Tuo laiku atvyko Emilija į Dusetas ir kovo 29 
dieną Dusetose paskelbė sukilimą, karšta prakalba ragindama žmo
nes dėtis į sukilėlių eiles. Susidarė nemažas būrys.

Su tais sukilėliais ir su pusbroliu Cezariu išvyko Zarasų link, 
kur turėjo sulaikyti nuo Daugpilio einančią rusų kariuomenę. Pa
vyko išblaškyti rusų būrį. Sužinoję apie pralaimėjimą, rusai buvo 
atsiuntę kitą būrį, bet sukilėliai ir jį išblaškė. Po to rusai išsiuntė 
didesnes jėgas ir sukilėlių būrį nugalėjo, nes pritrūko ginklų ir pa
rako. Rusai užėmė ir Dusetas.

Nors įvairiose vietose veikė sukilėlių būriai, bet patiems ukmer
giškiams nesisekė paimti Ukmergę. Tik kai įgulos vadas gen. Bezo- 
brazovas sužinojo apie atvykstančius Upytės apskrities sukilėlius, 
jis pasitraukė iš Ukmergės į Vilnių. Tada visa Ukmergės apskritis 
jau atsidūrė sukilėlių rankose ir buvo sudaryta apskrities revoliucinė 
valdžia.

Sukilimas plėtėsi ir kitose apskrityse, kaip Kauno, Trakų, Aš
menos, Užneries, Vileikos, Lietuvos Užnemuny (Augustavo vaivadi
joje) ir t. t. Kai beveik visos Lietuvos apskritys buvo sukilusios ir 
iš didesnių miestų buvo išvyta rusų kariuomenė, Vilnius ir Kaunas 
tebebuvo rusų rankose, nes čia buvo sutelktos žymiausios jų jėgos.

Sukilėliams ypač rūpėjo paimti Vilnių, nes, kaip sostinė, centra
lizuotų sukilimo darbą. Čia buvo ir centrinisLLietuvos sukilėlių slap
tasis komitetas. Tą suprasdami rusai buvo ypatingai atsargūs.

Balandžio 14 dieną, centrinis sukilėlių komitetas pavedė grafui 
Zaluskiui paimti visos kariuomenės vadovybę ir rengti Vilniaus puo- 
limą. Ukmergėje buvo sušauktas apskričių komitetų atstovų pasita
rimas, kaip bendromis jėgomis pulti Vilnių.

Atvyko visų apskričių atstovai, tik žemaičiai jų neatsiuntė ir ka
riavo savarankiškai. Atvykę apskričių sukilėlių atstovai sudarė vy
riausią vadovybę su gr. Zaluskiu priešakyje.

Numatytas Vilniaus puolimas nepavyko, nes rusai teberengia- 
mas puolimui jėgas sumušė. Sukilėliai pasitraukė į dešinį Neries 
krantą, kad susitvarkytų ir lauktų patogesnio laiko pulti vėl. Tuo
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laiku rusai nutarė žymiausias savo jėgas iš Vilniaus išskirstyti ir iš
blaškyti sukilėlius.

Kai Zaluskis buvo pasitraukęs į Smilgius, pas jį atvyko Emilija 
Pliaterytė, kuri pasisiūlė būti jo adjutantu. Zaluskis nesutiko jos pri
imti, tai ji kovojo ukmergiškių tarpe.

Teko jai dalyvauti smarkiose kautynėse ties Baisogala. Čia rusai 
buvo užpuolę besitraukiančią sukilėlių kariuomenę. Kautynėse Emi
lija pasižymėjo ypatingu drąsumu ir narsumu. Pasakojama, kad ji, 
nežiūrėdama į pavojus, drąsiai verždavusis į priešų eiles. Sukilėliai 
buvo išblaškyti ir ėmė trauktis. Emilija, didelio nuovargio ir baisių 
įspūdžių parblokšta, be sąmonės nukrito nuo arklio ir būtų patekusi 
į rusų rankas, jei savieji nebūtų pastebėję ir nunešę ją į artimiausį 
•dvarą....

Kiek pailsėjusi, turėjo bėgti paskui savuosius, kad nepatektų 
rusams. Klaidžiojusi kurį laiką miške, susitiko dar daugiau sukilė
lių, su kuriais surado' Zaluskį jau prie Dubysos.

Nepavykus paimti Vilnių, visur persekiojant rusams ir esant 
didelei stokai karo reikmenų, buvo įsitikinta, kad toliau neįmanoma 
veikti. Todėl buvo įsakyta sukilėlių dalims išsiskirstyti į savo apsk
ritis, kol ateis pagalba iš Lenkijos.

Emilija išvyko su ukmergiškiais. Rusai jau buvo užėmę Uk
mergę, ir grįžusiems sukilėliams vėl teko kovoti. Čia dar prisidėjo 
Marija Rašanavičiūtė, kuri susiartino su Emilija vietoje žuvusios ko
voje Prušinskaitės.

Žemaičių sukilėliams irgi ėmė nebesisekti, nes rusai juos visur 
spaudė. Ir jiems beliko laukti pagalbos iš Lenkijos. Sukilėliai slaps
tėsi miškuose ir, iki atvykstant Chlapovskiui ir Gelgaudui, žymesnių 
puolimų nedarė.

Lenkų vadovybė, matydama lietuvių nepasisekimus ir prašoma 
pagalbos, paskyrė gen. Chlapovskį vykti į Lietuvą. Čia jis davė įsa
kymą visiems sukilėliams atvykti pas jį ir susijungti kartu. Pas jį 
nuvyko ir Emilija su Rašanavičiūtė.

Jų atvykimą taip aprašo vienas iš dalyvių: ,,Prie senos medinės 
bažnytėlės keletas karininkų apstojo du jaunus lietuvių kariautojus. 
Vienas iš jų buvo išblyškusio pailgo veido, mėlynomis akimis, žiū
rinčiomis liūdnai, ir kai kada liūdnai šypsosi. Kitas apskrito, skais
taus veido, juodomis akimis, žiūrinčiomis gyvai, nuolat šypsosi, lyg 
jo siela visur matytų linksmybes. Veido išraiška ir išvaizda labai 
skyrė tuos įdomius draugus. Vienas' jų buvo Emilija Pliaterytė, ant
ras —- Marija Rašanavičiūtė“.

Vyrai atkalbinėjo jas, kad neitų kariauti, bet jo^ nesutiko.
Gėn. Chlopovskis tvarkė pas jį besirenkančius iš įvairių Lietu- 

z
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vos vietų sukilėlius. Iš jų buvo sudaryti keli pulkai. 25 pėstininkų 
pulko 1 kuopos vadų buvo paskirta Emilija Pliaterytė.

Tuo tarpu į Lietuvą atvyko dar gen. Gelgaudas, kuriam teko 
vyriausia vadovybė. Jis įsakė ir gen. Chlopovskiui susijungti su juo. 
Buvo sutarta pulti Vilnių, kol rusai dar nėra sutelkę didesnių jėgų. 
Be to, Vilnius buvo svarbus punktas tiek strateginiu, tiek politiniu 
atžvilgiu. Vilniaus paėmimas teigiamai paveiktų sukilėlių nuotaiką.

Tą suprasdami rusai skubiai telkė savo jėgas į Vilnių ir net at
šaukė kariuomenės dalis iš Kauno. Buvo įsakyta 25 pešt, pulkui 
užimti Kauną. Taigi, ir Emilija nuvyko į Kauną ir jai neteko daly
vauti kautynėse ties Vilniumi.

Nors sukilėliai turėjo daug jėgų ir tam sąlygos buvo palankios,, 
bet nevykęs gen. Gelgaudo vadovavimas neleido laimėti. Rusai su
mušė sukilėlius ir šie turėjo trauktis smarkiai rusų persekiojami. Ru
sai pasiryžo užimti visus kelius vedančius į Lenkiją, kad negalėtų ten 
pasitraukti sukilėliai; norėjo juos išvilioti iš miškų ir atvirose vietose 
sumušti arba priversti pasitraukti į Prūsus.

Priėjo eilė ir Kaunui : 27 birželio rusai jį puolė. Besiartinant ru
sams, sukilėlių dalys persikėlė į Vilijampolę ir, užuot patiems sugrio
vus tiltą per Nerį, buvo įsakyta žydams jį saugoti ir susprogdinti 
tada, kai sukilėliai pasitrauks iš Vilijampolės. Tačiau žydai, vos iš
girdę rusų šaudymą, išbėgiojo, ir tiltas liko nesunaikintas. 

1

Įvyko smarkios kautynės, kuriose dalyvavo ir Emilija. Rusai 
paėmė į nelaisvę daug sukilėlių ir daug žuvo. Likusieji turėjo slėp
tis miškuose ir tik ilgainiui susirinko ties Raseiniais.

• . ' * °

Karo vadovybė dar sumanė pulti Šiaulius, kad tuo būdu pakeltų 
sukilėlių nuotaiką. Buvo įsakyta visoms dalims traukti Šiaulių link. 
Emilijai Pliaterytei buvo pavesta vadovauti gurguolės bei šaudmenų 
kolonai, kurios apsaugai duoti 3 raitelių eskadronai ir 25 pėst. pulkas.

Netoli Rekyvos ežero ši kolona buvo rusų užpulta. Žuvo daug 
žmonių ir rusams pateko beveik visa gurguolė su parako dėžėmis ir 
maisto atsarga. Tik nežymi dalis galėjo pasprukti į Kuršėnus. Tai 
buvo paskutinės kautynės, kurioms vadovavo Emilija Pliaterytė.

Gelgaudo armija, pralaimėjusi ties Šiauliais, susirinko į Kuršė
nus. Čia pasirodė visiškas jo armijos pakrikimas: drausmė sumažė
jo, nesantaika vadų tarpe didžiausia ir, pagaliau, stoka būtiniausių 
karo reikmenų. Pasitarę vadai nutarė padalyti armiją į tris, dalis ir 
trauktis Prūsų link. Tik žemaičiai pasiryžo toliau kovoti bęsislaps- 
tydami savo miškuose. ... * *■

• ’ ■■ *•
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Emilija ėjo su Chlapovskie armija. Rusai iš visų pusių perse
kiojo besitraukiančius. Nuotaika visų kuo blogiausia. Viltys lai
mėti laisvę sugriuvo. Visi vargai perniek. Emilija skaudžiai ken
tėjo dėl nepasisekimų, - bet vilties nenustojo. Gen. Ghlapovskiui per
einant Prūsų sieną, ji dar sakė: „Man beliko keli kraujo lašai. Ranka 
dar gali pakelti kardą. Aš nepadarysiu sau gėdos pasiduodama“.

Ir tikrai, su pusbroliu Cezariu ir Marija Rašanavičiūte traukė 
Lenkijos link, kur dar sukilimas tebevyko. Kelyje teko slapstytis 
nuo rusų, persirengus net kaimiečių vyriškais drabužiais. Po kelių die
nų tokios vargingos kelionės Emilija susirgo. Marija ir Cezaris turėjo 
ją nešti pakaitomis. Pagaliau paguldė eigulio trobelėje. Cezaris 
pats vienas vyko toliau, o Marija liko slaugyti Emiliją. Bijodamas 
rusų, eigulys padėjo nugabenti ligonį į artimiausį Justinavos dvarą, 
netoli Veisėjų, pas dvarininką Ablamavičių.

Ramioje ir patogioje vietoje, rūpestingai slaugoma, Emilija pra
dėjo sveikti. Vėl ėmė rūpintis sukilimo eiga, laukė geresnių naujie
nų. Sužinojusi apie Varšuvos atidavimą rusams, giliai pergyveno 
tą skaudų smūgį ir smarkiai nusiminė. Jau nebebuvo jokios vilties 
pasiekti laimėjimo.

Beglausdama kardą prie širdies mirė 1831 metų gruodžio 23 
dieną. Buvo palaidota Justinave, vėliau pergabenta į Kapčiamiesčio 
kapus. Dabar ten stovi kryžius su užrašu: „Emilija Plater hrabianka 
Broel Plater 13. XI. 1806 — 23. XII. 1831“. Kitoje pusėj e užrašyta: 
„Duszę Bogu, žycie ojczyznie oddala“.

Taigi, Emilija ilsisi Lietuvos žemėje, dabar laisvoje mūsų tėvy
nėje. Ji pati mirė su širdgėla, kad nepavyko pasiekti laimėjimo. Bet 
jos pasišventimas, jos tėvynės meilės idealai paliko tolimesnėms kar- • , • » ’ . •
toms kelrodžiu. Istorikai aprašė jos gyvenimą, poetai apdainavo jos 
žygius, pramindami ją Lietuvos Jeanne d‘Arc, o menininkai piešė jos 
paveikslus. Jos vardas pasklido po visą Europą, nes po nepasiseku
sio sukilimo, daug dalyvių išsiblaškę svetur, minėjo jos karžygišku- 
mą. *

Nors Emilijos Pliaterytės vaidmuo, kaip matosi iš aukščiau ap
rašyto, nebuvo pirmaeilės reikšmės, bet jos dalyvavimas, kaip ir dau
gelio kitų, rodo tų laikų Lietuvos visuomenės pasiryžimus siekti sa
vo kraštui gerovės. Todėl visiems laikams liks artimas ir brangus 
priminimas, ko turėtų tikėtis tėvynė iš savo sūnų ir dukterų, kai 
būna sunkių gimtajam kraštui valandų.
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• i m - .„Gyvojo vandens
< DIEVO APVAIZDA

■■ • ■ - 1 ..

„DIEVĄ MYLINTIEMS VISKAS IŠEINA Į GERA“

Skaitydamos arba girdėdamos šiuos žodžius, ar neišgirstam kar
tais savo viduje protesto balso? Protestuoja protas, kurs ta
riasi nesuprantąs to, ką Dievas siunčia žmonijai, tautoms, atskiriems 
žmonėms. Protestuoja širdis, kuri kartais tikisi visai kitokio gy
venimo sutvarkymo, visai ko kito laukia iš Gerojo Kūrėjo ir — ne
sulaukia? Protestuoja valia, kuri ne kiek nenorėtų nusileisti, kuri 
greičiau su anuo puolusiu kunigaikščiu ištaria savo no n s e r-

■ ■ ’ ' * ,

v i am, negu su Viešpaties tarnaite Fiat mihi!
Šitie sunkūs žmonijos klausimai, kurie iš tikro niekados neduoda 

ramybės žmogaus širdžiai, dviguba našta ją slegia tam tikrais lai
kais, kada Dievas tarsi supyksta, tarsi paleidžia į žmoniją pikto ga
lią, rodos, užmiršta savo vaikus, ypač geruosius, leidžia milijonams 
kentėti negirdėtas kančias, ir kaip tik tų mažutėlių, nekaltųjų, be
jėgių nesigaili —

KARO METU!
" G ■ ■

„Nuo maro, bado, ugnies ir karo, gelbėk mūs, Viešpatie!
Ir Dievo atsakymas į šį jaudinantį prašymą: — neišklausė. Gal 

ir vėliau neišklausys.

ŠI DIEVO APVAIZDOS PROBLEMA v

yra taip sena, kaip sena visa žmonija. Daugelio gyvenimas 
sudūžta, ir jie galvoja arba net kalba su išmintingo kentėtojo ne
išmintinga žmona: ,,Prakeik Dievą ir mirk!“

Kiek žmonių yra ir šiandien, kurie nors ir „neprakeikia“, tai 
bent apleidžia Dievą, kad ir su ašaromis širdyse, ir „miršta“ jų tikė- 

■*. • • . *
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A. Dürer Karas

jimas, kūdikiškas santykis su Dievu, jei ne visiškas nusiminimas, 
tai bent šalta rezignacija — tai jų santykis su Dievu, e

Net Dievo siųsti pranašai, kurie turėtų kitus vesti į aukštybes, 
ne visuomet mokėjo išrišti šią

SKAUDŽIĄ PROBLEMĄ:
, Juk Tu vis tiek teisus, Viešpatie, jei aš ir ginčysiuos su Tavim; 
tačiau norėčiau reikalauti iš Tavęs paaiškinimo: kodėl bedieviams

539
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sekasi gyvenime, kodėl gera visiems, kurie neištikimi ir kurie ne
teisingai elgiasi?0

„Jokios naudos Dievui tarnauti. Kokia nauda, kad laikėm 
Tavo įsakymus? Taip, mes turim vadinti laimingais akiplėšas. Pikta
dariams sekasi. Ir kai jie gundo Dievą, lieka nebausti“. Dar drą
siau jie kalba: „Kiekvienas, kurs daro pikta, geras Viešpaties akyse. 
Tokius Jis mėgsta“.

Žmonės net tyčiojos iš Dievo teisingumo: „Vieni nusidėjo, o 
kiti už tai baudžiami!“

„Tėvai valgė rūgščių vynuogių, o vaikams dantys atšipo“.
Geriausiai su pikta rezignacija sako psalmininkas:
Nes aš užsidegiau dėl įžūliųjų,
Matydamas piktadarių pasisekimą -i-
Jie nežino jokio vargo.
Jų kūnas tvirtas ir sveikas.
Jie nepastebi kitų žmonių triūso
Ir nekankinami kaip anie.
Dėl to puikybė jųjų puošmena,
O smurtas dengia juos kaip skraistė.
Iš piktos valios gimsta jų blogybė.
Jie kupini blogųjų palinkimų,
Jie tyčiojas ir kalba ko pikčiausiai
Ir grąso su galia iš pat aukštybių = -
Net ligi dangaus pasiekia jųjų balsas,
O jų liežuvis suka aplink žemę.
Todėl mano tauta į jus štai kreipias
Ir semiasi gausiai vandens jūs mokslo.
Jie sako: „Kaip gi Dievas gal žinoti?
Ar pas Aukščiausiąjį iš viso yra protas?“
Žiūrėkit, toki yra piktadariai.
Jie krauna turtą visados ramiausiai.
Veltui laikiau aš savo širdį gryną
Ir ploviau nekaltybėje savo rankas ...
Už tai mane ištiks vargas visados“ —
Net geriausias didžios kentėjimų ir Apvaizdos problemos repre

zentantas ir eksponentas, kurs mums pasirodo toks didis žodžiais, 
darbais ir kantrumu, kartais beveik visiškai sugniūžta po

SUNKIA DIEVO NAŠTA

„Po to Jobas atvėrė savo burną
ir keikė savo dieną ir kalbėjo:

540- . ' ' •
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Tepražūna diena, kurioje gimiau, .
Ir naktis, kurioje buvo pasakyta: Pradėta žmogus.
Tepavirsta ta diena tamsybėmis,
Tenesiklaūšia apie ją Dievas iš augštybių,
Ir tenebūna ji apšviesta šviesos.
Teaptemdo ją tamsybė ir mirties šešėlis,
Teapstoja ją tamsūs debesys,
Ir tebūna ji apsupta kartumo.
Tą naktį tenutveria tamsus viesulas,
Tenebūna ji paskaityta tarp metų dienų
Ir teneįeina į mėnesių skaičių.
Tebūna ta naktis apleista
Ir neverta pagyrimo,
Teaptemsta žvaigždės nuo jos tamsumo;
Telaukia ji šviesos — ir tenemato jos,
Nei auštančios aušros brėškimo;
Nes ji neuždarė angos įsčių, kurios nešiojo mane,
Ir neatmetė nelaimių iš po mano akių.
Kodėl nemiriau įsčiose?
Išėjęs iš įsčių nepražuvau tuojau?
Kam paimtas ant kelių?
Kam žindytas krūtimis?
Nes dabar tylėčiau užmigęs
Ir ilsėčiaus savo miege“.
Drąsūs, per drąsūs žodžiai, pilni nepasitenkinimo, priekaištų 

Dievui! Bet ar tai nėra kartu

PADRĄSINIMO BEI PAGUODOS ŽODŽIAI MUMS?
Juk toks revoliucijonierius kartais ir mumyse gyvena, ir kartais už
plūsta tokios mintys, jei ne žodžiai. — Tas pats didis kentėtojas, 
kurs čia klysdamas tarsi pakelia kumštį prieš Dievą, vėliau pats ras 
vėl kelią į Dievą, ir tokiu būdu parodys mums mūsų kelią. Jis 
mums yra tikras žmogaus silpnybės ir jo didybės simbolis. 

• • 1

IR KOKS TAS KELIAS?
Dievo Apvaizdos kelias: ar aiškus, šviesus, lengvai supranta

mas? Gal mums atrodys didelis nusivylimas, jei reikės pripažinti: 
ne? Dievo Apvaizdos kelias ne visuomet šviesus, aiškus, spindin
tis, lengvai suprantamas; dažnai labai net neaiškus, tamsus, visiš
kai nesuprantamas. Tai turėjo pripažinti net ir gerieji Dievo vaikai: 
„Kaip nesuprantami Tavo teismai ir nesusekami Tavo keliai! Nes 
kas pažins Viešpaties mintis?!“ 

'T «
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Ar Povilas, rašydamas šiuos žodžius, galvojo apie tokį paties 
Viešpaties prisipažinimą, kur jis visiškai nesistebi, kad vaikai nesu
pranta savo tėvo: „Mano mintys ne jūsų mintysr mano keliai ne 
jūsų keliai, bet kaip aukštai dangus virš žemės, taip aukštai mano 
keliai virš jūsų...“

Taigi, jei

PATS DIEVAS SKAITOS SU TUO,
kad mes nesuprantam Jo minčių, Jo kelių, ar mes neturėtume skai
tytis su tuo faktu ir jį kaip faktą priimti? — Jei matematikos pro
fesoriaus sūnus mato tėvo darbo kambaryje didelę lentą, prirašytą 
įvairiausių skaičių, figūrų, lygčių, ir akis išplėtęs klausia tėvelį, ką 
tai reiškia, tėvas jį ramina ir sako: „Veltui stengies, vis vien nesu
prasi“. Ir jei tada vaikas sakytų: „Tada visa tai nesąmonė!“ — 
ar tai išmintingas mokyto tėvo vaikas?

