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Gimė Kūdikis
„Mano keliai ne jūsų keliai — mano mintys ne jūsų mintys“. 

Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
Šviesą šviečia tamsybėje, ~

— bet tamsybė jos neapėmė.

Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į 
šį pasaulį, —

— bet pasaulis jo nepažino.

Jis atėjo pas savuosius —

— bet savieji jo nepriėmė.

„Kas gi jį priėmė, .
tiems jis davė galios būti Dievo vaikais, 
kurie tiki į jo vardą, 
kurie yra gimę iš Dievo.
Ir žodis tapo kūnu 
ir gyveno tarp mūsų. «Xt ,
Mes matėme jo garbę,
garbę kaip vienatinio iš tėvo gimusio sūnaus, 
pilno malonės ir tiesos“.

**- ■ 
n*

„Jo motinai Marijai pažadėtai esant Juozapui, ji buvo pradėjusi 
iš šventosios Dvasios —

— Juozapas gi norėjo paleisti ją slapčia".

Bet štai
Viešpaties Angelas pasirodė jam sapne
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ir tarė:
„Dovydo sūnau, Juozapai!
nebijok priimti savo žmonos Marijos, 
nes kas joje gimė,
yra iš šventosios Dvasios.
Ji pagimdys sūnų, 
tu gi praminsi jį vardu

JĖZUS,

nes jis išgelbės savo tautą 
nuo jųjų nuodėmių“.

„Anose dienose atsitiko, kad išėjo ciesoriaus Augusto paliepi
mas surašyti visą pasaulį. Tai ir Juozapas ėjo iš Galilėjos, iš Naza
reto miesto, į Judėją, į Dovydo miestą, kurs vadinasi Betliejus, kad 
įsirašydintų draug su pažadėta sau moterimi Marija. Jiedviem tenai 
esant atėjo jai metas gimdyti —

* ' • • ■ . •

— ir ji pagimdė pirmgimį savo sūnų, suvystė jį vystyklais ir pa
guldė jį prakartėje, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.

' * * *' «

Angelas tarė piemenims: „Nebijokite. Nes štai aš skelbiu jums 
didį džiaugsmą, koks bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovy
do mieste Išganytojas; jis yra KRISTŲ S VIEŠPATS —

— ir tas bus jums ženklas: rasite kūdikį suvystytą vystyklais ir 
paguldytą prakartėje“.

Omai atsirado prie angelo
daugybė dangiškosios kariuomenės,
kuri garbino Dievą ir sakė:
„Garbė Dievui aukštybėje ir ramybė 
žemė j e g eros v a 1 i o s ž m o n ė m s“. —

„Jie sakė vienas kitam:
— Nueikime į Betliejų
ir pamatykime tai, kas įvyko,
ką Viešpats yra mums apskelbęs. — 
Jie atėjo skubindamies
ir rado Mariją, Juozapą
ir Kūdikį paguldytą prakartėje.. 
Pamatę gi, jie skelbė tai.
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Gyvoji Dievo Sunaus Apvaizda
I ' ' , • ’

kas jiems buvo pasakyta apie tą Kūdiki. 
Visi, kurie tai girdėjo, 
stebėjosi taip pat tais dalykais.

I

dėmėjosi visus šituos dalykus 
ir svarstė juos savo širdyje.
Piemenys sugrįžo atgal, 
garbindami ir šlovindami Dievą 

'•'dėl viso, ką buvo girdėję ir matę“.
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Ag. Šidlauskaitė

Mergaičių veikimo prasmė
Ar turi rimtą pagrindą egzistuoti moterų veikimas?
Dėl ko jo kartais nevertinama ir netgi gėdinamas!?
Pirmiausia tenka pastebėti, kad pastarasis iš čia suminėtų klau

simų yra priežastingame sąryšy su pirmuoju. Įvertinti, branginti ir 
pamilti yra galima tai, ką pažįstame. Pačios moterys, nekalbant apie 
vyrus, tik su menkiausiomis, beveik nepastebimomis išimtimis, never
tina atskiro moterų veikimo, viso moteriško judėjimo apskritai, tik 
dėl to, kad niekada nėra rimtai savęs paklaususios ir išsiaiškinusios 
to judėjimo priežasčių ir prasmės. Ir tai to judėjimo, kurį garsus 
prancūzų mintytojas A. D. Sertillanges savo veikale „Feminisme et 
christianisme“ pavadino „une de puissandu monde" — ,,viena iš pa
saulio galybių“.

Iš tikrųjų moterų judėjimas nėra tik kai kurių neturinčių ką 
veikti moterų išmislas, kaip daug kas mano, bet pakitusios pasaulinės 
ekonominės konjunktūros išdava. Taigi, jis yra vienas iš tų socia
linių organizmų, kuris yra gyvenimo pakitusių sąlygų iššauktas. (Op. 
cit.,

Tą mums liudija ir laiko momentas, kada moterų judėjimas gavo 
pradžią, ir kovotojos, kurios aktingai metėsi į tą judėjimą, ir, pagaliau, 
pats judėjimo pobūdis, jo pasireiškimo lytys.

Moterų judėjimas, kitose kalbose vadinamas feminizmu, prasi
dėjo XIX-jo/šimtmečio Il-je pusėj. Vadinasi, tuo laiku, kada „ma
šina išplėšė iš amatininko privačią iniciatyvą; kada dirbtuvėse pri
reikė verpėjos, nėrėjos, modistės; kada žemę ir vandenis įveikti, at
sivėrė nauji horizontai dvasinėj srity ir pasireiškė naujos aktyvumo 
rūšys, iššaukdamos didžiules finansines, komercines ir industrines 
organizacijas, kurios galėjo pasinaudoti moterų jėga; kurios tuo pačiu 
sumynė ir išardė namų židinį, padarydamos jo pastovumą priklau
somą nuo pasisekimų, ir kurios, pagaliau, numušė atlyginimą iki mi
nimumo, o gyvenimo reikalavimus pakėlė tiek, kad anksčiau 
galėjęs gyventi ^lačiaų—dabar iš tų pačių išteklių vos galėjo išskursti; 
tuo būdu buvo sunaikinta galimybė kurtis šeimoms, nes kas prie 
senų sąlygų galėjo ją išlaikyti, dabar vos pajėgė verstis viengungiu.
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Dar daugiau, tos pat priežastys pagimdė ir moralės krizę: atpalaidojo 
apetitus ir sužadino pretenzijas į patogų ir gerą gyvenimą. Kas vakar 
buvo prabanga, šiandien virto gyvenimo būtinybe... ir t.t.“

Amerika ir Anglija pirmosios išgyveno tą evoliuciją, todėl pir
mosios sulaukė ir moterų judėjimo pionierių.

Į pirmąjį judėjimo karštį metėsi darbininkių ir smulkiosios mies
to buržuazijos klasės. Aiškiai suprantama kodėl: jas, o ne aukštųjų 
klasių moteris, kurios viskuo aprūpintos, ir net ne ūkininkes, kurių 
gyvenimo sąlygos likosi visai ar bent labai mažai pakitusios, palietė 
virš suminėta gyvenimo sąlygų revoliucija.

Pagaliau tai, ko, daugiau ar mažiau sąmoningai, siekia feminiz—— ------- ----
mas, tai, į ką bent didžiuma feminisčių aistringai veržiasi, yra pa
siekimas pelningų vietų. Vietų ne dėl savęs, ne dėl to, kad tuščiai 
palenktyniautų su vyru ir išsikovotų sau individualią autonomiją, bet, 
kad sėkmingiau būtų galima kovoti su moderniojo gyvenimo žiauru
mais; ištekėjusios, kad padidintų išteklius šeimai, netekėjusios, kad 
ne taip sunku būtų laukti vedybų, ir, pagaliau, jei tas laukimas nesi- 
realizuoja, kad jos galėtų gyventi kaip žmogui dera.