Ar mums bereikia specialaus pritaikymo? Ar tai nėra pavaiz
davimas žodžių: „Mano mintys ne jūsų mintys...“ Vaiko protas 
ir jo išsivystymas nėra pasiekęs subrendusio ir išmiklinto tėvo proto!

KAS YRA ŽMOGAUS PROTAS PALYGINUS SU AMŽINOJO 
TĖVO IŠMINTIMI!
Faktinai taip yra „Kaip aukštai dangus...“

Juk ir Povilas papildo tą minėtą vietą; nors ir „nesuprantami“ 
Dievo teismai ir „nesusekami“ Jo keliai, jie vis tiek nėra prieštara
vimas, nėra nesąmonė, bet „O Dieve turtų, išminties, žinojimo 
gilybe!“

Pakartokim tai nuolat sau ir kitiems: Dievo išminties jūros 
menku savo protu niekad* neišsemsim, Jo srovės ir upės niekad ne- 
sugausim menkuose mūsų induose — vien tik todėl, kad . v

MES ŽMONĖS, O JIS DIEVAS..
Kaip kai kurių teoretinių mūsų tikėjimo paslapčių mes nepajėgiame 
visai suprasti — Šv. Trejybės, Įsikūnijimo, Eucharistijos, — tačiau 
vis tiek galime įrodyti, kad jose nėra prieštaravimų, — taip yra ir 
praktiškose Jo Apvaizdos dispozicijose: prieštaravimų niekur nera
sim, tačiau visiško supratimo ir įžvelgimo į tas paslaptis niekados 
neturėsim.

BET KODĖL?
Argi būtų išmintinga, jei anas vaikutis prašytų: „Paaiškink, tėveli, 
man viską, tuojau?!“ — Tu pati esi tas vaikutis, ir ar tavo klausi-l
542

16



Visatos Sutvėrėjas

mai bei reikalavimai, kuriuos statai Dievui, protingi ir teisingi? 
Dievas yra Dievas, o žmogus lieka žmogum.

„TU SOLUS DOMINUS, TU SOLUS ALTISSIMUS!“
1

Dar aiškiau Povilas atsako kitam palyginime: ,,O žmogau, kas 
tu ęsi, kad bylinėtumeis su Dievu? Argi sako indas tam, kurs jį 
nulipdė: Kam tu mane taip padarei? Ar puodžiui neleidžiama iš 
to paties molio padirbti vieną indą garbei, o kitą negarbei?“ Stip
rūs tai žodžiai, keistas palyginimas, gal jis mums nelabai patinka, 
tačiau visvien išreiškia teisingą mintį, tikrą tiesą: mūsų padėtį Die
vo atžvilgiu. Ar tad nėra protinga skaitytis su ta tikrąja padėtim, 
ją nuoširdžiai pripažinti ir sakyti su Povilu: ,Jam garbė per amžius, 
amen“, arba su ana didžia moterim: ,,Ecce Ancilla Domini, fiat mihi 
secundum verbum Tuuml“

Bet vaikas auga, jo protas bręsta, ir su laiku tėvo paslaptys jam 
paaiškės.

543
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O MES? AR MES NIEKADOS TAIP NESUBRĘSIM,

niekados nesuprasim tų Dievo paslapčių, kurios _ mus pačias inte
resuoja, mus. pačias liečia? Ar mums niekad nebus atvertos šios 
paslaptys? Viešpats Jėzus mums prižada, savo palyginimuose tarsi 
mokiniams sako: „Kantrybės, palaukit!“ Kaip ilgai?. ,,Iki pa
saulio pabaigos!“ O kaip ilgai. Bet kas tai yra palyginus su am
žinuoju Dievo laikų ir amžinaisiais mūsų ateities metais?! Taigi, 
savo nekantrume neužmirškim Jėzaus pažadėjimo apie „piūties lai
ką“, ,,taip bus ir pasaulio pabaigoj“. Ir mes su laiku, .

AMŽINYBĖJE, PRIBRĘSIM ~

ir daug ką suprasim, kas dabar dar paslėpta. Juk ir Jėzus apašta
lams buvo pasakęs: „Aš turėčiau jums dar daug pasakyti, bet dabar 
jūs negalite pakęsti“. Tačiau ramindamas juos pridėjo: „Sv, Dva
sia jums viską sakys ir įves į visą tiesą“. — Dievo Dvasia ir mums 
atskleis, kas buvo uždengta, Dievo Šviesa išsklaidys rūką ir debesis, 
Dievas pats mus įves į savo Tiesą pasaulio pabaigoj“. — Tada ir 
mūsų „širdis degs“, kaip tų dviejų mokinių Velykų dieną, kai Jis 
mums „aiškins Raštą“, slaptuosius Dievo ženklus mūsų ir visų tau
tų gyvenime. — Dievas niekur mums nėra žadėjęs pilno savo pa
slapčių supratimo, visiško teisingumo šiame gyvenime, „bet bus 
pasaulio pabaigoj“. O šv. Povilas pabrėžia: „Dabar mes matome 
atspindyje lyg mįslę, tuomet gi veidu į veidą“.

Po „pasaulio pabaigos“ ateina „kito gyvenimo“ pradžia, ano gy
venimo, kurs mums kartais atrodo toks tolimas, miglotas, tamsus, 
neaiškus, nerealus, — ir kurs vis tiek yra tikrasis gyvenimas, tikroji, 
niekados nenykstanti, nepraeinanti realybė, tikrasis auksas, palyginti 
su popierine ir dar nuvertinta „šio pasaulio“ valiuta. Ir kaip po
pierinės vertybės nėra tikromis vertybėmis iš savęs, savyje, bet tik
tai sąryšy, su tikruoju auksu, — panašiai ir tikroji gyvenimo vertė 
ir prasmė yra tik sąryšy su tikruoju gyvenimu, su anuo pasauliu. 
Šis pasauljs, atskirtas nuo anojo, yra nesuprantamas, tikras priešta
ravimas, melas, tikra nesąmonė. Pripažinkim atvirai: yra tik ta 
alternatyva

„TIKIU I AMŽINĄJĮ GYVENIMĄ“ - ARBA „TIKIU Į 
AMŽINĄJĄ NESĄMONĘ“.

Į šitą gyvenimą mes turim žiūrėti ano gyvenimo akimis, šį mūšų 
kontinentą turim sujungti su amžinybės kontinentu; turim žinoti, 
kad ši žemė ,,ašarų pakalnė“ veda į rojų, tačiau mes negalim

X ■ ■*. . • •
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vieną su kitu sutapatybinti: „ašarų pakalnė“ niekam ir niekuomet 
nebus rojus! .Kaip gražiai Povilas mums sako: „Mes juk žinome, 
kad mūsų žemiškam šio gyvenimo namui — „ašarų pakalnei“ — 
iširus, mes gauname rūmą — „rojų“ iš Dievo, namus ne ranka 
padarytus, amžinus danguje“.

TIK ŠIOJE SINTEZĖJE SU DANGUMI TURI PRASMĘ ŠIS 
PASAULIS, ~~

šiaip jis dažnai atrodo lyg bepročio namai. Modernus žmogus, ne
tekęs šito tikėjimo į gilesnę pasaulio prasmę ir reikšmę, į šio gyve
nimo sujungimą su anuoju, į Dievo Apvaizdą, skaudžiai turėjo pri
pažinti: „Apvaizdos tikėjimo išnykimas priklauso £aktinai prie jaut
riausių nuostolių, kurie surišti su krikščioniško Bažnyčios tikėjmo 
atmetimu. Žmogus, tarsi įstatytas į didžiulę pasaulio mašiną su ge
ležiniais dantuotais ratais, kurie sukasi ūždami, su svariais kūjais 
bei kaltais, kurie svaigindami krinta į šį visą baisų mechanizmą, nė 
vieną momentą nesaugus, netikras, kad jį dėl neatsargaus rato 
judesio sugriebs ir suplėšys ar koks kūjis sutrins; šis bejėgiškumo 
apleidimo jausmas iš tikrųjų baisus“.

Ar tai nėra pripažinimas: „Tikiu į amžinąją nesąmonę, ir tai 
žiaurią nesąmonę?!“ Ar neatsiranda kasmet daug tūkstančių tokių, 
kurie tariasi nebegalį pakęsti tokio žiauraus pasaulio? Iš tikrųjų, 
teisingai sako šv. Jonas Chryzostomas:

'S . ' .

„TIKĖK Į TEISINGĄJĮ DIEVĄ, IR NETIKĖSI Į NETEISINGĄ 
FATUMĄ!“..

Jei dabar šis gyvenimas tiek teturi vertės, tiek gali būti supras
tas, kiek jis sujungtas su anuoju, ar mes iš tikrųjų neturėtume su
prasti ir tinkamai įvertinti, kad Dievas į šį gyvenimą žiūri tik ano 
gyvenimo akimis, šitą gyvenimą matuoja tik anojo mastu? Visą 
mūsų trumpą, praeinantį gyvenimą tvarko, diriguoja, disponuoja pa
gal nejudinamai tvirtą, pastovią amžinybę? Ar tada mes visus šiuos 
Dievo veiksmus, šitą Jo rūpestį, šį mūsų „gyvenimo vaizdą“, neva- 
dinam teisingai „Dievo Apvaizda“? Ar mes tada neturėsim tin
kamo supratimo ir įvertinimo Jėzaus žodžių: „Reikalinga tik viena: 

• ’ ■ f . ' '' 

„IEŠKOKITE VISŲ PIRMA DIEVO KARALYSTĖS IR JOS 
TEISYBĖS“?

Jeigu Dievas taip nori žmonių gerovės aname gyvenime, kaip 
Jis tada gali pakęsti tai, kas žmogų skiria nuo ano gyvenimo — mo
ralinės blogybės, kurias mes krikščionys vadinam
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NUODĖME,

tą vienintelę tikrąją žmonijos nelaimę? Juk tas pats Jėzus ragina 
mus bijoti tik sielos mirties: Nebijokit tų, kurie užmuša kūną, sie
los gi negali užmušti; verčiau bijoki! to, kuris gali sielą ir kūną nu
gramzdinti į pragarą“. Ar tie žodžiai mums neprimena naują pa
slaptį: kam Dievas taip sutvarkė žmogų, jo prigimtį, davė jam laisvą 
valią, kuri jį gali privesti prie tokios nelaimingos padėties? Kam 
Jis leido pačiam pirmajam žmogui nupulti ir paliko visus nupuolu
sius tokioj silpnybėj? — Čia mes vėl turim Dievo ,,nesuprantamus 
teismus, nesusekamus kelius“; — tačiau ar Dievas nedavė mums 
užtektinai gamtinių ir antgamtinių jėgų, kad galėtume ištverti Jo nu
rodytam kelyje į Apvaizdos skirtą Tėvynę? Kaip baisiai 

■ - • • . *
JAUTĖ TĄ SAVO DORINĮ NEPAJĖGUMĄ KRISTAUS 
APAŠTALAS:

„Mes juk žinome, kad įstatymas yra dvasiškas; bet aš esu kūniškas, 
parduotas į nuodėmės valdžią. Nes ką aš darau, aš neišmanau; nes 
ne gera, kurio noriu, aš darau, bet darau pikta, kurio nekenčiu. O 
jei tai darau, ko nenoriu, aš juk pritariu įstatymui, kad jis geras. 
Dabar gi tai darau jau nebe' aš, bet gyvenanti manyje nuodėmė. Nes 
žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gerumas. Nes no
rėti yra arti manęs, bet padaryti gera aš neįstengiu. Nes darau 
ne gera, kurio noriu, bet darau pikta, ko nenoriu. O jei aš tai da
rau, ko nenoriu, darau jau nebe aš, bet gyvenanti manyje nuodėmė. 
Taigi, aš randu tokį įstatymą, kad, kuomet aš noriu daryti gera, 
prie manęs yra prikibęs piktumas. Aš, tiesa, gėriuos Dievo įsta
tymu, žiūrint vidujinio žmogaus, bet matau savo sąnariuose kitą 
įstatymą, pasipriešinantį mano proto įstatymui ir darantį mane be
laisvį nuodėmės įstatymo, kurs yra mano sąnariuose. Nelaimingas 
aš žmogus! Kas mane išlaisvins nuo to maraus kūno?“ — Tačiau 
tai nėra paskutiniai jo žodžiai. Tarsi visiškai nusiminęs, beviltiškai 
šaukia jis: ,,Nelaimingas aš žmogus! Kas mane išlaisvins nuo to 
maraus kūno?“ Ir pats duoda atsakymą:I
„DIEVO MALONĖ PER MŪSŲ VIEŠPATĮ JĖZŲ KRISTŲ“. * . ♦
Pilnas drąsos ir pasitikėjimo savimi, nes tas pasitikėjimas remias pa
sitikėjimu Dievu, jis džiaugias: „Visa galiu tame, kurs mane 
stiprina!“ ,

Gal ir pati jautiesi nelaiminga, nepajėgi, tokia „kūniška, par
duota į nuodėmės valdžią, belaisvė?... Ar tada irgi kreipiesi į
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„Dievo malonę per musų Viešpatį Jėzų Kristų“, į Tą, Kuriame ir tu 
„visa gali“, jei. Jis „tave stiprins“?

LAISVOJI ŽMOGAUS VALIA,

nors ir didelė paslaptis, prigimties ir Dievo malonės srityje, tačiau, 
be abejo, didelė Dievo dovana. Juk laisvė kartu su protu reiškia 
žmogaus pirmenybę, kuri jį iškelia virš viso gyvulių pasaulio; laisvė 
tikrojo gerumo, visų dorybių ir nuopelnų pamatas, sąlyga. Dievas 
norėjo laisvų kūrinių, ne vergų. Tuo Dievo duotos autonomijos, savi
valdybės, apsisprendimo keliu žmogus laisvai turėjo pasirinkti Die
vo valios kelią. Dievas apreiškė žmonėms savo valią, žmogus atsi
liepia į Dievo šaukimą laisvu paklusnumo veiksmu, Dievas vėl jam 
atsakys, suteikdamas amžinąją laimę: tai turėjo būti trumpą,

HARMONIŠKA ŽMONIJOS IR ATSKIRO ŽMOGAUS ISTORIJA.

Trys yra joje veiksmai: Dievo įsakymas, žmogaus paklusnumas, 
Dievo atlyginimas. — Tik žmogaus atsisakymas, pilnas pretenzijų į 
visišką autonomiją ir nepriklausomybę, sugadino šiuos Dievo pla
nus, tiek visos žmonijos, tiek ir atskirų žmonių istorijoj.

BET KAM GI DIEVAS LEIDO TĄ REVOLIUCIJĄ,
e 4.

tą maištą, sukilimą? Juk Jis galėjo savo visagalinčia malone nepri
leisti prie to! Jis galėtų duoti tiek malonių, kad žmogus eitų Jo nu
rodytu kelių! — Galėtų — taip. Turėtų? Pažiūrėkim, kokia susi
darytų padėtis: Dievas numato, kad žmogus tam tikrose aplinky
bėse faktinai nepasielgs Jo norimu būdu, vadinas, Jis turėtų jam 
duoti daugiau paramos. Bet gal ir tos neužtenka: žmogus dar „ne
nori“! Dievas žiūrės toliau, kiek dar reikia, kol žmogus „teiksis“ 
galutinai įeiti į Jo planus?! Iš tikro keista padėtis: Dievas turi pri
sitaikinti prie žmogaus noro sauvalės! Ar tai verta Dievo didybės? 
Tai tarsi visiška Dievo priklausomybė nuo žmogaus? — Juk reikia 
suderinti Dievo gerumą ir gailestingumą su Jo išmintimi, teisingu
mu, šventumu bei visiška nepriklausomybe nuo kūrinių. Ir čia pa- 
kartokim sau: „Tu solus Dominus, Tu solus altissimus!“ Ar ne
galėjo teisingai pranašas į izraelitų priekaištus atsakyti: '

„ARGI MANO KELIAS NĖRA TIESUS, AR NE VERČIAU JŪSŲ 
KELIAI YRA IŠ TIKRŲJŲ NEDORI?“ 

/

Dievas pakenčia nuodėmę, nors nepritaria; leidžia, nors ir> ne
nori. Jis gali net priversti nuodėmę Jam tarnauti; Gal mums kar-
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Madona
i ' ■ ■ ■ . I . ■ . . 1—

tais atrodė keisti šie Bažnyčios žodžiai Didįjį Šeštadienį: „O felix 
culpa!“

i • ’

IŠ ŽMOGAUS KALTĖS DIEVAS KARTAIS IŠVEDA GERA, 
įtraukia ją į savo Apvaizdos planus. Kaip gražiai ir teisingai galėjo 
sakyti savo broliams Juozapas Egipte: „Jūs galvojot bloga prieš 
mane, bet Dievas viską pakeitė į gera“. Ir iš tikro
JUOZAPO ISTORIJOJE
dau£ matom „nesuprantamų Dievo teismų“, „nesusekamų Jo kelių“: 
Juozapas>visų geriausias sūnus — todėl (1) broliai jo neapkenčia; jis
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jiems tik gero norėjo, ir todėl jie jį pardavė į Egiptą! — Kur čia 
teisybė, Dievo Apvaizda? Tikrai, „nesusekami Dievo keliai!“ 
Egipte, jaunas, gabus, mylimas jaunuolis nepasiduoda viliojančiai 
moteriai, kurios rankose visa jo ateitis, jo „karjera“, visas jo likimas. 
Ištikimas savo Dievui ir savo nusistatymui, jis tik viena jai atsako: 
„Kaip aš galėčiau tai padaryti ir nusidėti savo Viešpačiui?“ Koks 
tai didvyriškumas jauname žmoguje! — Ir koks į tai Dievo Apvaiz
dos ,,atsiliepimas“? — šmeižtas, neteisingas teismas, kalėjimas! „Tik
rai nesuprantami Dievo teismai!“ Kalėjime: pavyzdingas elgesys, 
didis pasišventimas kitiems kaliniams. Iš tikrųjų jis galėjo pra
šyti tą, kuriam buvo gera padaręs: „Tu gi, kaip būsi vėl karaliaus 
malonėj, neužmiršk manęs, kad faraonas mane išleistų iš šios vie
tos“. Ö to žmogaus padėka? Nedėkingumas — vėl ilgi metai ka
lėjime. — Ir Dievo „Apvaizda“? Taip, ■*

DIEVO APVAIZDA ŽINOJO
apie tą tikrai apleistąjį ir jo vis tiek neapleido: turėjo broliai jo 
neapkęsti, jį parduoti kaip gyvulį; turėjo niekšiška Putifaro žmo
na jį gundyti, apkaltinti, šmeižti, smerkti; turėjo Juozapas patekti į 
kalėjimą ir ten būti daugelį metų užmirštas, tol, kol — Dievo Ap
vaizda per faraono sapną jį pašaukė iš kalėjimo į karališką sostą, 
kad išgelbėtų šeimą, tautą, išrinktąją tautą. — Iš tikrųjų, dabar 
„pulkim ant kelių“ ir sakykim: „O Dievo išminties, turtų ir žino
jimo galybe!... Kas pažino Viešpaties mintį?... Jam garbė per 
amžius“.
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B. Buivydaitė

SmulkmenosStambmenos — šventadieniški reiškiniai, smulkmenos —- kas- 
. *dieniški. Stambmenos kartais užtušuoja smulkmenas, nustumdamos jas į antraeilę vietą, bet smulkmenos niekuomet nenustoja stambmenų veikusios, niekuomet jos nepasitraukia iš gyvenimą ir, galima sakyti, smulkmenos parengia kelią stambmenoms.Dabar mūs užklupo stambmena — Vilniaus atgavimas, su- krėsdama visus taurius lietuvius.. grynu, nemeluotu džiaugsmu. Visų sielose skamba triumfo varpai, rodos, uždegtum amžiną ugnį * ■ ■Gedimino pily ir ją visados garbintum, kurstytum, puoselėtum, kad būtų visiems laikams šviesu. Poetai rašo eilėraščius, eiliniai piliečiai veržiasi kuo greičiau patekti į Vilnių juo pasidžiaugti, nes tas laimėjimas prasiskverbė į mūsų gyvenimą, kaip aušra pro juodus debesis.Ir gerai, kad mokame džiaugtis! Miela, kai išsipildo ilgai puoselėti troškimai — tada horizontai — platūs, užsimojimai^ — dideli, entuziazmas— begalinis! Bet kad tas entuziazmas galėtų visados gyventi, kad horizontai nesiaurėtų, reikia kaip tik atkreipti dėmesį į tas nuobodžias smulkmenas.