Taigi, feminizmas siekia, kovoja už moters gerbūvio pakėlimą, 
kurs yra ne tik jos teisė, bet ir pareiga; nes jos gerbūvis yra neatski
riamai susijęs su jos vyro, su jos šeimos ir namų židinio laime.

Kodėl tad tiek daug ironijos visam tam judėjimui iš vyrų pusės, 
kodėl tiek drovumo net atviro gėdijimosi iš moterų tarpo? Atsaky
mui pakartosime ne vien jau virš suminėtą paties judėjimo pagrindų 
nežinojimą, bet dar eilę kitų priežasčių. Pirmiausia, daug kam at
rodo, kad virš suminėtos priežastys yra perdaug išpūstos, esą niekas 
moters tiek neskriaudžia, kiek ji kad dejuoja.

O taip, kiek tai liečia ekonominę pusę, lietuvis ir lietuvė turi 
dalelę tiesos. Mūsų šalies agrarinis pobūdis ir labai, palygin
ti, menka didžioji pramonė sulaikė tą revoliucinį gyvenimo 
persiorientavimo tempą. Bet savo neigiamo į moterų judė-  
jimą nusistatymo tud negali argumentuoti didžiųjų valstybių pi
lietis. Sakysim, Paryžiaus didžiųjų pramonės šakų valdininkė už
dirba maksimum 2—3 frankus, gi — mažųjų 1,75—1,25 fr. Ir iš to 
jai reikia buto, drabužio ir duonos. Tad, tik tas ir toji, kurs šiltai 
įsikūręs apie nieką daugiau nemąsto, gali vadinti tai leistina, neiš
vengiama, o gal net ir būtina ... ir patį feminizmą laikyti pretenzingu. 
Tačiau šitoks antifeministinis nusistatymas neteikia jokios garbės jų 
autoriams. . ;

Negalime užsimerkti prieš faktą, kad ir mes Lietuvoj šiandien šiuo ~
klausimu esame stipriai pasistūmė j ę didmiesčių pėdomis, ir mūsų iš-
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a

gyvenimo minimumas nebėra toks jau menkas, o darbininkės mo- 
_ z

terš pajamos neauga proporcingai.
Bet čia reikia paliesti antrąją klausimo pusę. Žmogus nėra vien 

toji fizinė būtybė, kuri galėtų pasitenkinti būdama apsirūpinusi me
džiagiškai. Jei to siekiama, tai tik kaip neišvengiamos sąlygos už
tikrinti jo dvasinei egzistencijai. Ir vėl, gal ne visada sąmoningai, 
feminizmas per ekonominį moters išlaisvinimą siekia jos dvasinio iš
laisvinimo. Apie šitą dvasinį išlaisvinimą jau lygiagrečiai turi pamąs
tyti ir lietuvė.

-— Apie kokį dvasinį išlaisvinimą čia gali būti kalba?
Juk sparnuotos dvasios, atrodo, niekas negali pavergti. O vis 

dėlto toji dvasinė vergija yra galima, kaip visai reali yra dvasinio 
priklausomumo galimybė. Vėl cituojame Sertillanges'ą: jis sako, kad 
dvasinis priklausomumo charakteris daug intymiškesnis, dėl tos prie
žasties jis turi būti ir daug kietesnis, nes kai ekonominis ar politinis 
priklausomumas yra paseka akcijos iš oro, koalicijos, revoliucijos ..., 
tai moteris, būdama sujungta su Vyru, nuo kurio malonės priklauso jos 
ir jos vaikų gyvenimas, dar labiau bus priversta jam pataikauti, ir, 
jos piktnaudojimo atvejy, ji neturės jokios galimybės reaguoti. 
Suprantama, kad čia neįeina visi tie, bet jau ne taip daž
ni, atvejai, kur vyras yra tikrai aukštos dvasinės kultūros žmogus, 
asmenybė. Tokio laimingo atsitikimo dalininkė, betgi, neturi užsi
rišti akių ir nematyti, kad didžios masės su panieka žiūri į tai, kas 
moteriai brangiausia.

Kaip sako Sertillanges: „Ne visada blogio ištiktieji yra ir to blo
gio priežastimi, blogis yra galimas visai be kaltės tų, kurie jį kenčia. 
Tai gali atsitikti ir dėl visai neprotingo egoizmo. Šiuo atveju dalis 
moterų gali būti išnaudojimo auka vien dėl to, kad laimingosios jų 
sesers neprisideda prie teisingų savo lyties reikalavimų“. O skelbti, 
kad esą, „nėra kas daryti moters naudai, kad ji turinti mūsų visuo
menėj vietą, kuri jai dera, kad visa socialinė išmintis tegalinti tik 
stengtis išlaikyti tą natūralinę dalykų eigą, kurią nustatė amžių pra
eitis, reiškia manyti, kad jau yra pilnai užbaigtas tas moralės darbas, 
kurį Kūrėjas pavedė mums atlikti*. (Op. cit., 8). Tuo pačiu, aišku, 
reiškia konstatuoti žmogaus sutikimą su kasdiena, su esama padė
timi: jo idealų* siekių, taigi ir bet kokios pažangos, visišką katastrofą, 
sunykimą. Ir mūsų nelaimei, mes turime tokių dvasios paliegėlių ir 
tai ne vieną, kitą, o dešimtis, šimtus, daugumą... Jos, ne tik kad 
nieko nebesistengia sau iškovoti, bet, priešingai, yra patenkintos tuo 
savo dvasios skurdu. Tai yra taip gražiai Sertillanges4o aprašyta 
„moteris, kuri nebėra asmuo, bet kuri degradavo pati save iki tik ■ ■ ' ■ - . ?
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gražaus daikto laipsnio, tokia moteris nė nebejaučia reikalo būti res
pektuojama kaip asmuo? Jai užtenka drabužių, tuščių šnekų, ap
kalbų, flirto. Savo rolę būti idolu (stabu) ji vaidina su pamėgimu, 
džiaugdamosi iki kaktos raukšlės neatitolina jos garbintojų ir iki sie
los tuštuma, nepajėgdama išlaikyti amžiaus svorio, kurs palaužė jos 
kūną, jos nėpriblokš. Ir kiek moterų šitam siauram ir uždaram rate, 
kurs vadinamas pasauliu, net laimingos jaučiasi praradusios tai, kas 
yra žmogiška pilnutine šio žodžio prasme. Melagingi komplimentai 
ir egoistinės vyrų manieros joms atėmė protą. Jos nebeturi nieko tos 
moters, kuri yra vyro pagelbininkė... .“ (Op. cit., 23).

Taigi, moterų judėjimas yra ne kas kita, kaip paties gyvenimo 
iššaukta kova su blogybėmis, su nenormalumais, kurie yra medžiagi
niam pasauly. O, jei jie dalinai liečia visą vyrišką ir moterišką dir
bančiųjų klasę, tai daugumoj tik moterį pražudo, priverčia ją vietoj 
jos neįvertinto darbo parduoti save pačią... Dar skaudesnis blogis 
dvasinėj srityj, kurs, kaip minėjom, iš moters padarė tik gražų žais
liuką, menkavertį daiktą. — Tai negatyvinė klausimo pusė, kuri yra 
priežastimi tų trynimus! tarp kaltųjų ir kaltinamųjų: tarp visuome
ninės santvarkos, kuri šiaip ar taip yra vyrų proto ir rankos padaras, 
ir teisėtų moterų reikalavimų, arba trumpai: tarp autokritikos nepri
pažįstančių vyrų iš vienos pusės, ir už moters žmogiškumo teisę ko
vojančių iš kitos.