Ir tą Vilnių, mūsų išsiilgtąjį romantiškąjį Vilnių išlaikysime 
tik, jeigu visose srityse kaip dvasinėj, taip ir materiale j stiprėsime 
ir stiprėsime! Jeigu mūsų kasdieninės smulkmenos bus pamatas didelėms vertybėms išaugti. Jei kiekviena diena bus mūsų pir- myneigos diena, kiekviena valanda pasiryžimo valanda! Jei atsikratysime visu tuo, kas nors vienu mikrobu gali užkrėsti mūsų kūną ar sielą, ir atsisuksime prieš vėją, nušikratydamos negeistinomis, žalingomis praeities dulkėmis.Viena smulkmenų, ypatingai priklausanti nuo mūsų, moterų, 
— nieko nepirk pas kitatautį, ką gali gauti pas saviškį. Kiekvienas 
centas turi būti sukrautas mūsų tautiečių rankose. Neprivalu mums turtus krauti svetimiems-, jų dukterims pasogas duoti, jų vaikus mokyti, nes jie mūsų kultūrai yra nulis! Ar jie mūsų knygas perka, ar mūsų dailininkų paveikslus, ar bus mecenatais mūšų kultūrinių įstaigų?! Aišku, kad ne! Ir pilnai suprantama — jie turi 550
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savo tautinius reikalus, savo siekimus, ir mes to jiems neprimetame, bet ir neprivalome jiems padėti, mes perdaug turime savų reikalų, kad galėtume švaistyti svetimiems.O dar prisiminkime visai neseną praeitį, tik ką Vilnių atgavus, kai buvo momentas rimtas, reikalingas susikaupimo, vieningumo, kas triukšmavo, ką į darbo stovyklas turėjo sukišti? Ar ne 90% svetimtaučių? Tai taip jiems rūpi mūsų tautos gerovė, jie pasiryžę kiekviename drumstame vandeny žuvies pažvejoti* nors reikėtų paieškoti, kur yra geresnės sąlygos jiems gyventi negu pas mus.Taigi atmerkime akis ir susipraskime! Moterų rankose yra didžiausia pirkimo galia — jos perka visą maistą, drabužius sau, vaikams, o dažnai ir vyrui. Įsikalkime sau taisyklę — pirk tik 
pas savus! Geriau centą permokėti saviems, negu pelno centą atiduoti svetimiems. Neneškime drabužių siūti, batų taisyti pas svetimtaučius, pakankamai yra savų. Lietuvis lietuvį turi suprasti ir palaikyti. Šiaip mes labai esame kartais egoistės savo šeimos reikaluose — norime, kad tik mūsų vaikai būtų gražiau už kitų aprengti, kad tik mes galėtume gražiau pasipuošti, ir jei kas turi lėšų, kodėl ne. Bet tą. patį mastą taikykime ir visiems tautiečiams — stenkimės, kad mūsų pirkliai, mūsų amatininkai būtų gražiau pasipuošę už svetimtaučius! O pažiūrėkime, kiek svetimtaučių perka mūsų krautuvėse? Ogi niekas!O labai svarbu yra mūsų tautai materialiai sustiprėti. Gali labai gražią knygą parašyti, ideališkiausių minčių paskleisti, o kas išjos bus, jei nebus lėšų atspausdinti, ar jei maža bus pajėgių nusipirkti? Taigi rimtai tuo reikalu pagalvokime, ir ne tik pagalvokime, bet tuoj vykdykime ir kuo plačiau tą šūkį paskleiskime 
— savi pas savus! Ir atsiminkime, kad pirkdamos pas svetimtaučius.. skriaudžiame save, savo tautą.Antra ,,smulkmena", kuri reikalauja iš mūsų dar didesnio susirūpinimo — produktingas sunaudojimas savo intelektualinių jėgų. Kiek yra inteligenčių, kurios jokio pozityvaus darbo nedirba! Tai yra dvasios apsnūdėlės. Gardžiai valgo, ilgai miega. Sėdi pas kirpėjas, pas modistes, kavinių dūmuose smilksta, o jei turi vieną antrą vaiką, tai tie auklių globoje, nes „mama neturi laiko". Dieve, kokia menkysta! Koks blogas pavyzdys jaunimui, ypač mergaitėms. Bet kas blogiausia, jog jos jaučiasi visai padoriai gyvenančios ir kur susirinkimuose, baliuose, viešėjimuose joms turi būti pirmoji vieta, nes jos dažniausiai yra kokios nors „ienės" —- „daktarienė", „inžinierienė", ,,direktorienė" ir 1.1. O jei čia at-
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sirastų kaip nors pradžios mokyklos mokytoja, tai ji turi tūnoti kur kampely, nes tai toks „menkas sutvėrimas“.., O iš tikrųjų priešingai turėtų būti;Čia dar noriu pastebėti, kad visai priklus paprotys vadintis „direktorienėmis", „daktarienėmis", „ministerienėmis“ ir 1.1., rodos, kad tos ponios nė pavardės nebeturi, tik kaip varnos povo plunksnomis, taip jos vyro titulu pasipuošusios, manosi Dievas žino kas esančios ir kaip užsigautų, jei jų nepatituluotum. Kokia d va- sios elgetystė! Reikėtų nors dabar susiprasti ir šios „mados" atsikratyti. Pagarbos asmeniui už jos paties nuopelnus, o ne už priklijuotus titulus! .Pirmiausia visos tos ponios, kurios dirbo įstaigose ir buvo at- leistos aimanavo, kad reiks susmilkti be darbo, nes joms ne alga buvo svarbu, bet darbas. Ir pilnai galima tas ponias atjausti ir suprasti, — sunku žmogui įpratusiam į darbą, be darbo likti. Bet darbo, darbo yra begalės ir be įstaigų.Ne taip seniai beveik kiekviename miestely steigė liaudies universitetus ir salės prisikimšdavo suaugusių, ištroškusių pasimokyti, ką nors nauja išgirsti. Ėjo seni, jauni, moterys, vyrai... Dabar jų veikla apmirė, atrodo, kad jau visi žmonės išsimokslinę. Bet žmonės kaip troško mokslo, taip ir tebetrokšta, tik inteligentai, matyt, aptingo. Čia štai moterims yra plati darbo dirva, Jei kurios ir nepratę paskaitų skaityti, tik reikia noro, pripras, o ir pačios lavinsis ruošdamosi paskaitoms ir kiek naudingų žinių galės suteikti „mažiesiems broliams".Toliau, dar yra analfabetų, kurie tikrai norėtų išmokti skaityti, ar bent laišką parašyti. Jiems padėti irgi yra mūsų pareiga. Ar negražus būtų šūkis — nė vieno analfabeto mūsų tėvynėje! Ir tą visą darbą galime dirbti be atlyginimo, taip, kaip seniau dirbo šviesuoliai. „Pinigo meilė yra stabmeldybė, kurią reikia ypatingai kelti aikštėn, nes ji yra labai slepiama", sako E. Heilo.Sakau, todėl be atlyginimo, nes toms ponioms, kurios yra aprūpintos, ir priedermė yra porą valandų padirbėti kitiems dykai.O dar kiek įvairių darbų socialinėje srityje, organizacijose ir t.t. Taigi kiekviena gali pasirinkti savo sielai artimą darbą. O jei jau atsirastų tokių, kurios nieko visuomeniško negali, tai tada ' bent tegul būva savo šeimos autoritetu. Kad vaikas paauguolis nesakytų: „Ak, mama, nieko nesupranti, ko aš tavęs klausiu". Kiek daug yra gražių ir gerų knygų, kuriomis gali papildyti savo dvasios lobyną.Taigi visos, kurios skaito save inteligentėmis, nebūkime para: zitais!552 '
v
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Susipratusios moters tą visą mato ir sielojasi, bet tegu ne tik sielojasi, bet tuoj stoja į darbą. Tegu tuojau pasuka prieš vėją visomis kryptimis, kur tik giedresnis rytojus mūsų tautai šviečia. Gyvenimo nėra be kovos. Jei tik gerą kovą kovosime, visados laimėsime! Ne tik nesekime tų visų „ienių", kurios toliau savo nosies nemato, bet būkime joms krislu jų akyse! Reikia, reikia ty- * ro oro!„Moterys nors ir sekdamos paskutinėmis Londono madomis, vis dėlto nemeta parsių drabužių. Daugelis jų rengiasi europiškai dieną, bet lankydamos vakare kurią puotą ar viešėdamos jos išdidžiai dėvi tokius pat šventinius drabužius, kaip jų prosenelės", taip aprašo Basco Ibanez savo knygoje, „Rašytojo kelionė aplink pasaulį". Be to, reikia atsiminti, kad beveik visos parsės yra išėjusios aukštuosius mokslus Londone ar Paryžiuje, beveik visos Indijos gydytojos yra parsės, bet visos jos iškilmių metu dėvi savo tautinius drabužius. . . ÖO mes? Mes, jei, kartais pageidaujama kur pasirodyti su tautiniais drabužiais, bėgame skolintis! Bėgame skolintis, lyg jie tūkstančius kainotų, arba mūsų drabužių spintą terštų, jei savo turėtume. Gėda rašyti, bet faktas, kad viena rašytoja, kuriai prisireikė tautinių drabužių pasakė ,,jei gausiu pasiskolinti, gerai, negi savo siūdinsiuos, kur juos paskum dėsi" ...Metas, jau tikras metas ir mums suprasti, kad iškilmių rūbas gražiausia yra tautinis rūbas. Sakoma, kaipgi eisi vis su tuo pačiu rūbu į visus balius. Kas daug pinigų turi, kodėl negali kelių tautinių’ kostiumų turėti? Jie nėra visi vienodi. Įvairiausias raštų margumas, be to, šviesesnių spalvų ir tamsesnių, galvos papuošimai irgi įvairūs, O juk už vieną balinę suknelę, kuri kaino j a keli šimtai, galima bent kelis tautinius kostiumus įsitaisyti! Čia irgi visoms susipratusioms Tikroms patriotėms reikia pasukti prieš vėją!' Reikia atsikratyti prietarų8 d. tetinka. Reikia irgi paleisti šūkį — viso]
toms, vakarams — tik tautiniai drabužiai! Apie jų gražumą, bei, kad jie yra gražiausias moters papuošalas nė nekalbėsiu, tai kiekvienai inteligentei aišku.

kad tautiniai drabužiai tik rugsėjo 
ls iškilmėms, puo-

Jau tuo tarpu ir paskutinė „smulkmena" — nesidomėjimas sava spauda, ar tiesiog jos apleidimas. Jei kas pasiūlė, įpiršo, tai gerai, bet, gink Dieve, pačios nepasirūpinsime nei užsiprenumeruoti savų žurnalų,, nei laiku atsilyginti (nekalbu apie tas, kurios nekaltos), be to, stengsimės, jei tik galima kuriuo būdu gauti, pigiau mokėti prenumeratą. Dešimt litų metams, ir dar su priedu,
■ ■ 553
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už „N. Vaidilutę", tai brangu! Ir taip šneka tos, kurios už lūpų pieštuką moka po 8 lt. Argi tai ne gyvenimo ironija — nebemoka išskaičiuoti kas pigu, kas brangu.Be to, „N. Romuva" surado ir garbės prenumeratorių. Argi ten ypatingi turtuoliai prenumeruojasi? Ne, brangiau sumoka tie —žmonės, kurie supranta spaudos reikšmę ir nori kultūriniam žurnalui padėti. . .Tik pagalvokite ar būtų daug, jei tos iš Jūsų, kurių vyrai iki tūkstančio per mėnesį paima, arba pačios po kelis šimtus per mėnesį be vyro algos gauna, ar kurios mažas šeimas turi, jei savo žurnalui atsiųstų per metus 15 ar 20 litų, pasakykite, ar nuo to Jūsų finansai nukentėtų? Vienos iš tų apie tokį mostą nepagalvoja, o antros iš šykštumo negali duoti. Bet ir dar yra vienas būdas lengvai savo žurnalui padėti — surasti tik vieną naują pre
numeratą. Tada ,,N. Vaidilutė" galėtų gerokai padidėti ir turinio atžvilgiu patobulėti. Pagalvokime, ar mūsų žurnalas negalėtų dvigubai didesnis eiti; o kas juo rūpinsis, jei ne mes. O tiek nedaug reikia, kad galėtume paremti — surasti vieną naują prenumeratą! O pažįstamų, rodos, turime.Tai tiek tų-„smulkmenų", kurias mes turime pasistengti įgyvendinti. Tikime, kad gerbiamosios skaitytojos ras vieną kitą dėmesio vertą čia iškeltą mintį. Radusios tegu nieko nelaukdamos realizuoja, tegu žodis tampa kūnu. Laikas nelaukia, jis mus kas sekundę neša pirmyn —- ko šiandie nepadarysime, ryt jau galime nebeturėti galimybės padaryti. Mažiausias žingsnis šiandie nueitas yra tolimesnio gyvenimo pažanga.Nei patrankos, nei durtuvai neatlaikys mūsų valstybės nepriklausomybės, jei dvasioje būsime menki žmonės. Kokios moterys, tokia tauta, sakoma. Taigi didelė atsakomybės našta sukrauta ant moterų, ypač inteligenčių, pečių.Inteligentės turi būti pavyzdžiu kaimietėms ir miestietėms. Jei jos užkrėstos lūpų dažymu, plaukų raitymu ir 1.1., tai dabar pasistenkime užkrėsti knygų skaitymu, paskaitų lankymu, savęs lavinimu ir t.t.; Visos mūsų intelektualinės jėgos pozityviam darbui! Mūsų rūpesčiai — tautos moralinio pakėlimo rūpesčiai! Visos mūsų jė- • gos — mūsų tėvynei, jos gražesniam rytojui!Rimtą metą gyvename, rimtai jį ir išnaudokime. Kurkime vertybes, kurios nerūdija. 

« .

28



e

VI. Proscevičiūtė Matulaitienė
* . *

Vidurnaktis
Už lango siluetų juodos panoramos
Bauginančiais vaiduokliais nusities, — 
Pakilkit, palaimingos skausmo valandos 
Ir gilios meditacijos vidur nakties.

O, Viešpatie, davei pasaulį nuostabų, pasaulį gražų, 
Sakei — nuo Tavo meilės nuodėmės išgys. 
Tai kam tos nuodėmės taip baisiai sielą raižo 
Ir nuo pagundų rykščių kruvina širdis? ,..

EI. Bujokaitė

Andante
Raudoni vakarai, ir saulė nusileido 

>Į melsvą debesį už melsvo miško, 
Paskutiniuosius spindulius paskleidus 
Lyg Mišparus nuo aukso viškų.

Užgroja vėjas gūdžiąją suitą,
Lankstydamas nuogus beržus pakluonėj ...
Raudoni vakarai, jais viskas raudonai dažyta — 
Stogai, laukai, šalikelės ir kloniai.

Raudoni vakarai... Jų atspindžiai neramūs 
Sugulę mano sieloje, sunkiai nutysę 
Banguoja jie, kaip vėjo liūdnos gamos, 
Kaip upės plačios giliose slėnyse.

Išnyksta viskas, dingsta ir tušuojąs, 
O mirusieji užsidengia baltus veidus...
Girdžiu — tai vėjas laukuose dejuoja, 
Matau raudoną dangų saulei nusileidus.
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Iz. Matusevičiūtė
- * " •* . 1 '. * ,

Kelionė po Lenkiją beieškant 
Slavočinskio giesmyno

■«Esame įpratę sakyti, kad žmogus gyvenimą valdo savo valia, bet aš su tuo nenorėčiau sutikti. Dažnai esti ir taip, kad gyvenimas pagauna į savo sūkurį, ir atsiduriame naujose gyvenimo sąlygose, kurių anksčiau nebuvome numatę.Paskutiniaisiais metais ir man likimas lėmė studijuoti Vokietijoje. Niekados nė nesapnavau, kad man teks studijų tikslais važiuoti į buvusią Lenkiją.Šį pavasarį nervų karas tarp Vokietijos ir Lenkijos dėl ne- atmezgamo Gordijaus mazgo -— Dancigo buvo pasiekęs aukščiausią įtempimo laipsnį. Berlyno universitete nebuvo studijų nuotaikos: studentai daugiau žygiavo arba šventė. Tų švenčių būdavo beveik trys dienos savaitėje. Mes, svetimtaučiai, dėl to nervinomės ir stengėmės patys užpildyti prarastą laiką dirbdami bibliotekose. Noroms nenoroms teko išgyventi tą psichologinį momentą, kuriuo gyveno vokiečių sostinė, besiruošdama karui. Nors ginčas mūsų tautos tiesioginiai nelietė, bet artėjančio karo šmėkla jaudino ir džiaugtis nebuvo ko: Berlynas buvo patapęs didelėmis kareivinėmis, o uniformuotus galėjai sutikti kiekviename žingsnyje.Buvo gegužės mėn. pradžia. Vieną rytą atėjęs į baltistikos seminarą prof. G. man griežtai pareiškė:— Tamsta, panele M., po dviejų dienų turi būti Lenkijoje. Kunigaikštis Liubamirskis man pranešė iš lenkų pasiuntinybės, kad grafas Tarnowskis Slavočinskio giesmyno į Vokietiją nesiųs. Reikės nuvažiuoti pas jį į Dzikowos dvarą. Gavus iš jo leidimą, knygą nusirašyti, o paskui Krokuvoje Jogailos bibliotekoje padaryti unikumo keletą foto-kopijų.Iš Estreicherio lenkų bibliografijos žinojome, kad Slavočinskio giesmynas 1648 m. visoje Lietuvoje yra žuvęs, tik vienas egzempliorius laimingu būdu yra išlikęs grafų Tarnowskių bibliotekoje Dzikowos dvare, šalia Tarnobrzego. Prof. G. per lenkų pasiuntinybę Berlyne dvejus metus grafą atakavo laiškais, bet vis- 556

30



kas veltui. Knygos šeimininkas žinojo jos vertę ir į Vokietiją .nesiuntė. ■
■ / . • ■ ■ 'Nuspręsta. Kitos išeities nebuvo: turėjau pati važiuoti į Lenkiją. Bet šiais formalumų laikais kelionės nelengvas dalykas, ypač paprastam studiozui. Prasidėjo lakstymas į pasiuntinybes ir pas policijos oberprezidentą. Lenkai mane maloniai priėmė ir davė net lengvatų, papigintą lenkų vizą ir liudymą geležinkeliais važiuoti. Tik prie pasiuntinybės stovėjo tokia minia žydų ir taip varkalijosi, reikėjo didžiausių pastangų pro juos prasiveržti. Atsirado nauja kliūtis. Negalėjau pirkti geležinkelio bilieto už re- gistermarkes. Karas jau tiesė savo sparnus, žūt būt, norėjau suspėti pasidaryti giesmyno kopijas. Susirinkau iš draugų berlyniškių palikusius sidabrinius litus, reichsbanke iškeičiau į markes, ir tik su banko leidimu gavau nusipirkti bilietą nuo Vokietijos sienos ligi Varšuvos.Viskas buvo keilonei paruošta, tik vėl atsirado nauja bėda -- nemoku lenkų kalbos. Nuo savo pasiryžimo neatsisakau, apsiginkluoju vadovėliais, žodynais, bet deja, per pora dienų lenkiškai neišmoksi kalbėti!Važiuoju pas savo profesorių Schonebergą gauti paskutinių nurodymų ir patarimų. Jis ištiesia ant stalo Lenkijos žemėlapį ir vedžioja pirštu, kur turiu važiuoti. Mano ieškomasis Slavo- činskis tūnojo keletą šimtmečių Dzikowe prie Tamobrzego netoli Sondamierzo.Užrašų knygelėje pasižymiu visas pastabas, kur turiu kreiptis, ką pasiskaityti. Profesorius linki man laimingos kelionės ir igrasina greitai grįžti atgal į Berlyną. Slavistikos seminare kiti mano profesoriai net stebėjosi, kad tokiu kritingu momentu drįstu važiuoti, kada karas pakibęs virš galvų kaip Demoklo kardas. Atsisveikinu su palydėjusiais mane draugais ir išdumiu iš Berlyno per Schneidemūhlę į Lenkiją tiesiai į Varšuvą.Paskutinėje vokiečių stotyje teko palikti pinigų atsargą, o lenkai, tik įvažiavus į jų teritoriją, atėmė vokiškus laikraščius. Pasižiūrėję dokumentų ir atlikę reikalingus formalumus, mano lagaminų nekrėtė. Traukinyje keleivių buvo maža, todėl vietos buvo pakankamai. Konduktorius, patikrinęs bilietą, atsisėdo mano skyriuje ir pradėjome politikuoti. Jis karščiavdsi, keikė vokiečius ir peikė Lietuvą, kam ji atidavusi Klaipėdą. Aš jam rodžiau koridorių žemėlapyje ir sakiau, kad lenkų armijai gali būti strateginiu žvilgsniu labai sunki padėtis. Jis neklausė mano argumentų, tik aklai teigė, kad lenkai nugalės, o jų kariuomenės va- 
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das S. R. yra genijus, kiti generolai irgi genijalūs. Jis teiravosi, 
ar Vokietijoje ištiesų esąs badas, ir gale pridėjo: '

— Jei mums duotų dar dešimt metų pagyventi, tai Lenkija 
būtų viena stipriausių valstybių Europoje.