Pozityvinė moterų judėjimo kryptis, tai organizuotos pa
stangos įsąmoninti pačią moterį apie savo, kaip žmogaus, 
vertę, apie savo, kaip moters, pareigas, ir tuo pačiu pakelti pla
čiųjų moterų sluoksnių moralinį lygį. Vadinasi, moterų judėjimas 
yra viena iš gražiausių kūrybinių iniciatyvų; yra tikrai, kaip minė
jom, ne vien savo organizacine, bet dar labiau dvasine jėga: „viena iš 
pasaulio galybių“.

«

S ■

i • . ■ ----- ........ —— . .J • • . • ■
L ■ ■■ t .

| ‘ . • ...
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St. Ladigienė

Socialinis bendravimas ir žmonių 
santykiai

' : 1 " • ‘ '

f

Mes alkstame ir trokštame teisingumo ir tiesos. Įdomu pasvars
tyti, kokius santykius su artimu nustato teisingumas. Gal tada bus 
lengviau ir artimą suprasti, apšviesti, pamilti, artimiau su juo ben
drauti.

Tačiau socialinis bendravimas ir žmonių santykiai tai du skir
tingi terminai. Žmonių santykiai jau iš anksto nustatyti, tvarkomi 
pagaliam tikrus principus, jie lyg privalomi; tuo tarpu socialinis ben
dravimas reiškia tik mūsų laisvosios valios prisidėjimą prie tų santy
kių. Be abejo, tvarkingiems žmonių santykiams sunormuoti, reikalin
ga ir valia. Tvarką santykiuose suprasime kaip mums artimą dalyką, 
su kuriuo dažnai susiduriame, o ne tokį, kuris yra atidėtas, kaip nevar
tojamas į tolimą daiktadėtį.

Tvarka santykiuose yra ne kas kita, kaip harmonija atskirų ele
mentų, reikiamas susiderinimas įvairių visuomenės narių ir taip pat 
suderinimas įvairių kiekvieno nario pastangų. Tuo būdu socialinis 
bendravimas papildo žmonių santykius, o žmonių santykiai atsiremia 
j socialinį bendravimą.

Žmonių santykiai labai opus dalykas. Jų įvestoji tvarka be-so- 
cialinio bendravimo būtų labai žiauri. Bet toji tvarka ne nuo mūsų 
pareina. Ji yra Kūrėjo padiktuota, tuo pačiu, savy gera. Tik žmo
nių nusižengimai, jų nuopuoliai dažnai tą tvarką deformuoja. Įsidė
mėkime, jog nuodėmė sugadina ne tvarkos sąvoką, bet harmoniją, 
kuri turi būti tvarkos pagrindu. O be harmonijos žmonių santykiai 
lieka labai opūs, bet koks sugyvenimas sutrinka. Norėdami gerų 
santykių žmonėse ir reikiamos harmonijos, turime pašalinti visa, kas 
jiems kenkia, t. y. tiesioginę nuodėmės pasekmę: pyktį, nesantaiką, 
neapykantą, pavydą ir 1.1.

. . ’ . . ■ ■ v
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Nelygybės faktas

Tvarka reikalauja nustatyti santykius tarp nelygių elementų. Jei 
mesime žvilgsni į pasaulį, pamatysime labai sudėtingų ir darnių vi
sumų. Sudėtingume— atskiros dalys, daug įvairių sričių, skirtingų 
nuo viena kitos. Kai žvelgiame į dangaus skliautų žvaigždėtų naktį, 
kai stebime ore lakiojančius paukščius, kai nukrypstame į žemę su 
nesuskaitoma augalų daugybe, kai paneriame žvilgsnį į vandenis, 
kuriuose nardo įvairiausios žuvys — visur įvairu ir kartu darnu. Daug 
yra skirtingų ir savo rūšimi dalykų. Kiek įvairių vaismedžių ir krū
mokšnių mūsų soduose! Gėlių mylėtojas žavėsis gėlių daugybe ir 
įvairumu. Gyvulių pasauly vėl nauji įdomumai: kų pajėgia arklys, 
to nepajėgia šuo, visi yra savos rūšies padarai.