Traukinys artėjo į Varšuvą. Brėško. Tingiai sklaidėsi rūkai 
nuo naujai apsėtų laukų. Ūkininkai jau ginė galvijus į pievas, 
kurios -žaliavo sodriu aksomu. Sodai jau žydėjo1 ir orą virpino 
vyturėlių giesmės. Dingo nemiegotos nakties nuovargis, ir pro 
traukinio langą gėrėjausi pavasariu. Pro akis bėgo lenkų sodybos, 
daugiausia maži ūkiai, šiaudiniais stogais, mėlynai nudažytais lan
gais. Lyginau su Lietuvos kaimu ir, nors sėdėjau greitajame trau- U • 
kinyje, lekiančiame į Lenkijos sostinę, bet mintys skraidė tėvynėje, 
vaizdavausi Lietuvos laukų pavasari. - * 

Tik pervažiavus Lenkijos sieną, skirtumas tarp šių dviejų 
tautų tuojau krinta į akis. Geležinkelio stotyse ar šiaip pakelėse 
matyti labai daug nuskurusių žmonių. Žmonių išvaizda tuojau 
parodo socialinę žaizdą — nelygybę. Taip, man bemąstant, trau- 
kinys įvažiavo į lenkų sostinę. Varšuva ne Berlynas, po dešina- f 
ties minučių jau buvome centrinėje geležinkelio stotyje. Ėjo sta
tybos darbai, stotis buvo požemyje. Išsimainiusi likusias reg. mar
kes, pasiėmiau taksi ir nuvažiavau tiesiai į Lietuvos pasiuntinybę 
Kaszykowos g-vėje Nr. 14. Ten radau savo studijų draugę p-lę 
Pažėraitę, berašančią lenkiškus ir prancūziškus raštus. Ji nusi
stebėjo, kas mane galėjo atvyti į Varšuvą. Nupasakojusi savo 
reikalą, prašiausi jos paramos. Ji pažadėjo mane pagloboti ir 
parodyti kiek Varšuvą. Dar tą pačią dieną norėjau kreiptis į mi
nistrą Dr. Šaulį savo reikalu, bet tomis, dienomis Varšuvoje lan
kėsi mūsų karinė delegacija ir ministras buvo labai užsiėmęs ki
tais reikalais. Lenkų laikraščiėi gana palankiai rašė apie Lietuvą, 
o mūsų kariuomenės vado gen. Raštikio buvo įdėtos fotografijos 
ir gražių apie jį atsiliepimų.

Turėdama laiko, žioplinėjau po Varšuvą: lankiau muziejus, 
parkus ir šiaip dairiausi po miestą. Varšuva kaip didmiestis įspū
džio man nepadarė: trūko jai švaros ir visur buvo jausti pinigų 
stoka. Gatvėse, tiesa, galima buvo matyti > žmonių gana gražiai 
apsitaisiusių, bet netrūko ir minių vargšų. Vokietijos miestuose 
daugiau senų žmonių matyti, o Lenkijoje buvo labai daug jaunimo, 
nors nuskurusio. Krautuvės buvo pilnos maisto produktų, vaisių, 
medžiagų. Tik krautuvių vitrinos negalėją lygintis su Berlyno 
magazinais. Kainos Varšuvoje, kaip kiekvienoje sostinėje, buvo 
aukštos. Bet gyvenimas virė: pilnos kavinės žmonių, pilni kinai - 
ir teatrai. Varšuva nors stovėjo karo išvakarėse, bet lenkai ne- 
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Ratelisbuvo taip kariškai pasiruošę, kaip vokiečiai. Čia nesimatė tiek uniformuotų, jaunimas irgi neturėjo tokio karinio auklėjimo, kaip Vokietijoje. Varšuvoje militarizmas nesimetė tiek į akis ir lyg nejautei artėjančio karo.Aplankiau karalių rūmus. Aiškintojas daugiausia" didžiuojasi Jogailaičiais, kiekviename žingsnyje sutiksi Lietuvos vytį. Ir gaila ir pikta. Kaip pro šventenybę praeina lenkai pro Paniatovskio širdį. Dėmesio centre ir maršalo Pilsudskio darbo kabinetas. Maršalas paliko savo siela lietuvis: jo kabinete paprastumas ir kuklumas. Paprastas rašomasis .stalas, ant jo motinos fotografija, ant sienos žmonos portretas, geležinė lova, lietuviškų raštų kilimu aptiesta lyg lietuviškoje seklyčioje.Vadovas klausia manęs, kaip patinka man didinga Lenkijos praeitis, o aš jam atrėžiu:—■ Kiek čia to lenkiškumo, ; ji lietuviška. Lenkas įsižeidžia, t bet manęs nekolioja.Vakare nuėjome su drauge operon, bet nesužavėjo nei patalpos, nei menininkų jėgos.Rytojaus dieną mane priėmė ministras Dr. Šaulys. Pats bū damas didelis lietuvių kultūros brangintojas ir knygos mylėtojas, / - ' . ' f
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man daug padėjo patekti į Tarnowskiu biblioteką. Mūsų pasiun
tinybė paskolino man pinigų, taigi galėjau važiuoti toliau. Dr, 
Šaulys lenkų šviesuomenės tarpe turėjo daug pažįstamų dar iš stu
dijų laikų Krokuvoje. Jis pažinojo vieną grafą Tarno wskį iš Su- 
chos, netoli Slovakijos sienos, todėl jo ir teiravosi telefonu. Dzi- 
kowiškių grafų nebuvo namie, jie buvo Varšuvoje laidotuvėse gr. 
Zamoiskio, didžiausio lenkų magnato. Zamoiskytė ištekėjusi už gr. 
Tamowskio.

Taigi teko dar pora dienų palaukti. Pagaliau gavau sutikimą 
vykti į Dzikową. Apsiginklavusi ministro rekomendaciniu laišku, 
sekmadienį įsisėdau į traukinį, link Lwowo, Sandomierze turėjau 
persėsti, kad patekčiau į Tarnobrzegą.

Nuo Sondomierzo ligi Tarnobrzego ėjo tik paprastas keleivi
nis traukinys. Vaizdas tas pats, kaip Vilkaviškio žydelių publika 
keltų triukšmą traukinyje. Tik lenkų žydai kiek archaiškesni: 
daugumas su ilgais peisais, kabančiais net ant krūtinės, turkiško-
IIis germulkomis ir ilgais lyg tikybiniais apsiaustais. Bet jų tarpe 
netrūkta moderniškai ir turtingai apsitaisiusių. Jie mane tuojau 
pastebėjo ir pradėjo, žydų mada, kamantinėti. Lenkiškai atsaki
nėti nemokėjau ir ne viską supratau, ką jie kalbėjo. Šiaip taip 
rusiškai susikrevezojau, kad važiuoju į grafų dvarą. Tada jie
man pradėjo reikšti pagarbą, girti grafus ir jų didelį turtingumą. 
Man pačiai net parūpo, kurpagaliau veržiuosi, pradėjau būkštauti, 
kaip jie mane priims. Taip atvažiavau į Tarnobrzegą, mano kelio
nės tikslą.

Stotyje manęs laukė karieta ir senas sukukęs vežėjas. Jis 
buvo kurčias, tai nieko iš jo išgauti negalėjau, nors trupučiuką 
švebeldžiavo vokiškai, mat, buvo žmogelis jau dantis išmėtęs. Sto
tyje vaikėzai sekė paskui mane būriu ir žiūrėjo kaip į dyvą. Per 
penkiolika minučių pervažiavome miestą, kuris nebus didesnis už 
Vilkaviškį, ir karieta įdardėjo pro gražius vartus į erdvų kiemą. 
Apie grafus Lietuvoje žinojau tik iš knygų, su gyvais susidurti
neteko, todėl svetimame krašte buvo nejauku brautis į tokius
namus. Ilgai galvoti neteko, nes karieta jau stovėjo prie rūmų 
prieangio. Vienas iš tarnų paėmė mano lagaminą, o pats grafas 
stovėjo kiek giliau prieangyje ir ėjo artyn sveikintis. Jis buvo 
gražaus augumo, pailgo veido' juodbruvis. Jo judesiai laisvi ir 
išdidūs, matyt, tas žmogus įpratęs buvo tik įsakinėt. Jis mane 
įsivedė į didžiausią salioną -— salę, tartum bažnyčią. Viduje sa- 
liono buvo paklotas nepaprastai didelis persiškas kilimas. Baldai 
ąžuoliniai senoviški, sienos nukabinėtos dideliausiais portretais, vis
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garsiais Tarnowskių giminės vyrų atvaizdais. Netruko čia flaman
dų ir italų menininkų paveikslų, lyg kokioje meno galerijoje.

Pasisveikinti arčiau priėjo aukšta, lieknutė ponia, tamsiai ap
sitaisiusi. Jiedu, sustoję šalia vienas antro, stebėjo tokią keistą 
viešnią. Grafienė pasiteiravo kokiomis kalbomis kalbu. Atsakiau, 
tik vokiečių. Ji vokiškai nemokėjo kalbėti, tik suprato, o ang
liškai ir prancūziškai laisvai. Grafas gerai mokėjo vokiškai ir 
tuojau jie mane apipylė lakoniškais klausimais.

Juos daug kas interesavo iš Vokietijos gyvenimo, todėl po 
vakarienės dar kalbėjome kokią valandą. Labiausia juos domino 
Vokietijos ekonominis gyvenimas. Jie vylėsi, jog karo metu jų 
priešas neištesėsiąs ekonomiškai. Grafo kalbos tonas buvo gana 
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išdidus, bet grafienė labai kuklutė ir paprasta, nors atrodė labai 
dar jauna, bet, kaip vėliau patyriau, buvo keturių vaikučių mo
tina. Grafas pabrėžė, kad jo žmona Zamoiskytė taip pat turi lie
tuviško kraujo, nes Zamoiskių giminė du kartu kryžiavosi su Lie
tuvos didikų šeima — Sapiehomis.
. z Grafienė palydėjo mane į antrą aukštą svečių kambarius, 
pasakius „dobranoc“, nuėjo ilsėtis.

Rūmai stovėjo ant kalnelio, aplinkui tamsoje niūksojo didžiuliai 
parko medžiai, o tolumoje pro langą buvo matyti Sandomierzo ži
buriai. Miestas buvo už 14 km, todėl žiburiai mirgėjo, kaip šoki- 

' nėjančios klaidžiojančių sielų pelkėse liepsnelės. Naktis buvo švie
si, toliau matėsi plačiai išsitiesusi Vysla, nuo jos kilo rūkas ir 
supo dideles lankas. Parko paukščiai miegojo, tik retkarčiais sto
ru balsu kalbino savo žmoną lizde laukinis karvelis, o pievose 
šimtai tūkstančiai varlių rėksnių kėlė vestuvinį triukšmą.

Pasilikusi viena kambaryje, pasijutau lyg nuklydęs nuo 
motinos vaikas: taip toli buvau visai svetimų žmonių tarpe. 
Po Berlyno dulkių ir masių susigrūdimo mane nepaprastai savo 
burtais paveikė pavasaris. Čia buvo tiek erdvės, žalumo, ir grau
du pasidarė, kad tiek gražių pavasarių praleidau prie knygos. At
sigulusi ilgai negalėjau užmigti: mintys lakūnės skrido į tėvynę, 
bet ilgesys, kaip ištikimas draugas, čia pat buvo su manim ir be
veik vilgė akių blakstienas.

v

h
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r Em, Šešekaitė
M, xo .

Pas sugrįžusius brolius
(Įspūdžių nuotrupos)Ankstyvas spalių 29-tos rytas. Studentiškos kepuraitės užplūdo stotį.Į Vilnių, į Vilnių, tą mylimą šalį... — širdim ir piano balsu eina žodžiai. Įsakyta laikytis tylos ir rimties. Laukiam ilgoką laiką, garvežys nesijudina iš vietos.— Kantrybės, collegos, galutinis leidimas išvažiuoti dar negautas, bet tikimės — ramina Atstovybės Pirmininkas. Pagaliau telefonu gaunamas sutikimas įsileisti į didįjį Vilniaus triumfą ir entuziastingąjį Kauno elementą.. Stotis ištuštėjo. Vagonai vos talpina norinčius važiuoti..Per rytines miglas, žemai nukarusius debesis neria trispalvėm pasidabinęs traukinys. Lekia dideliu spartumu, lyg bijodamas, kad kas nesulaikytų ir negrąžintų atgalios. Siunčiam mostus pakely sutiktiems, paimam iš jų be žodžių suprastus sveikinimus Vilnijai.Vievis. Dar truputis, ir džiugesio šauksmu pervažiuojam buvusią administracijos liniją. Nebėra kliūčių. Vėl laisva maldomis išmelsta, dainomis išdainuota lietuviška žemė. Akys neatitrūksta nuo lango. Gaudo mažįausį žemės sklypelį, sveikina pralekiantį paukštį. Toki mieli tie kalneliai, medžiai, nuaugę, ir gražesni už kitus šimtą kartą. Brangūs, nes tiek ilgesio į juosi sudėta, tiek daug jie aimanų girdėjo,, matė brolį nuo brolio atskirtą...Pirma stotis — Zaviasai. Visi ritamės iš vagonų. Kiemas apytuštis, bet nematyti svečiai sutraukia žiūrovų būrius. Pirmieji prisistato vaikai. Kalbinam juos lietuviškai, bet... Nesiseka ir su seniais. Atsiranda vienas kitas geležinkelietis mokąs lietuviškai ir prisipažįsta lietuvis esąs. Džiaugiamės tuo. Apdaliname visus saldainiais, sumuštiniais, spauda. Vaikai pažada greit išmokti lietuviškai, o senesnieji prasitaria:— Visi tokie pat žmonės esame, tik toji kalba, mus skiria.Atrodo neišpasakytai patenkinti naujais šeimininkais, mosi-562
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kuodami rankomis palydi mus tolyn, o vienas jaunuolis lenkiškai sušunka:— Tegyvuoja Lietuva!Dar keli sustojimai, bet vaizdas tas pats. Lekiam, mintys skubiai pinasi apie artėjantį Vilnių.Štai ir jis atsidengia retu priemiesčiu, kyšojančiais bažnyčių bokštais. Garvežio švilpesys didingai nuskardena. Lipam ir netikini, jog čia tikrai laisva mūsoji sostinė, dėl kurios devyniolika metų lūkesty gyvenom, kurios troškom ląbiau negu kasdieninės duonos. Tomo netikėjimas išnyksta, padėjus koją ant daug prikepusios Vilniaus žemės . . . Per gatvės grindinį nueina išsirikiavusių per penkis šimtus atvykusių' svečių bildesys. Vos žingsnį paėjėjus, metasi į akis padėties; pėdsakai. Popierių dryžiais išlipinti langai, nuolat pravažiuoja karo sunkvežimiai su įvairiais pabūklais, pražygiuoja tai raudonarmiečių, tai lietuvių kariuomenės būreliai.Džiaugiasi Vilnius pirmą laisvės sekmadienį. Daug kur pakeltos vėliavos, bet šalia jų dar kadaroja ir Sovietų raudonspalvė.Didžiausia minia lydi mus. Išsigirsta iš jos ir lietuviškas žodis, pasimato broliškai besišypsantis veidas. Atsiranda ir pažįstamų, kurie su didžiausiu džiugesiu puola praeinančius sveikinti.Toks didelis skurdas matosi iš minios. Šventadienis, bet retas padoriau apsirengęs, daugelio rūbai jau perdaug lopinuoti. . . Sako, jog tai kitataučiai, jie vargingiausiai gyveną,Gatvėse tvarką daro Vilniaus milicininkai, įvairiaspalviais raišteliais ant rankų. Jiems jau stropiai talkininkauja, lietuviškus įsakymus davinėdami, mūsų policininkai. Karališkai atrodo jie čia, neveltui juos pradžioje laikė generolais.Ir mus lydi nustebusios akys, girdis komplimentai iš visų pu- , šių. Visai suprantamas jų stebėjimasis. Juk jie buvo tikinami, kad Lietuva dar pusiau barbariška, laukinių tauta, o čia visai ką kitą išvydo.Gatvėmis zuja vaikai, platindami Vilniaus ir Kauno lietuviškąją spaudą. Ir raštas, ir žodis, ir pinigas jau pilnateisiai Vilniaus gyventojai. Ne, jie ne tiktai gyventojai, bet iš> pavergtų patapę viešpačiais... Ar ne keistas dienų ir žmogaus galios nepastovu- f ' ‘ •mas(?.. .Apsistojame studentų namuose. Plikos sienos (nei suolo, neiv stalelio, net krosnyse durelių nematyti). Nejauku, lyg pavasarį ūkininko daržinėj. Bet didelę hamų tuštumą pripildo gyva studentija, dainos ir klegesys. 563
'JT . .
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Pamaldos Aušros Vartuose. Visos lietuviškos studentijos vėliavos pagarbiai nusilenkia Stebuklingajai Motinai. • • ••„.. ...ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams...“ — universiteto choras išsako Aušros Vartams visos tautos mintį ir prašymą.Seniai begirdėjo Motina lietuvišką žodį. Jei ir pasigirsdavo kartais, tai buvo Jis nedrąsus, su baime... Per Vartus nukarusi lietuviškoji vėliava uždengia erelį. Gerai, kad pasislėpė jisai ir nemato savo bejėgiškumo ... Tik lenkiškieji parašai Vartuos nesi jungia į pamaldų harmoniją. Lietuviškos maldos žodis garsiai eina ne tik iš studentijos kolonų, bet iš visos tikinčiųjų minios. Daug jų šiandien čia susirinko. Šalia stovi vos paeinanti senutė,A maldingai susiėmusi rankas pusbalsiu gieda lietuviškai Marijos litaniją. Ašaros tokios didelės krenta ant sunertų rankų. Nejaučia ji jų. Akys įbestos į koplyčios altorių. Gal iš džiaugsmo ji verkia, gal jos sūnūs žuvo nesulaukę laisvės, o gal jie numarino lietuvybės jausmą?. .. Atmetu paskutinį spėliojimą. Perdaug karčios būtų senelės ašaros.. .Iš čiaorganizuotomis kolonomis žygiuojame į bernardinų parką, netoli katedros, kur stovi iškilmių tribūna. Čia turi Įvykti • svarbiausio ii dienos dalis. Čia telkiasi visas Vilnius. Įsikalbama su daugeliu, pasakojasi iki smulkmenų savo vargus vargelius. Randam atvykusių net iš tolimiausių Vilniaus krašto vietų, iš anapus Švenčionių. Vienas senukas pasakojasi:— Šimtą penkiasdešimt kilometrų važiavau, kad pamatyčiau Vilniaus džiaugsmą, laisvus lietuvius. Mes likome anapus naujos administracijos linijos. Ir kažin ar beišvysim laisvę? — Likęs nelaisvėj atėjo pasidžiaugti brolių laisve.Vilniaus rinktinės vadas įsako; pakelti Gedimino kalne Lie-
* ‘ 'tuvos vėliavą. Pasigirsta iš bokšto trimitų gaudesys. Tautos himnas nueina pilies pašlaitėm, bunda protėvių dvasios, Gedimino pulkas regi išeinantį iš pilies savo valdovą... Patrankų šūviai iš- sprogdina buvusį varžtą ir apskelbia pasauliui laisvos tautos laisvą sostinę. Įspūdingo momento vizijoj mato lietuvis tik savo interesų užsimiršime šviesią tautos ateitį. Plačiai iškilusiai kalne vėliavai nemeluotai pažada bendriems reikalams savo ranką ir širdį.Didžiosios iškilmės baigtos. Skirstomės mažesniais būreliais, norim arčiau Vilnių pažinti.Įsisukam į stovinčius stebėtojų pulkus. Šnekūs vilniečiai, pasakoja ir pasakoja apie savo gyvenimą, nelabai domisi kas pas

• . ■ ■ • .. ■ ■ ■ ■ • . ■mus yra. Suprantama visai, perdaug ilgai nešiojosi su savimi savo
' , K564
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V. D. Universiteto stud. ateitininkių korp! ir būrelių pirmininkės.
Viršuj iš kairės į dešinę: Em. Šešeikaitė — „Birutės", EI. Valiūtė —■ „Giedros", 
EI. Indriukaitė —„Justitios", B. Škėmaitė — „Gajos" ir M. Bemotavičiūtė —

„Šatrijos".bėdas, nebuvo kas jų išklauso, jomis s pasidalina. Ypač senesni pilni kalbos, ištisas valandas pasakoja ir pasakoja. Iš mūsų jie nieko daugiau nenori, kad tik būtų duonos, nebadautų daugiau.— Bus, bus, mamyte, visko dabar užteks Vilniuj — raminam pripuolusią senutę. Lyg atsidėkodama už pažadus ištaria:■— Kokie jūs. geri ir gražūs, nepalyginsi su mūsiškiais, kurie atrodo kaip. . . — nevisai gražiu epitetu nubaigė kalbą.Taip nesiderina dabartinis miesto gyvenimas su pastatais. Čia nuplyšę skurdeivos slankinėja išbadėję, o iš gatvių, net menkiausių užkampių stiepiasi didingi, klasiški pastatai. Visi namai grakščios, meniškos rankos paliesti byloja miesto praeitį, gražią, aukštos kultūros, kuri liejosi į visą Lietuvą. Kultūros, ne pramonės centras
565
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čia. Nematyt niekur kyšojančių fabrikų kaminų. Gaila, kad vakaras, nespėjam apžiūrėti Vilniaus meno, o daug jo čia visur. Apgraibom bėgam per gatves, pralekiam pro katedrą, stilingiau- siąją šv. Onos bažnyčią, kurią Napoleonas geidęs į Paryžių nusinešti. Prie šv. Petro ir Povilo bažnyčios užkalbinam susikūprinusį, vežime senuką — vežiką. Koks džiaugsmas! Tikriausias lietuvis, gražiausiai lietuviškai šnekąs. Išklausėm su užuojauta jo pasiskundimų, sudėjom į ratus visam būry rastus sumuštinius. Ašarodamas dėkoja ir džiaugiasi:— Devyniplika metų laukiau jūsų ateinant, pagaliau sulaukiau ir galėsiu tarp savųjų numirti.Mums pasitraukiant tolyn, sujudėjo ir jis su savo kuinu. Nuvažiavo namo pasidalinti su žmona džiaugsmu ir lauktuvėmis. Einam pro kareivines.. Didžiausia minia žmonių apstojusi sargybinius. Įdomu, kas čia daros, prieinam arčiau. Gi mūsų kareivėliai moko juos visus lietuvių kalbos, o šie atsilygindami — lenkiškosios. Visi patenkinti, juokauja. Priešais apsistojusi rusų įgula,— O kaip su jais sugyvenai? -— O, gerai, į svečius kviečiamės, vaišinam vieni kitus.Vienoj aikštelėj tirščiausiai susigrūdusi minia, o vidury matyt, kaip mūsų uniformuoti kareiviai kažin ką duoda žmonėms. Prieinam arčiau. Gi atvažiavusi kariuomenės virtuvė dalina maistą. Atsidėkojimas didžiausias. Pasirodo jie kas vakarą tokias vaišes žmonėms surengia. Skaudžiai atsimena gyventojai tuos, kurie jiems nieko nedavė, o tik apiplėšė.Kopiam į Gedimino kalną. Jau gerokas vakaras. Stebuklingai gražiai atrodo iš čia vakare miestas. Šviesų jūroj skendėja, vir-
• ■ . ' . . . . . i ■šum jo iškilęs apšviestas Trijų Kryžių kalnas. .Senosios pilies tūnoja tik griuvėsiai, pats bokštas restauruotas, nušvitęs šiandien, šone vėliava plevena. Ilgai norėtum buvoti toj vietoj. Gedimino dvasią išgirstum kalbančią, gal ateitų prana- šįškas regėjimas, tautos likimą jame išskaitytum. .Ilgi ir tylūs šešėliai driekiasi nuo apgriuvusių sienų, dar tylesnis miegančio kunigaikščio dvasios kuždėjimas ...Vakaras gilėja. Tolokai švilpauja traukinys. Lekiam pakups- tom. Gaila neapžiūrėto kampelio, neaplankytos vietos.Bet kam gailėtis? Juk mes tave, Vilniau, kasdien lankysim, * ’ iskaitysim, kaip išminties knygą, mylėsim, kaip motina iš merdėjimo lovos atsikėlusį sūnų...Be gailesio naktis anglimi išdažė vagono langus, šešėliais paslėpė mylimos žemės mielus peizažus...