Mums žinomi rūšiniai ir individualiniai skirtumai. Kaip visoje 
gamtoje, taip pat ir žmonijoje mes nerasime dviejų visiškai vienodų 
žmonių. Ir visi skirtumai sudaro nustebimo vertų susidomėjimų: 
kiek rasių, tautų, odų spalvų.

Šiuo atveju įsidėmėtina,, kad žmonių masėje yra ne vien tik skir
tumai, bet ir nelygybė.

Filosofai, sv. Tomas, šiedvi suvoki aiškiai skyrė. Bet kai kal
bame apie nelygybę, tai reikia turėti kriterijų, prie kurio galėtume 
priartinti lyginamųjį dalykų ir nustatyti, ar jis bus aukštesnis, ar 
žemesnis/ Jei imsime lyginti žmones, tai kriterijumi galės būti jų 
kompleksai, kurie būdami didesni ar mažesni visada turės atitinkamo 
vienodumo žymių. Kompleksai bus labai įvairūs: rasių, tautų, pro
fesijų, luomų, pasaulėžiūrų ir t.t.

Žmogus, gamtos valdovas, iškyla virš jos savo išvidinėmis ga
liomis. Jį iškelia pirmiausia protas, kuris tarnauja Tiesai suprasti ir 
Gėriui pamilti. Tie, kurie supranta Tiesų ir pamilsta Gėrį, savaime 
yra geresni ir jiems skirta kitus tvarkyti.

Nelygybės pagrindai

Kodėl nėra lygybės žmonėse? Mes galime didžiuotis klausimu 
kodėl, kurį visų gyvenimų kartojame ir kuris parodo, kad mes pro
taujame. Ar lygybė yra, ar nėra, mokslas į tai neduoda vieno ir tiks
laus atsakymo. Vieni sako, kad atsitiktinai taip yra. Bet tada iš
kyla klausimas, kokiu būdu atsitiktinumui priskirti nenutrūkstamos 
tvarkos egzistavimų? Juk kas atsitiktina, tai ne nuolatos vyksta. At
sitiktinai įvyksta tvarka kai kur ir kai kada, bet tai nėra taisyklė.

Evoliucionistai sako, kad natūralūs veiksniai, t. y. klimato veiki
mas, geografinės aplinkybės ir kt. sudaro priežastis, dėl kurių turime
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nelygybę. Nesigilinant į šią teoriją galima pasakyti, kad ji yra vi
liojanti ir kartais dėkinga, bet turi savy prieštaravimų ir į šį klausimą 
aiškaus atsakymo neduoda. Jei mes pripažįstame aukščiausiai Bū
tybei visatos kūrimą, kurioje yra tikslingumas ir tvarka, tai mes kaip 
kūriniai grįžtame į Kūrėjo tikslą ir į Jo norus.

Pagal šv. Tomą Akvinietį: „Dievas suteikė buitį dalykams, kad 
parodytų savo gerumą, kurį kiekvienas gyvis savimi išreikštų“. Įsi
dėmėkime, kad kiekviena būtybė yra dieviško gerumo reiškėją. „Bet 
— sako šv. Tomas — kadangi vieno kūrinio negalėjo užtekti gerumui 
išreikšti, nes jis yra begalinis, Jis sukūrė daug ir skirtingų kūrinių, 
kad tuo būdu, ko trūksta viename jo dieviškam gėriui išreikšti, jį pa
pildytų kiti. Štai kodėl dieviškoji Išmintis norėjo ir sukūrė dalykų 
skirtumus“. Mūsų pastangos esmėje tų skirtumų negali pašalinti 
nors mes padėtume dėl to daugiausia rūpesčių ir kovų, jos vis tiek bū
tų priešingos numatytam kūrinių planui.