■ ‘ ►566
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Em, Petrauskaitė

Pasiilgstame būdingo lietuviško 
romano

• *> ■ ,

„Naujosios Vaidilutės“ redakcija, patiekdama literatūrinę anke
tą, davė savo skaitytojoms didelį uždavinį, pasakyčiau, egzaminą. 
Tam reikėtų susidėti visus mūsų dabartinių rašytojų veikalus ir, jei 
juos ne iš naujo perskaityti, tai bent gerai dar pastudijuoti. Išėjus 
kokiam naujam veikalui, norime kuo greičiausiai jį perskaityti, o vė
liau, ypač jei tas kūrinys nėra kuo nors charakteringas, jį ir primirš
tame. Tačiau, pasinaudodama iškelta mūsų moterų dailiosios litera
tūros klausimo proga, noriu šį bei tą bendrais bruožais išsitarti.

Sekant poaušrinio laikotarpio tradiciją, mūsų rašytojos nenori 
užleisti geriausių beletrisčių vardą. Joms itin sekasi kurti noveles, 
apysakas, kurių jau gražią atranką būtų galima padaryti. Didelė 
pažanga padaryta ir eilėraščių srityje: Salomėja Neris, Br. Buivydaitė 
jau pilnai ir tobulai save surado, o ir kitos jas vejasi, darydamos šuo
linę pažangą. Skaitai, gėriesi ir negali atsistebėti, kodėl dar ir dabar 
girdisi nuomonių (ypač iš vyrų) esą moterys negalinčios pasiekti 
poezijos viršūnių. Šiek tiek liūdniau su romanu, jų jaunesnioji mūsų 
rašytojų karta dar maža patiekia. Geras romanas reikalauja didelio 
darbo, gyvenimo patyrimo bei pasiruošimo, o tam tikslui reikia daug 
laiko. To svarbiausiojo — laiko stokoja mūsų jaunosios rašytojos, 
nes reta jų gali visiškai pasišvęsti literatūros darbui: pragyvenimo 
šaltiniui joms tenka dirbti ir pašalinis darbas. Reta jų netarnauja 
kurioje nors įstaigoje — valdininkauja, mokytojauja ir tik atliekamu 
laiku, jau pavargusios, gali dirbti savo tikrojo pašaukimo darbą ir tai 
turėdama užmiršti kitus savo asmeniško gyvenimo reikalus. Kas 
liūdniausia, jog toks įtemptas proto darbas ne vienai, kaip ir anais 
sunkiais Kudirkos ir Vaičaičio laikais, be laiko pakerta sveikatą ir 
liūdna dalia šviečia joms ateitis. „Ką-gi padarysi, kai kas pasakys, 
kad mes neturime turtingų mecenatų“. Neturime. Tačiau mes tu
rime susipratusią visuomenę, kuri juos galėtų atstoti. Kam gi tenka 
tie didieji kultūriniai nuostoliai, jei be laiko nustojome Kudirkos, Vai
čaičio, Biliūno, jei galime nustoti jau ir dabar neseniai, bet ryškiai 
pasireiškusios Simonaitytės? Skriauda tautai ir visuomenei.
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Tais pačiais motyvais galima aptarti ir rašomąsias temas. Temos 
ir tipai imami dažniausiai iš aplinkumos gyvenimo. Skaitydama mūsų 
rašytojas neretai pasiilgsti sielą sukrečiančios giliausios gilumos. Ta
čiau jos moka gražiai prieiti prie mūsų širdies, piešdamos gyvenimo 
nedarnumus bei filosofiškai nagrinėdamos vieną kitą gyvenimo reiš
kinį. Geriausia joms sekasi vaizduoti moters sielos pergyvenimus; 
jos pačios būdamos moterys, kartais atveria tokius slaptus moters 
sielos kampelius, kaip Orintaitė „Paslėptoj žaizdoj“, arba mirusi, bet 
dabar dar spausdinamuose savo dienoraščiuose Puidienė, kurių vy
rams nepasiekti. Dėl atskirų rašytojų pasirenkamų temų bei žanro jau
čiasi ieškojimas—toji pati rašytoja rašo vaikams ir apysakas, noveles 
bei romaną, tai, žiūrėk, išleidžia eilėraščių rinkinį, o tai. būdinga tik ■' ft ■ ,*
dar jaunoms rašytojoms.

Vyresnioji karta — Lastauskienė, S. Čiurlionienė, G. Petkevi
čaitė ir k. ima temas iš savo tautos — liaudies dabarties ir praeities 
gyvenimo. Juk tuo keliu eidamos žymiausios užsienietės Pearl Buck, 
Sally Salminen, Sigried Undset, Selma Lagerloeff ir kt. sukūrė tuos 
meno šedevrus, kuriais negali atsigėrėti visas pasaulis, tačiau, kurie 
savo paprastumu bei natūralumu visiems prieinami, visi juos mielai 
skaito ir kiekvienas savaip pasigėrėjimą pajaučia. Ar ne tais keliais 
turėtų pakreipti savo kūrybą nereta ir mūšų rašytojų. Tam tikslui 
mes turime labai daug ir labai dėkingos istorinės medžiagos bei moks
liškų studijų. Reikia manyti, jog mūsų gražiausio istorijos lopšio — 
Vilniaus atgavimas prisidės prie mūsų rašytojų įkvėpimo. Pasiilgs
tame būdingų lietuviškų tipų bei realaus ir tikroviško savo tautos 
istorinio gyvenimo pavaizdavimo. Tiesa, mes turime istoriškų veikalų, 
bet dažnausiai per daug romantiškomis ir dėl to neįtikinančiomis 
spalvomis ten vaizduojama mūsų gilioji senovė, ko negalima pasakyti 
apie vėlesniųjų laikų mūsų rašytojų gyvenimo vaizdavimą, kuris geriau 
pažįstamas, išgyventas ir dėl to prieinamesnis. Paminėtų rašytojų 
pavyzdžiai rodo, kad tik tampriai susiję su savo tauta, gerai perpratę 
jos dvasią, būdą bei uždavinius, rašytojai suranda aukščiausius savo 
kūrybos šaltinius, iš kurių gimsta jų kūrybos žavingiausi perlai. To
kių perlų — istoriškų bei būdingų lietuviškų romanų mes laukiame 
ir iš savo rašytojų moterų.

Per daug jau drumzlinas ir audringas pasidarė šių laikų gyve
nimas. Jį reikėtų reformuoti, perkošti, praskaidrinti ir pakreipti tei
singesne vaga. Visais laikais filosofai ir rašytojai pradėdavo naujus 
sąjūdžius, jų meniškai paskleidžiamos idėjos ilgainiui pradėdavo įsi
gyventi ir sukeldavo revoliucijas. Ar neperdaug šių laikų visų sri
čių menininkai vadovaujasi šūkiu „menas menui“, o pamiršta, kad 
menas pirmiausia turi tarnauti gyvenimui. Kas iš tų paveikslų bei 
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Friedt, v. Schiller
• w - »

•Mergaitės skundas
Štai drumsčiasi debesys, ūžia giria, 
Ten sėdi mergaitė ant kranto, aure, 
Pakyla ir lūžta galinga vilnis, 
Aptemo jos mintys, kaip toji naktis, 
Ir ašaros ima riedėti.

„Pasaulis jau tuščias, širdis kruvina, 
Daugiau jau nebėr ko betrokšti, gana!
Atšauk, o Šventoji, mane skubinai, 
Man teko jau laimę patirti čionai, 
Man teko gyvent ir mylėti!“

Man ašarų srovės vis veltui žibės, 
Bet jos neprikels negyvų iš duobės;
Sakyk, kas pagydys tą gėlą širdies, 
Kai siela pražuvusios meilės gedės; 
Tos tau negailėsiu malonės.

„Te ašarų srovės vis veltui žibės, 
Nors jos neprikels negyvų iš duobės!
Saldžiausioji laimė sugeltos širdies, 
Kada ji pražuvusios meilės gedės, 
Bus meilės skausmai ir dejonės“.

. ' • >

Išvertė K. Pr. lnčiūra 
' 8

beletristinių kūrinių, kur darniai viešpatauja formos ir linijos, bet ku
riuos sugeba suprasti tik siauras menininkų-žinovų būrelis. Papras
tas skaitytojas bei žiūrovas nevisuomet pastebės formas, kuria rūpin
tis autoriaus reikalas, nes jis, skaitytojas, nepasijunta jų veikiamas; 
pirmiausia jis meno kūriny ieško turinio, idėjų, ekspresijos, nes tik 
juose skaitytojas pajaučia gyvąją rašytojo dvasią, kuri kalba į skai
tytojo siėlą, širdį, pagauna jį ir veda kur norėdama.

** • . ■ .
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Aldona Misiūnaitė 
' •’r ■ ,

Juokai ir ašaros
» ' * ‘ ’

s. . . .Rausvos lempos pylė apsvaigimą į širdis. Milda užmiršo viską, tik jautė, kad valsas neša ją, neša siautulingai pagriebęs į savo glėbį, neša į kažkokį padūkusį šėlsmą, jautė, kaip gyslomis banguoja degančio valso srovė. Akyse šmėsčiojo apsvaigimo pagauti veidai, melsvos ir rausvos lempos, gelsvų lapų kaskadomis išpuoštos scenos, orkestro griežikų blankios šypsenos, jos šokėjo veidas.—■■ Kokia jūs graži, — sušnibždėjo akimis sužybčiojęs.Mildai buvo taip linksma, ir ji visa krūtine nusikvatojo:— Negali būti.— Jūs netikite? Koks žiaurumas.— Jei priklauptum ant vieno kelio ir savo barzdą prisiektum, gal ir patikėčiau.Jis giliai pažiūrėjo į Mildą, ir jai pasirodė, kad jo apatišku veidu perbėgo skausmingas šešėlis.— Tik neįsimylėk manęs, dėl Dievo! — sušuko Milda, — Ai, koją numynė, nebegaliu šokti. Sudie!Ji išbėgo į koridorių ir įsimaišė į besijuokiančio, triukšmaujančio jaunimo būrį. Valso taktas sulėtėjo ir visai nutilo.— Ar girdit, polka! —• sušuko Milda.— Kuris iš jūsų moka polką šokti?— Aš, — nusilenkė jai juodaplaukis berniokas, ir jie nučiuožė salės link. ‘ Kažkokia, nesutramdomos jėgos srovė pagriebė juos, ir jie skriste nuskrido per salę. Mildai rodėsi, kad tai nebe ji, tai siautulingas vėjas, pagautas audros verpeto, kai lekia per gi-
*rią, lanksto medžius, nešioja auksinių, kruvinų lapų debesį... O giria vaitoja, šniokščia, nulenkia savo galvą .ir vėl išsitiesia, drebėdama gaivailngame siautėjime. Milda jautė, kad kažkokia jėga, ilgai kaupta širdyje, prasiverš, kaip lava iš ugnikalnio, ir ji pamatys kažką nuostabaus, kažką neapsakomai gražaus.Polka nutrūko. Milda be kvapo griuvo į kėdę ir išgirdo kažkieno žodžius:— Elgiasi, kaip kvaila.
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Ji apsidairė ir pamatė pašaipius žvilgsnius. Tačiau Milda vėsavo nosinaite ir juokėsi.— Milda, — kalbėjo šalia prisėdęs jos šokėjas, —- tavo tem- ■<peramentas mane stebina. Ne mergaitė, bet ugnis. ISaugokis, kad nenusidegintum.■— Norėčiau truputį apdegti.— Dabar nebe tie laikai, kad iš meilės žmonės degintųsi, — juokėsįJMilda. — Aplamai, tu per jaunas tokioms temoms.Milda atsistojo.Dėkui, kad pašokinai, eisiu į koridorių atvėsti.Tarpdury ji krūptelėjo ir sustojo. Į ją taip užjaučiamai ir liūdnai žiūrėjo mėlynos akys. Mildą staiga apėmė gėda, lyg kokia uždanga nukrito nuo jos akių ir ji skaudžiai pajuto pašaipių žvilgsnių prasmę, pajuto, kokia ji keista galėjo visiems pasirodyti. Ji palengva nuslinko rūbinės link. Kai ji ėjo pro duris, girdėjo, kaip muzika švelniai niūniavo tangą, kažkas jausmingu balsu užtraukė: ,,Als der Tango noturno" ...Tokia sausra užpylė jos širdį. Ji nieko negalvojo, tik jautė, kaip ta sausra ją degina, liejasi, plečiasi. Milda pasuko per ąžuolyną.Drėgnų lapų priklotas takas žvilgėjo mėnulio šviesoje. Ant šakos kybojo vienas vienintelis lapas ir lingavo.Milda jautė, kad ji siekia kažko akinančio, kažko nepasiekiamo, bėga, kaip drugelis į liepsną, tačiau po didesnio užsidegimo, po didesnio siautėjimo ji pajunta baisiąją tuštumą širdy, nepasotinamą nerimą.Mildai rodėsi, kad tarp mėnulio nušviestų medžių vaikšto geras geras Dievas ir atlaidžiai šypsosi:— Vargšė Milda, tu sieki laimės, tu alpsti jos troškuliu, tu manai šėlime laimę rasianti. Nežinai, kur laimės ieškoti.— Bet, kodėl davei man, Viešpatie, tokią audringą širdį, kodėl man davei geismą veržtis, siausti.Lapas bliksėdamas lingavo, lyg kartodamas:— Nurimk, Milda, nurimk. Žemėje to nesuprasi.Ramus nakties vėsumas klostė Mildą, ta visa mėnesio nupiltos nakties pasaka. Sunkėsi į jos širdį, užpylė tą baisiąją tuštumą, nešė sielą į neapsakomo užsimiršimo šalį. Kažkas nežemiškai švelniai uždėjo ranką ant jos galvos ir tyliai tyliai glostė.Kai Milda įėjo į savo kambarėlį, Elena rengėsi eiti gulti.— Taip anksti? — nustebo Elena. — Kaip sekėsi.— Et, dūkau, kaip visuomet, kiti piktinosi, — nenoromis atsakė. ■ '
■* ■ - . ■ ’ 
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Neris ties KernaveElena tyliai į ją pasižiurėjo.Kai Milda jau buvo atsigulusi, Elena vėl pradėjo:— Milda, kam tu taip elgiesi, kam tu taip dūksti, šėlsti, kam nevaldai savęs? Argi tu nematai, kad kiti iš tavęs juokiasi, nerimta laiko?Argi tu negalėtum būti tokia, kaip visos?— Negaliu, — atsiduso Milda.Elena pažiūrėjo į neįprastai liūdną Mildos veidą.Tai sakai, „linksma buvo? -— nukreipė ji— Be galo. Žinai, tas fukselis pasakė, kad aš baisiai temperamentinga,— ir ji nusikvatojo. Elena taip pat juokėsi. Milda juto, kad nežmoniškas graudumas sunkiasi iš jos širdies, kyla krūtinė .. .— Užgesyk šviesą, Elenut. .. Aš jam pasakiau, kad jis per jaunas koplimentams sakyti. Koks jis juokingas! -— Ir dar labiau nusikvatojo, užsidengdama akis, lyg norėdama ašaras gilyn nuspausti.Tačiau virpėdama iš juoko juto, kaip pro pirštų tarpus veržiasi sunkios, degančios ašaros ir byra ant priegalvio.572 ••• ■' -
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Pierre L’Ermite

Ji norėjo 12-kos vaikų
Prieš /savo langą aš matau keletą gražių lizdelių, kuriuos 

smarkiai stato puikūs maži paukšteliai. Malonumas žiūrėti į juos 
dirbančius . .., lakstančius .., , lipinančius .,.., dailinančius...

Visa tai rytojaus gyvenimui, kuris sužydės.. ., gyvenimui 
giedojimo, nežiūrint plėšrių gyvių, medžiotojų šautuvų, ir viso 
daiktų juodumo.. .

Tai buvo puiki, graži, jauna 18 metų mergaitė, geltonais plau
kais, mėlynomis akimis, sveika ir giedri.

Ji vadinosi Eliutė.
Vienturtė duktė; ji viena taip nuobodžiavo . .., taip jai vienai 

buvo/ nykur kad ji išvien pasakodavosi, jog jei kada nors ji ište
kėtų, ji norėtų turėti daug... daug vaikų.

Atsitiko, kad kartą ją pastebėjo vienas jaunas puikus vyras, 
kuris paprašė jos rankos.

Susitarė ir susižadėjo.

Sužieduotiniai pilni meilės, tikėjimo į Dievą ir vilties gyve
nime.

Jis, kaip pritinka, kas vakaras ateidavo pas savo brangiąją 
Eliutę.

Spausdamas ilgai jos ranką, kaip visada sužieduotiniai daro, il
gai pažiūrėjęs į jos akis ...., susižavėjęs jos puikiais plaukais, nau
ja palaidinuke, pilka suknele, ir po to, ypatingai, pasimeilinęs sa
vo būsimai uošvei, sužieduotinis su Eliutė kombinavo poetiškus 
ir tikrus projektus.

Pirmiausia jie išsinuomosią mažą vilą priemiestyje, kad iš
vengtų to pragariško miesto ir, kad nepakenktų savo vaikams. ,

Jis buvo sužieduotinės idealas: jie turėsią daug.... daug vaikų!
Eliutė norėjo turėti 12..., vienų berniukų! Pirmasis vadin

tųsi Petras, antrasis — Jonas, trečiasis — Andrius, ir t.t.
Sužieduotinis dar reikalavo kelių mergaičių. Pirmoji vadin

tųsi Veronika, antroji — Agnietė, ir t.t.
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Jie, tie jų kopūstai, būtų .toki mandagūs! Eliutė buvo graži mergaitė, labai sveika, o jis, stiprios giminės.Juos aprengs vienus vienaip ...., . kitus kitaip ...Ji pati juos maitinsianti..., mokysianti maldų ... Juos visus nešianti į bažnyčią Didįjį Šeštadienį pašventinti nauju švęstu vandeniu, juos įrašysianti į „mažiukų" katekizmo pamokas ir t.t.
* .Eliutės motina visų šitų projektų, daromų salone, klausėsi be žmogiškos pagarbos, pasipūtusi, išdidi.Iš pradžių ji iš jų juokėsi. Jis „kvailas", tas sužieduotinis.Paskui ji pasidarė nerami..., labai nerami!Jos dukrelę ..., jos „vienturtę" ..., jis paskers, tas svetimasis, šis dar vakar buvęs nepažįstamasis, pavadintas „žentu".Patylomis ji išėjo prieš jį į karą. Ir prieš vestuves, kai duktė buvo dar pas ją, ji užkariavo savo dukters protą.