Konstatavę skirtumus, gausime atsaką ir nelygybės pagrindui 
panašų į pirmąjį. Jei vieno sukurto objekto negali pakakti išreikšti 
dieviškam gerumui, reikėjo daugelio, kad jų visuma sudarytų didesni 
tobulumą. Visuma, dėl savo harmonijos, sukuria didesnę ir aukštesnę 
tobulybę, bet ji turi masę ir skirtumus. Aišku, kad visi skirtingi ob
jektai nevienodu būdu reiškia savy sukurtąjį Gėrį, jie yra nelygūs, 
nes visuma būtų mažai harmoninga, jei ji būtų visiškai vienoda.

Jei viename gėlyne visos gėlės būtų visiškai vienodos savo spal
va, ūgiu, rūšimi, gėlynas būtų nuobodus. Mus žavi tas suderinimas 
įvairių rūšių ir spalvų, sudarąs harmoniją. Žmonėse būtų irgi tas pats, 
jei visi būtų visiškai vienodi, jie taptų neįdomūs. Nors tas nevieno
dumas kartais atrodo žiaurus, realybėje jis turi pagrindo, dieviškoje 
Išmintyje jis yra teisingas. Mes, nešiodami dieviškąjį paveikslą, esa
me reikalingi nelygybės. Žmonėse nelygybė yra dažnai žiauri ir skau
di. Jei neateitų į pagalbą tikėjimas, mes daugeliu dalykų nepasiten
kintume, nes neturėtume dėl skriaudų ir nelygybės atsako ir tuo pačiu 
negyventume dvasios džiaugsmu. '

Kas turėjo progos įsigilinti į Einšteino reliativizmo teoriją, tas 
galės nudžiugti radęs naują atramą kietųjų racionalistų teigimams. Ar 
mes žmonės, iš tikrųjų, esame nelaimingi? Ar tada, kai mes neturime 
pagrindo aiškiam džiūgavimui, tas gali sudaryti liūdnumo pagrindą? 
Ar darbininkas, kuris gerai savo darbą dirba, gali juo džiaugtis? Taip. 
Net ir tada, kai jo asmens geniališkumas ir individualybė yra įvairio
mis racionalistiškomis įtakomis sugriauti, jis sugeba džiaugtis. Kai 
jis po 8 darbo valandų grįžta į namus ir dirba tai, kas jam patinka — 
tos kelios valandos jam suteikia individualų ir brangų džiaugsmą.
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I

A. Varnas Už Raseinių ant Dubysos

Žemės ūkio darbipinkui, kai jis išeina į laukus, mato pasėlius ir noks
tančius javus, kas yra jo darbo vaisius, jis sušunka: — bus geras der
lius, turėsime duonosl — ir už tų žodžių slypi džiaugsmas. Aišku, 
kiekvienas žmogus gali išgyventi skirtingą džiaugsmą.

Visai aišku, kad alkanas, neapsirengęs žmogus negali įeiti į filo
sofinių minčių gelmę.

603

13



Visi žmonės turi vieną tikslą, tik ne vienodomis priemonėmis ir 
būdais jį pasiekia. Visi gauna dieviškąją malonę, bet ne vienodu gau
sumu. Kiekvieno individo keliai yra skirtingi. Tenka įžvelgti į da
lykus iš aukštesnio požiūrio. Kiekvienas turi būti tikras, kad iš jo 
bus tereikalaujama tiek, kiek jis gali, bet ne daugiau. Žmonijoje, 
kurioje viešpatauja skirtumai, nelygybė, yra kažkas, kas džiugina Kū
rėją, kaip įvairumas gražiame gamtovaizdyje džiugina mūsų akį.