* ‘ ‘ *— Klausyk, Eilute..., tavo sužieduotinis pradeda mane tru- pūtį erzinti su tais savo nepažaboto tėviškumo projektais. Tai jau ne meilė, tai pasiutimas!...Vaikai, labai gražu!... bet tik poezijoj ir knygose apie dorą.... Praktikoj, tai sunaikina moterį, tai ją sendina ... Jie verkia, jie rėkia! .. . Visada ligos.. tymai..., angina .. . , vėl kas nors ... , dantys ... , skarlatina . .., ir tas niekad nesibai gia! ... Dažnai dar ir numiršta. Tada — verčiau būtum neauginus!... Vaikai yra virvė ant kaklo ... Neturi daugiau laisvės!.. Atsargumas prieš...., atsargumas po!... Negali atsiskirti..., ir t. t.
Į .. . - • . _ , • .... Ir dar vaikai, ypač, labai daug kainoja! Oi daug kainoja! Tu neįsivaizduoji, kiek! tu mums, tavo mirusiam tėvui ir man kainavai. Skaitant maistą, drabužius, vaistus, tarnus ir t.t., vienam vaikui užauginti reikia 200 000 frankų kapitalo!...Eliutė dar bandė prieštarauti:— Ko norėti, skaičiai visada lieka skaičiai, 

o

*Pagaliau motina baigė:...Būtų visiškai kvaila turėti vaikų tuojau. Tai, pagaliau, klasiška priemonė tuojau netekti vyro....Eliutė turi ramiai praleisti pirmuosius savo vestuvių metus. .. kiek gražaus laiko ... O kai pagadysi, jau nepataisysi. Vėliau kada, po 8 ar 10 metų . . . , kai ji bus stipresnė..., kai
' • ir • x *■ 574
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vyrąs bus įstaigos vicedirektorius, ir jeigu nebus numatoma nei 
■ / karo, nei revoliucijos, nei krizės, tada galės susitarti dėl vieno.Pagaliau, ji tada pamėtysianti,štai gniuždantis patarimas jos motinos, kuri tūri „patyri- jos motinos, kuri viena tikrai myli savo dukterį... Anas, jam nesvarbu moteries sveikata. Jo galvojimas ,,gas- kaip ūkininko gyvulių-augintojo ...mo" . egoistas.. padoriškas I

Eliutė is
u

pradžių reaguoja stipriai.Bet mama tuojau duoda žiaurų smūgį.Kiekvieną jaunuolės atsakymą ji sutrina sunkiais savo „patyrimo" svarsčiais.ji žino, tik ji! Eliutė nieko nežino. Jeigu jai pasuktų nosį, iš jos dar išbėgtų pieno! .. .Taigi, šį žydintį pavasarį senoji moteris išpila visą savo nepasitikėjimą gyvenimu, visą savo egoizmą, visą savo skepticizmą.Ir, tiesos vardan, žiedas, trokštąs gyventi, buvo sutrintas dar savo žalsvam apdarėly.
Vestuvių laikas atėjo.Eliutė ėjo į bažnyčią visai kitokia, negu seniau ryžosi.Ji buvo liūdna, susirūpinus, su raukšle ant kaktos.Kam jai tekėti?.. . Jokio pagrindo!Kam ji moteris. . , jei nebūti motina?Be abejo, neapsieitų be vargo!Kūdikis yra meilės pateisinimas. Kitaip, ši meilė yra vien negarbė ir pabaisą.Jis, vargšas vyras, buvo nustebintas negirdėta savo jaunos žmonos permaina.Kas gi čia atsitiko?. .. —Iš pradžių jis darė, kaip ir ji buvo darius: priešinosi... ginčijosi . .. siuto ...Bet uošvė budėjo.Ji budėjo kiekvieną dieną, susirūpinus dorove savo dukrelės, gyvenančios visai netoli jos. Pamažu, pamokiusi atremti vyro priekaištus, ji užėmė ir sustiprino savo poziciją.Naujam argumentui ji turėjo naują atsakymą, griežtą, aistringą.Įtikinusi savo dukterį, ji pasiryžo įtikinti ir savo žentą.
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Ji juodviem kasdien pasakodavo lengvas pasakėles apie r,triušių motinas" ir darydavo žeminančius palyginimus.Štai vienas jos draugas, nors nelabai laimingas, įdomiai, nepriklausomai, puikiai gyveno, nes jis neturėjo vaikų, o tuo tarpu kitas, daug turtingesnis, niekad negalėdavo suvesti galo su galu ir labai vargingai gyveno, nes jis turėjo visą krūvą vaikų.Daug vaikų?... Seniau, taip. .Kaime?.. . Gal būt. ..Mieste?... Kvaila. Kokios išlaidos?Pagaliau ji ėmė darytis sukalbamesnė. Ji tik prašė karo paliaubų... ramybės... poilsio pirmaisiais metais. . .Bet jau ji buvo atlikus savo uždavinį... Ji jau buvo pasakius, ką turėjo pasakyti. Jie, tegul daro, ką nori.
: ’ - . . ’ ’ J .. •’ .

' ‘ ‘ , *

- ' * ■ •■■■Vieną vakarą, kada karo laimėjimas pasirodė abejotinas, nes viena jame Eilutės draugė buvo labai laiminga ir išdidi, sulaukusi dviejų gražių mažyčių dvynukų, motina dar pridėjo vieną grūmojimą.Ji neleistų... niekada neleistų, kad jos laimė būtų pavesta kokiai pasenusio galvojimo vyro fantazijai, kuris, manydamas esąs ainijos palaikytojas, priverstų savo vargšę jauną žmoną visą gyvenimą kentėti, o kartais ją ir numarintų!
■ i ■ s ■

...Paprastai daug nesipriešinama moteriai, ypač tokiai uošvei, visada "budinčiai ir karingai, kuri saugojo savo dukterį ir turėjo begalinę tuštybės maniją. /Ši tuštybė įsikraustė ir į jaunąjį židinį.Iš pradžių buvo nuobodu ..., tylu.Bet, įdomus dalykas, priprantama prie visko, net ir prie to.Vedusieji nugalėti, užmigdyti, netekę argumentų, leido prabangų gyvenimą. Šį tą sutaupė.Eliutė pariebėjo.Jos vyras nusipenėjo ...Nusipirko automobilį. O uošvė, kad jos „dukrelė" nenuobodžiautų, padovanojo jai šunytį už 1000 frankų, kurį sutarę pavadino „Mano Brangenybė". 
■ ■ . . ■ >

Ir gyvenimas ėjo tuščiai. Nenaudingos dienos sekė viena kitą.Riebus, atsigavęs, gerai apvilktas „Mano Brangenybė" užėmė
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viską ir dar taip, kad po 5 metų kūdikis — tikras kūdikis — butų buvęs sutiktas kaip didžiausia katastrofą.. r, kaip visų papročių atsisakymas.. . , kaip „pragaro mašina“ taikai ir prabangai.Tokiu būdu šis vaikas, bendru sutarimu, Tiko ten, kur ir buvo.Taip ir įvyko.O kada uošvė mirs .. ., kai ji pasirodys, prieš Dievą, kuris pasakė: „Aukite ir dauginkitės“ , juodu kiekvienas atskirai pagalvos — reikės pirkti gražesnį automobilį, o gal būt ir antrą „Mano Brangenybę“.Nes vienintelis šio vyro ir šios moters sūnus „Mano Brangenybė“ šiuose namuose pavargo dėl egoizmo ir senatvės.Bet jeigu jis būtų tik purvinas šuo, sutrumpėjusiom kudlom, jis tuojau įkurtų savo židinį ir turėtų daug „vaikų— šunyčių“.
Prieš savo langą aš matau gražių lizdų, iš kurių kyšo mažos galvelės, čypiančios ir padaiguotos.Virš jų ištisas dienas švelniai ištiesusi sparnelius tupi motina, o tėvas nenuvargstamai skraido po (dangų, ieškodamas šeimai maisto. -Vakare aš išgirstu jį saldžiai giedant šiems mažyčiams užliūliuoti, tupintį ant vėjo judinamos šakos.Ir tai, tai yra meilės pamatas ... , tai jos pateisinimas..., jos garbė . . .Ir tai, tai yra dar daugiau! . . . Tai Dievo valia, Amžinojo Kūrėjo . .. Tai gyvenimas . .. Tai žibintas einąs iš vienos kartos į Kitą kartą.Vargas tiems, kurie jį gesina! ... /Išvertė Pr. T.
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Studentė universitete» Kai nuklysti į gimnazijos metą, meni gausų 
pirmosios klasės moksleivių būrį, iš kurio nūdien tik maža dalelė, tik 
keletas tęsia savo studijasuniversitete; Iš 50 pirmokų į universitetą pa
tekom ar ne 5. Kitus gyvenimas išsijojo, išblaškė, į kitas vėžes nustūmė.

Šį rudenį, kai vėl nauji būriai užtvindė universiteto. rūmus, slypi min
tis, kad tik rinktinių rinktiniai, tik laimingieji susirenka rudeniop į audi
torijas, tik keli procentai tautiečių, jei ne mažiau.

Šiandien jau nieko nesistebime, jei moteris studijuoja. Šiandien 
net neprisimename, kad iki devyniolikto amžiaus antrosios pusės mote
ris nebuvo į universitetą įsileidžiama, o vertėtų prisiminti. Gal tada rink- 
tinumas gauti akademinį išsilavinimą, prisiminimas atsakingumo ir gali
mybių studijuoti įgalintų studijuojančią pamilti savo darbą, į jį įsigilinti. 
Šiandien „iš kiekvienos studentės turime teisės reikalauti, kad ji eitų į 
universitetą tik gilaus ir kilnaus siekimo, garbingos ir aukštos pareigos 
sąmonintis ir sąmoninti savo tautiečius vedama“. (Dr. V. Karvelienė, „N. 
V.“ 1933 m. 11 nr.).

Praktiškame gyvenime sutinkame kelis studijų pasirinkimo ir studi
javimo tikslus. Iš tų tikslų, nesunku pažinti ir studijuojančias, nes jau 
pats principas, kuriuo žiūrima į studijas — nustato vertę pačiam asmeniui.

Diplomas, tarnyba, profesija — tai tikslai didžiausios studijuojančių 
mergaičių dalies. Be abejo, sunkus pragyvenimas, namiškių bloga ma
terialinė padėtis tą tikslą padaro itin aktualų. Stengiamasi juo greičiau 
šiaip taip baigti studijas, kad galima būtų padėti artimiesiems. Stengia
masi greičiau išlaikyti egzaminus, paruošiama jie vien iš užrašų, paviršu- 
tiniškai, be plataus gilesnio susipažinimo.

Grynasis mokslas patraukia nedidelį studenčių skaičių, tą skaičių, 
kurios nori, domisi ir gali plačiau įsigilinti į savąją sritį, Dažniausiai šios- 
būva aprūpintos materialiai ir joms lėšų klausimas studijoms nėra ak
tualus.

Mažesnis, bet vis dėlto, tatai tikras nuošimtis yra ir tų, kurios uni
versitetan ateina ne studijuoti, o praleisti laiką, kol ištekės, ar šiaip su
sitvarkys.

Pasipuošimai, lengvas laiko praleidimas, kosmetika ir pažinčių žve
jojimas — jų kasdienis užsiėmimas. Laimei tokių nėra daug, bet jos, 
būdamos menkos darbininkės — visuomenėje sudaro klaidingą nuomo
nę apie studentes.
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Jei vyras, lankąs universitetą, turi vieną kurį tikslą— pasiruošti pro
fesijai, dirbti visuomeninį darbą, tai moteriai tų tikslų jau daugiau.

Šalia studijų, kurios įgalins moterį pasiruošti profesijai, turėti pra
gyvenimo šaltinį, ji turi nemenkiau pasiruošti ir šeimai, kurioje moteris 
yra tikroji širdis ir rankos. Taipgi šalia pasiruošimo šeiminiam gyveni
mui, jos laukia ir socialinė veikla, socialinis darbas, nes būdama rinktinė 
iš tūkstančio moterų, kurioms neteko pasiekti akademinio išsilavinimo, 
ji privalės atiduoti savo duoklę, nes aukštojoj mokykloj ji ruošiasi ne sau, 
bet artimo tarnybai, ji privalės dirbti su moterimis, joms vadovauti. Šiam 
darbui jai neužteks studijų, ji privalės daug skaityti, dirbti aktyviai stu
denčių sąjungose. Tik sąjungose, korporacijose moteris išmoks įgytas 
aukštojoj mokykloj žinias pritaikyti gyvenimui, pavers jas vertybėmis, 
pasiruoš savo tikslui.

Gausus studenčių organizacijų būrys ryškiai rodo, kad moterys su
pranta savo pareigas, joms ruošiasi. Štai bent gausesnės iš jų su 1937/8 
metų statistika.

„Filiae Lithuaniae“— 92 stud., „Skaučių Dr-vė“ — 83 stud., medi
kių ir odontologių korp! „Patria“ — 57 stud., „Filiae Samogitiae“ —- 34 
stud., „Virgines Sudavia“ — 26 stud., „Romuvos Vaidilutės“ — apie 25, 
„Virgineš Baltiensis“ — 25 stud., Ateitininkių visos korp! ir būreliai 
(„Giedra“, „Birutė“, „Šatrija“, „lustitia“, ir „Gaja“) — 166 stud., viso 
508 stud. Aišku, šioji statistika dabar yra žymiai pasikeitusi, organizuo
tų studenčių turime daug daugiau, bet jau vien organizacijų gausumas 
rodo, kad moterys organizacijų nevengia.

Didžiausia universiteto studentų organizacija yra Studentų Ateiti
ninkų Sąjunga . Pažvelkime, kaip ateitininkių ruošiamasi ateities va
dovavimo ir socialiniams darbams. ' , t

____„Į kalną, į viršūnes!“ moja „Giedra“, sutelkusi savajame būrely stu
dentes, siekiančias tapti susipratusiomis katalikėmis, lietuvėmis patriotė
mis ir savo darbo specialistėmis. Jos stengiasi gilinti religinį susiprati
mą, stengiasi išugdyti gilų lietuviškos dvasios ir bendrų tautos siekimų 
supratimą. „Giedra“ bendrauja su Latvijos universiteto korporacija 
„Latviete“ — yra pasirašiusi su ja draugiškumo aktą, kurio pagrindas 
abiejų kraštų pažinimas. _ ‘ ?

„Giedra“ pabrėžia ir skatina savo nares kuo geriausiai pasiruošti 
ateities darbui, o praktikavimas kas mėnesį bendrų šv. Komunijų stipri
na jų religinius nusiteikimus, žadina pasišventimą artimo meilės darbams.

„Birutės“ draugovė siekia tų pačių tikslų kaip ir „Giedra“. Jos na
rės ruošiasi sąmoningomis, susipratusiomis katalikėmis, lietuvėmis patrio
tėmis, tikromis savo darbo specialistėmis, inteligentėmis šviesuolėmis, ku
rios suprastų katalikės moters pašaukimą ir jos misiją plačiajame gyveni
me. Pasiskirsčiusios savame tarpe mėgiamųjų sričių (visuomeninkių, li
teračių ir kt.) būreliais, jos lavinasi ne tik ateities darbams, bet ir čia 
pat, dar studijų metu, nuoširdžiai dirba joms pavestose pareigose. „Bi
rutė“ ypač pabrėžia religingumą. „Fides, Spės, Caritas“ jų šūkis gy
venime.

Jau grynai profesiniais pagrindais auklėjasi ir ruošiasi ateities parei
goms mergaitės mišriose korporacijose. Medikės ir odontologės „Gajoje“ 
pasireiškia karitatyviniu darbu; literatės „Šatrijoje“ bendradarbiauja mo-
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t erų spaudoje straipsniais, dailiąja literatūra, bando redagavimo darbus; 
teisininkės ir ekonomistės „lustitioje“ stengiasi pakelti moters ekonomi
nę padėtį.

Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos korp! „Gabijos“ stud. ateitinin
kės lankosi apylinkės moterų susirinkimuose, mielai bendrauja su jomis 
ir skaito paskaitas artimomis moteriai rūpimomis temomis.

Ne be to, kad universitete studenčių tarpe nesijaustų kartais lėkštu
mo, nesirūpinimo tautos ateitimi, nesidomėjimo giliau studijomis. Dau
guma tai sudaro ne lietuvių tautybės studentės, ypatingai pasižyminčios 
savo kosmetika. Gal jos ir turi nemaža įtakos kitosioms, bet lengvumas 
studijose, paviršutiniškumas — gal tai jau dvasinio gilumo stokos reiški
niai. Džiugu, kai jaučiama nauji užsimojimai, turiningesnio gyvenimo 
išsiilgimas. įsisiūbavusi neramiuos laikuos žmonija reikalauja ir iš mo
ters daugiau nei kada nors mesti madas, paviršutiniškumą, reikalauja ir 
iš studentės ypatingo susikaupimo, jau pribrendo metas „ne pasilikti 
kaip ligi šiol, tūnoti siaurame egoistiškų norų rately, — būti žaislu, ny
kia žmonijos aistrų vandenyno puta, bet išeiti į gyvenimo interesų kryž
kelę ir drąsiai pasisakyti už tai, kas gyvenime vertingiausia, drąsiai paim
ti iš gyvenimo tai, kas tinka kilniai moters asmenybei, drąsiai pastoti ke
lią falsifikuoto gyvenimo srovėms“. R. Bakevičiūte

t. . t

» * . ■ "

Dėl mergaičių žemės ūkio švietimo. Žemės Ūkio Ministerija yra 
parengusi naują planą dėl žemės ūkio švietimo sutvarkymo.

Privatinių žemesniųjų žemės ūkio mergaičių mokyklų laikytojos — 
Lietuvos Moterų Kultūros Draugija, Lietuvaičių Švietimo Draugija, Šv, 
J. Širdies Seserų Kongregacija, Lietuvių Katalikių Moterų Draugija ir 
.Aukštadvario, Antalieptės, Karmėlavos, Kunig. Birutės Salamiesty, Bal
bieriškio ir Rietavo mokyklų vedėjos 4. m. ’ lapkričio 1 d. buvo suvažia- 

- vusios minėtą projektą apsvarstyti. Apsvarsčiusios pasiūlė nemaža pa
taisų. Kai kas įdomu ir čia paminėti.

Pagal naują projektą norima sutrumpinti ž. ž. ūkio mergaičių mo
kyklų mokslo laiką —- mokslas turėtų tęstis tik vienerius metus. Dėl 
mokslo metų trumpinimo pasisakyta prieš, nes per 21 nepriklausomo 
gyvenimo metus, namų ūkio kultūra nepajėgta pakelti iš primityvaus 
stovio ir didžiausiai daugumai ūkininkaičių namų ūkio mokykla yra vie
nintelė mokymo bei auklėjimo įstaiga, kai tuo tarpu berniukai turi pro
gos, atlikdatnr tėvynei pareigą, dar pereiti kariuomenės mokyklą. Mer
gaitės į žęmesn. žemės ūkio mokyklas dažniausiai ateina iš labai nekultū
ringos aplinkos, su labai menku išsilavinimu, daug laiko sugaišta kol 
pažadinamas jų noras domėtis žemės ūkio ir namų ruošos mokslu. 
Taip pat, žinome, kad žmonės labai apsipratę su savo būsena, iš raciona
lesnio tvarkymosi tuoj nemato apčiuopiamos naudos. Čia reikia tie
siog padėti moteriai persiorientuoti, o to greitu laiku negalima pasiekti, 
reikia ilgesnio laiko, todėl siūloma palikti dviejų metų ž. ž. ūkio mergai
čių mokyklas, v .

Dabartinė Lietuvos padėtis ir santykiai su naujais kaimynais verčia 
daugiau susirūpinti-fautiriiu ir religiniu sąmoninimu. Į šiuos dalykus turi 
būti mokyklose kreipiamas didesnis dėmesys ir jiems išeiti skiriama 
daugiau valandų.
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Pasisakyta prieš mokinių aptarnavimą bendrabuty— mokinės pačios 
turėtų apsiskalbti, krosnis iškūrenti, susitvarkyti kambarius ir t. t., nes 

’ kitaip mokinėse bus ugdomas nevertinimas bei atpratinimas nuo pa
prastesnių namų ūkio apyvokos darbų.

Mokinių apsitaisymas turi būti praktiškas, paprastas, o mokyklos 
personalas savo apsitaisymu mokinėms pavyzdys.

Privatinių mokyklų pranašumas, kaip parodė ir kitų kraštų pedago
ginė praktika, pasireiškia ypač dėl to, kad privatinėse mokyklose moki- 

< nių auklėjimas esti darnesnis. Lietuviškų teisėtų organizacijų laikomose
mokyklose ypač kreipiamas dėmesys į mokinės pilnutinį asmenybės auk
lėjimą. Šia kryptimi visi mokytojai dirba sutartinai, todėl ir jų darbo 
vaisiai sekmingesni.

Mokyklos pranašumas nieku būdu negali pasireikšti vien mokyklos 
inventoriaus ar turto gausumu, o be to, pergausus inventorius mažina 
mokinių iniciatyvą ir sumanumą, kurie taip reikalingi prie šių dienų mū
sų sodžiaus namų ūkio kultūros lygio.

Siūloma berniukų auklėjime atkreipti dėmesį į namų ūkio darbų 
vertinimą. Jie turėtų būti daugiau auklėjami šeimininkių pagelbininkų 
dvasioje.

Suvažiavimas nutarė prašyti, kad lietuvių privatinių mokyklų mo
kytojų teisės būtų sulygintos su valdinių mokyklų mokytojų teisėmis, 
nes tose mokyklose dirbdami mokytojai atlieka tokį pat darbą tautai ir 
valstybei, kaip ir valdinių mokyklų mokytojai. Privatinių lietuviškų 
mokyklų mokytojų neaprūpinimas senatvėje pensija, verčia juos ieškoti 
vietos kitur, o tas neigiamai atsiliepia į mokyklos darbo našumą, tie gi, 
kurie dirba, jaučia didelę skriaudą, lyg būtų tėvynės posūniai. Ir jie, 
kaip ir kiti valstybės tarnautojai, atlieka visas valstybės prievoles (valsty
bės biudžetui subalansuoti, valstybės paskolos ir kt.).

Be to, padaryta visa eilė pastabų kitais klausimais, k. a., dėl laisvai 
samdomų mokytojų atlyginimo, dėl pienininko darbo, dėl mokytojų atos
togų ir pan. Suvažiavimo nutarimai ir pastabos dėl naujo projekto, visų 
suvažiavimo dalyvių kolektyviu raštu, pasiųsta Žemės Ūkio Ministerijai.

- O. B.
t *Iš stud. Ateitininkų konferencijos. Sie metai ne tokie kaip pernai.

Ne tokia ir konferencija. XI. 18—19 d. suplaukė į Kauną svečiai ir atsto
vai. Jei pernai skaitei atstovus: Dotnuva, Kaunas, Klaipėda, tai šiemet 
vietoj „Klaipėda“ — Šiauliai, Panevėžys ... Tačiau nuotaiką pataiso Vil
nius. Vien jo atstovų paminėjimas iššaukdavo triukšmingas ovacijas.

XI. 18-ji — darbo diena. Išklausę pamaldų už mirusiuosius savo 
draugus, konf. dalyviai renkasi į savo rūmų salę. Daryta metinė veikimo 
„išpažintis“, diskutuota ir išrinkta valdyba ateičiai. Paskaitos, kurias 
'skaitė dir. P. Grajauskas „Ateitininkų uždaviniai mieste“ ir gyd. St. Ku
dirka „Ateitininkų uždaviniai kaime“, susilaukė gyvo domėjimosi ir 
diskusijų.

18 vai. mergaičių at-kių konferencija. Jai pirmininkauja vilnietė 
Gen. Kisielytė, Prezidiumą sudaro Dotnuvos ir Kauno studentės. Vilnietė 
papasakojo savo veikimo kryžiaus kelius. Jų idealizmas visas sujau
dina. Ne veltui Dr. Karvelienė konferencijos pabaigoje išsitaria „Ko? —
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mums reikia planų? — pasekim vilniečių pėdomis, jų idealizmu!“... 
Paskaitą skaitė iš Milano grįžusi Ag, Šidlauskaitė — „Moterų judėjimas“.

Kelios nuotrupos. Moterys kovoja už savo teises, už atskirą veiki
mą, nors tuo atskiru veikimu tik save apsunkina. Bet tas būtina. Kitos 
nenori pateisinti to atsiskyrimo. Kodėl? Todėl, kad nepažįsta savęs, 
moters interesų. Įvertinti ir pamilti galima tik pažįstant. Neturima lai
ko ir noro kovoti dėl feminizmo vien todėl, kad to laiko neieškoma. Pra
tusios viską smerkti ir kritikuoti, net kas yra daroma. Primetam beplä- 
niškumą, tuo tarpui mes pačios savo studijas varome be plano. Ne dėl 
laiko stokos bijome paimti į rankas rimtesnę knygą. Tiktai ne.

Korporacija eina prieš korporaciją dėl didesnio būrio juniorių lai
mėjimo po savo vėliava. Pamiršta, kad perdidelis skaičius skaldo nuo
mones, sunkina darbą.. Tai tik trupinėliai. 

t ' , .

Paskaitos gale prelegentė metė keletą minčių, ragindama giliau save 
pažinti, išnagrinėti grynai moterį liečiančius klausimus. Jei moteris tik
rai suprastų pati save, dėkotų Dievui, kad ji moteris. Paskaita susilaukė 
aktyvių diskusijų. Tačiau laiko stoka neleido visoms pasisakyti. Dr. 
Karvelienė pasidžiaugė, kad jau seniai buvo toks gyvas mergaičių posė
dis. Mergaičių konferencijoj išrinktas studenčių centras, į kurį įeina at
skirų studenčių vienetų atstovės.

Rytojaus dieną (XI. 19) iškilmingos pamaldos studentų bažnyčioj. 
Po pamaldų posėdis. Klausome garbės prezidiumo sveikinimų ir ri
kiuojamės eisenai į Karo muziejų. Šimtinės eilės raudonkepurių seka 
paskui savo raudonai žydinčias vėliavas Laisvės alėja ir kitomis gatvėmis.

Grįžus iš Karo muziejaus vėl susirenkam baigti nutraukto posėdžio. 
Dr. A. Maceinos paskaita „Ateitininkai ir lietuvių tautos kūrybiniai ke
liai“ sukelia gyviausias diskusijas. Mat, šie klausimai per daug šiems 
laikams aktualūs. ......

Po paskaitos priimta visas pluoštas rezoliucijų, išklausoma Fed. Vado 
Dr. J. Urmano baigiamojo žodžio ir, At-kų ir Tautos himnais, užbaigiama 
ši, tiek daug naujo pasakiusi, konferencija. Stud. Sąjungos pirmininku 
išrinktas A. Marčiulynas.

Alegorinis kraštų vaizdavimas. Alegorinės figūros visada dominuoja 
literatūroje, poezijoje, tapyboje, skulptūroje, folklore... Daugelio kraštų, 
valstybių simboliais taip pat dominuoja alegorinės figūros.

Štai Vokietija vaizduojama išdidžia moterimi su imperiniu vainiku 
ant galvos ir romėnų ereliu po kojomis. Kartais ji stovi ant globuso, 
reiškiančio beribę imperiją. Kai kuriuose medaliuose Vokietija vaizduo
jama taip pat aukšta moterimi, dešinėje rankoje laikančia ietį, o kairėje 
didžiulį, į žemę atsirėmusį, skydą.

Prancūzija, tai moteris, kuri kartais būna vainikuota uždaru vaini
ku, o kartais ant galvos turi naktinę kepuraitę. Rankoje ji laiko kara- 
linį skeptrą ir būna apsisiautusi mėlynu apsiaustu, nusėtu aukso lelijų 
žiedais.

Anglija — moteris, vairuojanti laivo vairu. Po jos kojų laivo prie
šakys ir romėnų skydas.

Olandija — kunigaikštiniu vainiku vainikuota moteris, pasipuošusi 
sidabro spalvos rūbu ir aukso spalvos apsiaustu, nusėtu mėlynomis gė- 
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lėmis. Prie jos kojų liūtas, kuris laiko septynių strėlių ryšulį; tai ženk
lina septynias sujungtas provincijas. z

Ispanija vaizduojama, kaip moteris su šviesiu apsiaustu, papuoštu 
aukso spalvos bokštais. Ant galvos karalinis vainikas, o prie kojų gu
lintis liūtas. Seniau vietoj liūto vaizduodavo triušį; mat, tada Ispanijo
je šie gyvulėliai buvo labai gausiai auginami.

Italija, tai irgi moteris, vainikuota tvirtovių bokštais. Jos dešinėje 
rankoje ietis, o kairėje gausybės ragas. Po kojomis skrendąs erelis savo 
naguose nešąs žemės rutulį.

Viename amerikiečių lietuvių plakate teko matyti tokį paprastą, bet 
gražų simbolinį Lietuvos alegorinį pavaizdavimą. Apačioje pievos, miš
kai, dirvos, sodybos, upės ir jūra. Virš viso to tarp lengvų debesėlių 
sparnuota moteris. Jos plaukai palaidi, gėlėmis vainikuoti, veide šyp
sena. Rūbai — tautinis lietuvaičių kostiumas. Dešinėje rankoje iškė
lusi plevėsuojančią trispalvę, o kairėje laiko Lietuvos laukų gėrybių — 
javų ir daržovių pluoštą.

Štai! Laisvė ir gerovė. Kuklumas ir šypsena, Ar bereikia gražes
nio mūsų Tėvynės alegorinio pavaizdavimo!

Vergijos metu Vilnija buvo vaizduojama, kaip moteris surištomis 
rankomis, žiūrinti į toliuose dunksinčius laisvuosius plotus. Prie jos 
plėšraus erelio nagais suspaustas Gedimino pilies bokštas.

'• Bendrai, beveik visų kraštų alegoriniuose pavaizdavimuose išimtinai 
vyrauja moters figūra A. Rubikas—Jurgūnas

• Vaikus karo metu globos valstybė. Seimas priėmė „Vaikams globoti ne
paprastuoju metu komiteto įstatymą". Pagal tą įstatymą vaikus ligi 14 m. 
amžiaus, neturinčius jokių globėjų“; globos tam tikras komitetas, sudarytas 
iš Vidaus Reikalų, Krašto Apsaugos ir Švietimo Ministerijos atstovų.

/

• Moterų rašytojų laukiami nauji veikalai: Nelės Mazalaitės dvi novelių 
knygos — „Pajūrio moteris" ir „Miestas, kurio nėra"; St. Vaineikienė romanas 
„Jurgis Svirplys"; A. Tamošaitienės — „Mūsų Rankdarbiai"; B. Buivydaitės 
dvi liaudies pasakos eilėmis „Pagiry maža trobelė".

• Kursai būsimoms motinoms. Pasiruošti šeimos gyvenimui, prie moterų 
socialinės mokyklos organizuojami kursai būsimoms motinoms. Numatoma,

- . i . , - ”

kad kursa£j)radės veikti dar prieš Kalėdas. Be to, prie tps pat mokyklos stei
giama biblioteka, kurioje ypač bus sustiprinti socialinės pedagogikos ir so
cialinės globos skyriai.

• Anastazija Tamošaitienė dovanojo gražų Vilniaus krašto lietuvių moterų 
tautinį kostiumą daug pasidarbavusiai vilnietei. Tautiniai drabužiai įteikti Vil
niaus krašto poetei O. Miciūtei..

• Vilniečiams į talką. Į Vilnių buvo išvykusi Lietuvos Karitas atstovė Dr. 
O. Norušytė organizuoti labdarybės įstaigų. Susitarus su šv. Kazimiero Drau
gija, nusistatyta įsteigti 20 vaikų darželių: 15 iš jų provincijoje ir 5 pačiame 
Vilniuje. Be to, kai kurie lietuvaičių moterų vienuolynai daro pastangas įsteigti 
savo labdarybės ir švietimo įstaigas Vilniuje.

• Vyresniosios giedrininkės suorganizavo vyresniųjų giedrininkių ir studen
čių vakarus (antradieniais ir ketvirtadieniais) L. K. Moterų Draugijos patal-
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pose, kur gaminamos Vilniaus krašto mokyklų jaunimui pirštinės, kojinės, šalikai ir kt. Darbams vadovauja M. Žilinskienė.
• Pagalba kaimo moterims. Motinos ir Vaiko Sekcija, norėdama padėti ■ kaimo moterims auklėjimo darbe, įsigijo šviečiamąją lempą su pedagoginėmis filmomis. Jos bus demonstruojamos per paskaitas provincijoje. Be to, sekcija jau krinti metai turi įsigijusi motinos ir vaiko kilnojamąją parodėlę, kurioje vaizduojama kūdikio priežiūra, maitinimas, drabužiai ir kt. Su šia parodėle ypač daug provincijos kampų yra aplankiusi Dr. A. Ragaišienė-Bieliūnienė.

• Gyd. A. Steponaitienė-Ambraziejūtė dovanojo KVC 400 egz. savo knygos „Trys ūkininkai". Dovanotosios knygos bus išdalintos bibliotekoms.
• T. Kisielytė, zoologijos ir lyginamosios anatomijos katedros laborantė, Matematikos Gamtos fakulteto tarybos nutarimu, pakelta į jaun. asistentus ir Švietimo Ministro naujose pareigose patvirtinta.
• Įrengs beturčiams valgyklą. Kaune prie Karmelitų parapijos Šv. Vincento ä Paulo dr-ja pastatė namus, kuriuose veikia vaikų darželis, nakvynės namai neturtingiesiems. Numatoma čia dar atidaryti beturčiams valgyklą.
• Korespondentų ir spaudos platintojų suvažiavimas, kuris tęsėsi dvi dieni (XI. 17—18) Kaune, praėjo sėkmingai. Keliose paskaitose buvo pavaizduota kaip pasiruošti spaudos darbui. Į suvažiavimą buvo atvykusių net iš tolimų Lietuvos kampų. Panašūs suvažiavimai numatoma šaukti kasmet.
• Naujos auklėjimo nuotaikos Japonijoje. Japonų švietimo ministerija išsiuntinėjo {naujus nurodymus švietimo -įstaigoms. Mokytojams draudžiama įžeisti ar silpninti religinius auklėtinių įsitikinimus. Religinės nuotaikos stiprinimui raginama: 1) pamokose, kuriose kalbama apie dorovę, teisę ir pareigas, akcentuoti religinę pusę, 2) filosofijos moksle rūpintis pagilinti religinį žinojimą ir tikybinį jausmą, 3) istorijos pamokose atkreiptihas dėmesys į tą įtaką, kurią religija turėjo į japonų kultūrą ir didžiuosius žmones, mokiniams rekomenduotinos religingųjų mokslininkų biografijos, 4) ir kituose mokslo da-, lykuose kaip galima labiau išryškinti religinę pusę, 5) karštai raginama mokiniams duoti skaityti religinę ir kitą auklėjančią literatūrą. Apskritai, tose švietimo ministerijos direktyvose į religiją žiūrima kaip į dalyką, kuris turi persunkti visą auklėjimą. .
• Socialinė pagalba Ispanijoje. Padėti atsigaut karo suvargintiems gyventojams, Ispanijoje veikia vadinamoji „Socialinė pagalba". Ji rūpinasi neturtėlių maistu, drabužiais, mediciniška pagalba. Vien Barcelonoje šios organizacijos buvo įsteigta 25 liaudies virtuvės, 15 valgyklų vaikams nuo 7—12 metų, 4 lopšeliai-dieninės prieglaudos darbininkų vaikams. Ypač stengiamasi padėti neturtingoms motinoms ir karo našlaičiams. „Socialinė pagalba" yra katalikų labdarybės organizacija, gaunanti pašalpų iš vyriausybės.
• „Padorumo Legionas“, kuris ėmėsi apvalyti Amerikos kino teatrus nuo menkaverčių filmų, džiaugiasi savo atsiektais rezultatais: kaip rašo „America", iš pradžių filmų gamintojai į juos nelabai tekreipė dėmesio, bet kai to legiono suorganizuoti tūkstančiai žiūrovų ėmė boikotuoti palaidos moralės filmas, tas* padarė įspūdį. Filmų gaminimo bendrovės nutarė bent Amerikos „vidaus rinkai" prisitaikyti. Dorovės legionas savo darbą tebetęsia. 1938 m. jis peržiūrėjo 500 didžiųjų filmų. Iš jų visai netinkamomis (moraliniu atžvilgiu) pripa- žinta 1 procentas, 6 procentai rasta be jokių priekaištų, o likusios —pa- taisytinos. •
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Įvairenybės
„Vaikų Rojus". Tarp kitų nuostabių ir puikių dalykų, tarp įvairiausių skyrių ir puošniausių paviljonų, Šveicarų Tautinėje Parodoje yra vienas gana originalus ir keistas skyrius, vadinamas „Vaikų Rojumi". Tasai skyrius skirtas lankyti imtinai vien tik vaikams, suaugusieji čia teleidžiami tik tam tikromis valandomis. „Vaikų Rojaus" skyrių suorganizavo ir įrengė pieno miltelių ir kitų vaikams maistingų produktų gaminimo firma „Nestle", žinoma, reklamai, dėl to ir pavadino: „Le Paradis dės Enfants Nestle". Tikrai įdomus reklamos būdas!„Vaikų Rojus" randasi Ciuricho Belvoiro parke. Jau prie bendrojo parodos įėjimo nuolat stovi vežimėliai su pačiais mažiausiais škotiškais pony arkliukais. Tais vežimėliais mažieji parodos lankytojai nuvežami į pat jų „rojų", kur jie jaučiasi tikrai kaip rojuje, kaip kokiame pasakų krašte: čia viskas pritaikyta jų „kačiuko ūgiui", jųjų vaikiškam skoniui, vaikiškam galvojimui... Čia juos prižiūri visada švelnios, visada malonios prityrusios, diplomuotos pedagogės.Pats pirmasis „Rojaus" paviljonas, pavadintas „Staleli, užsidenk!", tai liliputiškas restoranas, kuriame mažieji „klijentai" gali pasirinkti gardumynų pagal savo skonį.Už jo —■ parkas „Užburtoji Pasaka" su sūpynėmis, šaukynėmis, laipiojimo stiebais, karuselėmis net su.,, septynių mylių pušnimis!Čia pat ir linksmasis „Fip-Fop-Club" teatrais, kuriame tiek salėse, tiek atvirame ore vaidinami veikalai, duodami koncertai, demonstruojami linksmiausi klounų šokiai. Čia taip pat vaikams pritaikytas garsinis kinoteatras.Kitur vėl miniaturinis Berno-Loetschbergo-Simplono geležinkelis su elektriniais traukinėliais, kurie čia pat prieš vaikučių akis raitosi, kyla į kalnus, pranyksta tuneliuose, vėl išlenda, ateina į stotis, išeina.... Nuolat pilnas, mažiukų lankytojų, tai „Burtininkės Pasakų" paviljonas. Čia geroji burtininkė —' fėja pasakoja mažiukams įdomiausių pasakų, o su savo magiškąja lazdele „daro" nuostabiausių dalykų. O jos „auditorija" tik klauso, susėdę ant samanotų akmenų, kelmų, tarp žydinčių gėlynų... Visai kaip pasakoj!Mažosios Marytės ir Onytės „Rojuje" turi du paviljonus — gėlių ir lėlių. Pirmajame išstatyta fantastiškiausių gėlių, parodoma, kaip jas pagaminti iš popierio.Antrasis — „Lėlių Pilaitė", tai tikras rojus mėgstančioms lėles. Ir ko čia nėra! Ir lėlių miegamasis su aštuoneta lovųį. ir svetainė, ir virtuvė, ir maudyklė... Rėdyk, puošk, supk lėles, žaisk jomis, kiek tik trokšti! Atėjusių mergyčių iš čia ir išprašyti negalima.Nenuskriausti ir berniukai. Jie taip pat turi savo paviljoną, kur jiems rodoma įvairios kelionės mašinos, traukiniai, laivai, lėktuvai, jų gaminimas, remontavimas ir t,t. O kuris drąsesnis ir gabesnis, tai gali pamėginti leistis į „auto lenktynes", vadinamas „Course du Klaušen", 80 metrų kelyje.Suaugusiems „Vaikų Rojus" leidžiamas apžiūrėti tik naktį,, kada mažieji lankytojai jau miega. - -
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Basom kojom šoka ant degančių žarijų. Bulgarijoje, antikiniame legendų ir paslapčių krašte Trakijoje, Strandžos kalnuose randasi skurdus auglininkų bažnytkaimis Biolgaris, kuriame dar egzistuoja šiurpą sukeliančių papročių.Tarp kitų papročių, Biolgary kas metai šv. Konstantino iš šv. Elenos šventėse įvyksta keistos „Ugnies Šokio" apeigos. Šios šventės yra pagal mūsų kalendorių birželio 2 ir 3 d., o pagal j uli joniškąją gegužės 21’ir 22 d.Po visų bažnytinių apeigų cerkvėje, po tautinių šokių-aikštėje, temstant vakarui, toje pačioje bažnytkaimio aikštėje užkuriamas didžiulis laužas, prie kurio ir būna „Ugnies Šokis".Šokį išpildo keletas vyrų, ir moterų, vadinamų „Nestinari", daugiausia senių. Biolgarų yra .ypatingai-. gerbiama ,,ugnies šokėja", vadinama „baba" Nūna. Ji yra taip sena, kad ir pati nežino savo amžiaus. „Ugnies Šokį" šokanti jau nuo pat mažumės.Laužui baigiant liepsnoti, kada yra daugiausia degančių žarijų, iš koplyčios išnešamos ikonos, kurių atvirkščiosiose pusėse būna priklijuota daugybė sidabrinių pinigų monetų, sudarančių šv. Konstantino ir šv. Elenos monogramas. . — , . . . J,Pučiant dūdą ir mušant būgną „baba" Nūna nusilenkia įkonai, paima ją į rankas ir, šokdama muzikos taktan, eina ratu aplink išskleistas žarijas. Vis arčiau arčiau ir pagaliau tam tikrais prasmingais žingsniais pradeda šokti ir ant beveik su liepsna žioruojančių žarijų. Tada ir kiti šokėjai ima į rankas ikonas ir seka „baba". Prasideda klaikus sukimasis. Tačiau šokėjų veiduose nematyti jokios ypatingos išraiškos. Atrodo, lyg jie šoktų, žalioje vejelėje ...Staiga būgnas smarkiai sutrenkia ir klaikusis šokis užsibaigia. Minia su „baba" Nūna ir kitais „nestiriariais" priešaky sueina į cerkvę, čia užgieda tų dviejų šventųjų garbei giesmę ir čia pat prasideda broliškos vaišės. Ant grindų patiesia didžiules marškas — staltieses, visi aplink susėda taip pat ant grindų. ir vaišinasi. Ypatingai čia pagerbiama „nestinariai". Jie rimti, bet laimingi Nors po „Ugnies Šokio", tačiau jų kojos visai sveikos.— Kaip mes jausime skausmą, — sako „baba" Nūna — jei šventasis Konstantinas ir šventoji Elena eidami pirma mūsų lieja ant žarijų vandenį ir mūsų kojos lieka sveikos...Ji skundžiasi, kad „nestinariai" nyksta, jaunieji nebenori šokti ant žarijų...Iš kur ši tradicija paeina? To niekas, net patys „nestinariai" nežino. Jie net nežino, kuriuo tikslu taip šokama.— Taip reikia—sako jie. — To nori šventieji Konstantinas ir Elena.Tik žinoma, kad ši tradicija turi ryšio su senosios Graikijos Dijonyzo kulto apeigomis.O kuriuo būdu išlieka sveikos „nestinarių" kojos, tai taip dar ir nepavyko sužinoti. Tai turi panašumo su Indijos ir Ceilono fakirų pokštais.* 4- Rubikas-Jurgünas
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Laura Šlapelienė, DVI LIETUVAITĖS AMERIKOJ, apysaka. Iš
leido Sakalas 1939 m. 179 psl. Lt 2,50. Iliustracijos autores. .

Apysaka pradedama kelione. Motina su dviem mažom dukrelėm 
plaukia pas tėvą į Ameriką. Vyresnioji mergaitė vadinasi Marijona, o 
jaunesnioji — Onytė. (Kodėl ir vyresnioji ne Marytė, neaišku, nes irgi ma
ža mergaitė).

Paskum autorė pasakoja tų dviejų lietuvaičių gyvenimą Amerikoje— 
jos lanko mokyklą, susipažįsta su Amerikos vaikais, švenčia Amerikos 
šventes, lanko žvėryną ir t. t.

Autorė, rodos, turėjo tikslą; supažindinti mūsų jaunimą su Amerikos 
jaunimo gyvenimu ir parodyti, kaip sunku svetur išlaikyti savo tautybę 
ir papročius. Tikslas gražus, pastangos geros tik.. . tik trūksta autorei 
sugebėjimo tą parodyti — visoj apysakoj nėra gyvenimo, nėra žmonių, 
o yra sugalvoti nuotykiai ir sudėstyti sakiniai. Jokio gražaus nė cha
rakteringo vaizdo nerandame.

Pačioj pradžioj rašo apie kelionę vandenynu. Bet nei kelionės nuo
taikos, nei vandenyno vaizdo — Marijona visą laiką sūrį graužia, o kiti 
serga — tai ir visa. Paskui, išlipant iš laivo: „ir visokie batai mindžiojo 
jos kojytes“ (Marijonos kojytes). Įsivaizduokime, kas iš vaiko kojų be
liko, jei visoki batai mindžiojo.

Tik susitikę su tėvu tiesiai iš stoties eina į sodelį. — Argi daiktų ne
turėjo, ir nebuvo pavargę? — rodos, visi žmonės tuoj namo važiuoja. 
Toliau Marijona „bananų koše išteptomis rankutėmis glostė tėvo barzdą“, 
neestetiškas vaizdas — tai. ir visa susitikimo scena.

Arba pagalvėlių kišimas į kelnes — irgi nei reikalingas apysakai, nei 
gražus. '

Tėvas su motina — šešėliai, nei jų išsilavinimo nežinome, nei ką jie 
dirba, nei kaip gyveną. Autorė, tur būt, galvojo, kad vaikų gyvenimą 
rodant nereikalingas suaugusių gyvenimas. Betgi iš gyvenimo negalima 
išmesti gyvenimo. Ir pora sakinių galima duoti pilną vaizdą. ,

„Gimėm Lietuvoj ir turim Lietuvą mylėti ir neužmiršti, — labai rim
tai kalbėjo motina“. „Esame lietuviai ir visada būsime lietuviai“ ... ir 1.1. 
Tokiais posakiais skiepija motina tėvynės meilę vaikams. Argi čia pa
sišnekėjimas su vaikais? Bet kai nieko nežinome apie motiną nei kurio 
luomo, nei kokio išsilavinimo., tai ir lieka visa neaišku .

„Taip susidarė Daukų šeimos reikalai, jog per trejus metus nesykį 
reikėjo keisti gyvenamą vietą.. . ir t. t.

Ir visoje knygoje — jokios nuoseklios, gyvenimiškos eigos, visa — 
taip susidaro. Autorė'slysta paviršiumi. Taigi ši knyga estetiniu, psicho
loginiu atžvilgiu — silpna.
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Vaikams pasiskaityti tiks — nieko nėra nemorališko, į psichologiją 
jie nesigilins, o bent geriau išmoks skaityti.

Dėl iliustracijų. Nežinau, ar ta pilka spalva ant balto taip pagadi
no, bet kai kurios jų tiesiog „baisios“. Berniuko galva 22 psl. atrodo lyg 
silpnapročio, toki klaiki šypsena. Labai jau negražus mergaitės išsižer- 
gimas 38 psl. ir parašyta „sodas“, o jokio sodo vaizdo nėra. Bendrai, 
iliustracijos veiksmo nesustiprina, atskira ožio galva ar liūtas — nieko 
nesako. • E. Baužienė.

I -

< Blasco Ibanez, RAŠYTOJO KELIONĖ APLINK PASAULĮ. III d. 
Išleido Spaudos Fondas 1938 m. 456 psl. Lt 4,50.

„Papasakosiu tai, ką matysiu ir papasakosiu savotišku—būdu, kaip 
pasakojama apie daiktus ir kraštus romane, tik Šį kartą žmonės ir daik
tai bus vadinami tokiais pat vardais, kokiais jie vadinami iš tikro“ (I t. 
15 psl.),

Šitaip autorius rašė I t. įvade prieš išvykdamas į kelionę aplink pa
saulį, Ir tikrai jis savo pažadą ištesėjo — jo kelionės aprašymai yra 
dar įdomesni negu romanai. Čia tikri žmonės, tikras žemėvaizdis, ir 
kartu visa taip sujungta darnian vienetan, taip vaizdžiai ir gyvai apra
šyta, lyg, rodos, pats tomis vietomis vaikščiotum, su tais žmonėmis kal- 
bėtumeis.

I tome — New-Yorkas, Kuba, San Francisko, Havajai ir t.t. II tome — 
Kinai, Java ir t t. III tome — Indija, Egiptas.

Skaitydami III tomą susipažįstame su ta paslaptingąja Indiją. Žmo
nės, jų darbai, papročiai, religija, jų istorija, — visa darniai vienetan su
pinta. Visa, rodos, ne tik matai, bet ir jauti, girdi. Visa jų praeitis iš
kyla su įvairiais padavimais. Matome jų fanatišką tikėjimą, šventąsias 
karves, fakirus, tylos bokštus ir t. t.

Egiptas — jų pyramidės, sfinksai, dabarties žmonės ir praeities fa
raonai visa rašytojo plunksna suderinti į vieną darnią puokštę.

Taigi šios knygos ne tik įdomu, malonu skaityti, bet ir naudinga: ir 
istoriją ir geografiją pakartoji, prasiplečia horizontas, priverčia daug kas 
susimąstyti — giliau pagalvoti ir užversdamas paskutinį tomą sutinki su 
rašytoju: „Didžioji revoliucija, dar nėra įvykusi, ta vidinė revoliucija, 
kurią bandė krikščionybė, tačiau nesėkmingai, nes joks krikščionis nesi
elgia pagal jos mokslą. Ką aš patyriau, tai tą, kad mes turime susikurti 
sau naują sielą, ir tada visa bus lengva“. E. B,

P. Ernst Drouven, S. J , KALTĖS PRISLĖGTA SIELA. Išleido „Pa
vasaris“, 86 psl. Lt 1,—.

Ši knygutė parašyta su aiškiu tikslu pamokyti, kad negali, žmogus 
jaustis laimingas, jei jo sielą slegia kaltė ir be to, parodyta, kiek daug 
įtakos gali turėti jaunuoliui geras auklėtojas.

Auklėtojas čia yra kunigas, o jam pavesta 4 aristokratų jaunuoliai, 
kurie jau iš kelių pensionų buvo išguiti už netvarkingą elgesį. Šis ku
nigas sugeba juos sutvarkyti ir per didelį vargą išgelbsti jaunuolio sielą 
iš mirtinos nuodėmės — išpažinęs ilgai slėptą kaltę su laimės šypsena 
miršta.

Knygelė tinka jaunimui pasiskaityti. E. B.
' ' • ■ * . .

588

62



Sally Saltninen, KATRYNA, I ir II d. Spaudos Fondo leidinys 1939 
mz Abi dalys virš 5*00 psl. po Lt 3,~.

Sally Salminen ” jauna rašytoja ir jos pirmasis kūrinys Katryna 
laimėjo švedų literatūros premiją. Ji yra tarnaitė, dėl to šis romanas — 
neabejotino talento žiedas, kuris po Šiokiadenio gyvenimo ūkanas prasi
mušė skaidriu tvaskėjimu..

Katryna — moters gyvenimo simfonija, graudi ir kartu iškilminga 
simfonija! Joje virpa visos žmogaus kūno ir sielos kančios. Visą ne- 
datekliaus, pažeminimo, vargo naštą ji viena savo pečiais pakėlė ir išnešė.

Autorei puikiai pavyko pavaizduoti gyvenimą su visais niuansais ir 
parodyti nuoširdžią, darbščią, bet savo vertę suprantančią vyriausią vei
kėją Katryną. Ji netekusi karvės, jų vienintelės maitintojos, geriau be
veik badauja su vaikais, bet nepriima pašalpos: „Aš esu skurdė, bet ne 
elgeta“ — atstumia pinigus.

Jos vyras Johanas — nevykėlis, pagyrūnas, visų pajuokiamas, jis 
buvo kaip apynių keras, kuriam reikalingas ramstis. Ir tas ramstis buvo 
Katryna.

Vaikai — trys sūnūs ir anksti mirusi duktė. Tik vyriausias jų visų, 
kuris daugiausia būdo ypatybių paveldėjo iš motinos, prasimušė į gyve
nimą — tapo kapitonu. Gražuolis Erikas žuvo jūroj. Gustavą nelai
minga meilė pražudė ir tas amžinai išplaukė į pasaulį. Po visų vargų ir 
rūpesčių Katryna senatvėje vėl lieka viena atidavusi savo dalį gyvenimui. 
Beveik visų motinų dalia.

Daug lyriškų vietų knygoje, didelis žmogaus dvasios supratimas: 
„menkas džiaugsmas jaustis menkam ir pažemintam“, mąsto Katryna 
apie savo vyrą, nors kartais, kai ją ypač prislegia vargai, o jo tik kojos 
dreba, jis jai net šlykštus pasidaro. -

Knygos turinio nė negalima atpasakoti, kaip negalima atpasakoti gy
venimo kartu šokančio ir verkiančio.

Ši knyga tinka skaityti ne tik inteligentams, bet ir kaimui. Gali kai 
kam nepatikti Katrynos indeferentiškas nusistatymas tikybos atžvilgiu ..... 
„ir bažnyčia suskirstyta. Ar yra šiame pasauly dar kas nors kas nebūtų 
padalinta tarp turtingųjų? ... „nuo šiandie gali jie sau turėti ir dangų ir 
bažnyčią — man vis tiek“. Bet iš esmės ji nėra bedievė, tik paėdė jai 
širdį ta nelygybė, išnaudojimas - visi geresni kąsneliai vis turtingam, 
ir bažnyčioj vargšai turi tūnoti užpakaly, o turtingųjų suolai — prieky. 
Ir kapuose neturtingiesiems blogiausia vieta.

Parodo mums šį knyga ir dalį suomių gyvenimo — vienos salos. Tur
tingieji kapitonai gal truputį paviršutiniškiau, stambesniais bruožais ap
rašyti, bet visai ryškiai, o vargingieji su visais vargais, skriauda, negalė
mis, kaip gyvi mūsų širdyse užuojautą sužadina.

Didelį estetinį pasigėrėjimą teikia šios knygos skaitymas. Pamatome, 
kad ,4ir ant uolos gali žydėti obelys“. E. Baužienė.

LIETUVIŲ MOTERŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI. Spaudai paruo- 
šė M. Glemžaitė.. Išleido Moterų Saulių Taryba 1939 m.

„Dabar visos tautos stengiasi kuo plačiausiai dėvėti būdingus savo 
tautinius drabužius Tautinis drabužis pažymi tautos būdą, parodo tau
tos meną, skirtingą jos kultūrą. Tokių drabužių dėvėjimas turi didelės 
reikšmės ir tautiniam auklėjimui. Kadangi šaulės yra tautinės kultūros
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skleidėjos, tad joms šalia viso kito, turi rūpėti ir mūšų tautiniai drabu
žiai... Tautinis drabužis yra iškilmių aprėdas. Jie tinka dėvėti teatre, 
vakaruose bei baliuose“.

Tai šitaip mums pasakoja šios knygos įvado pradžia, kuri taip aiški 
ir gražiai nusako tautinių drabužių reikšmę, kad būtų bereikalingi pla
tesni išvedžiojimai. Toliau eina smulkūs aprašymai aukštaičių, žemaičių, 
klaipėdiečių, suvalkiečių, zanavykių, kapsiu ir dzūkių tautinių drabužių. 
Čia aiškiai galime žinoti, kur kurios drabužius dėvėjo — kokių spalvų, 
kokio pasiuvimo, koks galvos papuošalas. Be to, visų drabužių yra 
atskiros fotografijos ir dar drabužių pasiuvimo bei kirpimo piešiniai.

Taigi ši knyga visoms, kas nori tautinius drabužius turėti (o neno
rinčių negalėtų moterų tarpe būti) yra labai naudinga. Pirma, kiek
viena gali pasisiūti savo provincijos drabužius, — išlaikyti stilių; ne taip, 
kaip Seniau būdavo aukštaičių sijonas, dzūkių prijuostė ir t. t. Antra, 
pačios gali sau gražiai išsisiuvinėti, ar nurodyti siuvėjai, rankovių, apy
kaklių, skarelių pagražinimus; ir trečia, kurios bent kiek sugeba siūti, 
pačios net gali, pagal duotus kirpimus, ir pasisiūti.

Taigi knyga reikalinga, naudinga — ir Šaulių Moterų Tarybai tik — 
padėka. E. Baužienė

Atsiųsta paminėti
F. M. Dostojevskis, LOŠĖJAS. Romanas. Spaudos Fondo leidinys. 

126 psl. Lt 2,50. Autorius — žinomas rusų klasikas, kurio veikalus su 
pamėgimu skaito visas kultūringasis pasaulis. Šiame romane puikiai at
vaizduota lošėjų (rulete ir kortomis) psichologija. Išvertė K. Augulis. 
Efektingas dail. P. Augustinavičiaus viršelis. Įdėtas autoriaus atvaizdas. 
„Literatūros Panteono“ 33 nr.

A. Grinas, NAMEIKIO ŽIEDAS. Romanas. Spaudos Fondo 
leid. 336 psl. Lt 3,50. Šis romanas susietas su Lietuvos istorija, vaizduo- 

« jąs vokiečių įsikūrimą Pabaltyj (dabar eina repatriacija) ; laimėjęs Latvi
jos Kultūros Fondo liter. premiją. Tai įdomus ir dabar aktualūs istorL 
nis romanas Latvijoje, jau susilaukęs trijų laidų. Išvertė V. Kemežys.

Vysk. M. Reinys, RASIZMO PROBLEMA. Autoriaus leidinys.

M. ]okai, SENIEJI TABLABIRAL Romanas L Išvertė O. ir J. 
Gratkauskai. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys Nr. 740. Kaina Lt 3,—’

SVEIKA ŠEIMA. Lietuvos Akušerių Draugijos laikraštis. Nr. 1. 
Redaguoja: Dr. K. Grinius ir Dr. D. Kesiūnaitė. 32 psl. Turiny: Redak
cija, Darbo pradžiai; Sofija Smetonienė, Žodis Lietuvos akušerėms; Dr. 
D. Kesiūnaitė, Akušerių pašaukimas kaimo sąlygose; Dr. Meškauskienė, 
Vaistai ir gimdymo pagalba; Dr. Birutavičienė, Šeimų lankymas; Dr. D. 
Kesiūnaitė, Akušerių uždaviniai įgimto luošumo atveju; pranešimai iš 
draugijos gyvenimo ir kt.

Prenumeratos kaina metams Lt 4<—. <

590
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A. TAMOŠAITIENĖS

varia skaitytojoms, jau spausdinama, i 

iliustruota apie 120 rankdarbių pa- i

Knygą „Mūsų Rankdarbiai“ ♦. 
skaitytojos, užsimokėjusios 1939 m. ♦ 
prenumeratą, gaus gruodžio mėnesį. Į

1940 M. „NAUJOJI VAIDILUTE“

savo skaitytojoms skirs vertingą ♦ 
dovaną—mūsų moterų rašytojų ♦ 
literatūros veikalą. |

Ją gaus visos, užsimokėjusios Į
1940 m. prenumeratą iki tų metų Į 
vasario 15 d. y
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seniausias moksleivių žurnalas, einąs nuo 1911 mėtų, kas 
mėnuo duoda aktualių straipsnių religijos, mokslo, litera
tūros ir kitais moksleiviams rūpimais klausimais.

ATEITYJE rašo žinomi mokslininkai, rašytojai, visuomenininkai ir 
patys moksleiviai:

MERGAIČIŲ ATEITIES skyriuje, jų pačių redaguojamam, mergai
tėms moksleivėms rūpimus klausimus svarsto ir prityru
sios pedagogės ir pačios moksleivės. Čia sutelkiami ir 
kūrybiniai mergaičių moksleivių laimėjimai.

ATEITIS dėl savo turnio laikoma vyresniųjų moksleivių žurnalu, ta
čiau dėl gyvo stiliaus ir įvairumo mėgstama ir jaunesniųjų.

ATEITIES prenumeratos kaina:
nemoksleiviams metams Lt 10, pusmečiui Lt 5,—; mokslei
viams metams Lt 5,—, pusmečiui — Lt 3,—.

ATEITIES adresas: Kaunas, Laisvės ai. 3 b; tel. 25235.

j STUDENTŲ DIENOS, I 
J dvisavaitinis iliustruotas studentų laikraštis, , J
) per dvejus leidimo metus sutelkęs gausų rinktinių į
J ir jaunųjų bendradarbių būrį, kiekviename numery j
J duoda ko tiksliausią nuolat kintančio mūsų akade- J
J minio gyvenimo vaizdą. ( j

1 STUDENTŲ DIENOSE spausdinamuose studenčių raštuose < 
J gyvai atsispindi jaunųjų šviesuolių organizacinis gy- !
I venimas, jų minties ir darbo kelias. J
J Todėl j

J STUDENTŲ DIENOS bus įdomios kiekvienai šviesuolei. ! 
f STUDENTŲ DIENŲ prenumerata: s <
y metams 6 lt, pusmečiui 3 lt. Studentams ir mokslei- (
4 viams metams,4 lt; nuo Naujųjų Metų ligi vasaros ’
\ atostogų 2,50 lt; nuo atostogų ligi metų galo 1,50 lt. <

j STUDENTŲ DIENŲ adresas: "
Kaunas, Laisvės ai. 3b; tel. 2 5235 '

Leidėja-Redaktorė O Gaigalaitė-Beleckienė
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INTELIGENCIJOS KLAUSIMAS, 
sukėlęs didelį sąjūdį, iki Šiol dar nėra 
vieningai išspręstas. Ypač skirtingi psicho
logų nusistatymai dėl inteligencijai tirti 
metodų ir toje srityje pasiektų rezultatų. 
Tik ką atspausdinta 
P. MALDEIKIO nuodugni studija

INTELIGENCIJA IR UIS TYRIMAS
šiuo rūpimu klausimu patiekia naujų žinių. 
Inteligencijos tyrimas, inteligencijos testai, 
inteligencijos matavimas, inteligencija ir 
mokinio darbingumas, gabiųjų atrankos 
problemos, inteligencija ir aplinka, tai 
klausimai, kurie autoriaus gvildenami su 
ypatingu kr u o p š t u m u

Knygos 80 psl. Kaina tik Lt. 2,—

Gaunama visuose knygynuose ir pas leidėją
„ \ ■ ■

Šv. Kazimiero Dr-joje, Kaune, Rotušės aikštė 6

„ODORON“ GerMaPo 9
t*

išbandyta priemonė pažasčių, rankų ir kojų prakaitavimui pa- Y 
šalinti. „Odoron“ pašalindamas prakaitavimą, kartu panaikina Q 
ir nemalonų kvapą. Reikalaukite visose vaistinėse ir kosmetikos X

\ ' Y

bei parfumerijos krautuvėse „Odoron“ tik chem.-farm. fabriko V 
„GerMaPo".. A
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/

Grūdas prie grūdo pripildo aruodą.
nn*»

i ii—ui rn>rwiTnwurmn—■ hmh

Centas prie cento suteikia paguodą.
a*

Tat centus laupyk ir laikyk 3

ŪKIO BANKE
. ■ _ ◄ ■ -

Ūkio Banką rasi kiekviename apskrities mieste Į
■ 3

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!^

- Kodėl?
f — 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-VE „KUCINSKIS PABEDINSKAI“
> WTTWTWTWTWWVVWVWVWVVVVTTVVVTWVWTVTVTVVTVVTVWTTVW  !

PLUNGĖJE PLUNGĖJE j
I

Į LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA

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

S ■ •

9 &

»
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