Tvarka

Bet vienumas skirtingume, pasidavimas nelygybėje reikalingi tam, 
kad mes būtume laimingi. Mes prieiname prie tvarkos sąvokos. Vie
numas reikalingas, kad skirtingume būtų harmonija. Harmonija rei
kalinga, kad būtų tvarka. Visumos tobulumas sutrikdytas ten, kur 
nėra tvarkos. Tvarka tegali egzistuoti ten, kur atskiri elementai, skir
tingi ir nelygūs, yra suderinti į visumą ir atvesti į tam 
tikrą vienumą.

Kaip susidaro tvarka? — Tam tikra priežasčių grandinė: priežas
tys derinasi viena su kita, atsikreipdamos į priežasčių priežastį — Kū
rėją, ieškodamos Jo panašumo.

Nelygybė dažnai tampa piktnaudojimo šaltiniu dėl prigimties 
maištingumo ir todėl norint pašalinti visa, kas yra žmoguje maištinga, 
pirmiausia jis reikia m o k y t i. Žmogus reikalauja būti pamokomas

■ , * . ■ A ,

ir kiekvienas mokosi, tik gal skirtingais būdais: vieni patyrimu, kiti 
pastabumu. Kiekvienas, kuris daugiau žino, turi jausti pareigą kitus 
pamokyti. Tiesą žmogus pažįsta ne tam, kad ją tik sau pasilaikytų, 
bet kad ir kitiems perteiktų. Tiesa turi būti ne tik man, bet ir mano 
broliui, draugui, priešui. Tiesą nereikia paslėpti, bet be išdidumo 
perteikti ją kitiems. Čia šviesuoliams tenka ypatinga pareiga ir sko
la savo aplinkai: pasidalinti žinojimu apie tiesą, apie gėrį, kad kiek
vienas galėtų gyventi protingą gyvenimą, ne tokį, kaip mašina, bet 
kaip galvojanti būtybė, kuriai rūpi aukštesni dalykai ir kuri moka 
jais pasiskonėti.

Žmogus reikalauja būti v a 1 d o m a s. Valdymu kiekvienas žmo
gus turi būti yedamas į tobulumą. Valdymo ir tuo pačiu valdžios 
tikslas — visų valdinių tobulėjimas ir laimė. Jei mes norime page
rinti laimę tų, kurie neturi visa ko jiems reikia, stenkimės juos aprū
pinti stokuojamaisiais dalykais. Tikroji laimė — tobulume. Kitur 
mes jos negalime matyti, nes greit įkrintame į materializmo klaidą, 
kuris suplaka laimę su tobulumu ir sako, kad žmogus yra geras, jei 
jis laimingas. Tenka pagelbėti žmogui tapti geru, o kai jis bus geras, 
jam lengviau bus tapti laimingu.
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Kai mes galvojame apie visuomeniško veikimo tvarką, tai turime 
suprasti, kad mūsų veiklumas reikia nukreipti į apetitų sutvarkymą. 
Tie, kurie rūpinasi tik laikinuoju geriu, trokšta smagumų — tie nėra 
matomai pakankamai gėri. Kai žmogus geras, jis sutvarko apetitus 
ir neturi noro išsišokti.

Yra įvairių žmonių susigrupavimų, sistemų, kuriose daug leng
viau yra vieniems kitus pamokyti ir vieniems kitus valdyti. Sugadin
ta žmogaus prigimtis nuolat gundoma nuskriausti kitų žinojimą savo 
tingėjimo sąskaiton, pasisavinti gėrybes kitų išnaudojimo sąskaiton 
ir svarbiausia paneigti žmogaus asmenybę dėl jo tariamo žemumo 
išsilavinime ar turte. Šiais laikais bet kokia organizavimosi forma 
sudaro tarytum apsaugą nuo bet kokių išeinančių iš prigimties žemu
mo piktnaudojimų ir iš kitos pusės ta pati organizacija yra geriausia 
mokymosi priemonė. Čia puikiausiai sutampa šviesuolis su savo 
draugu, mažiau turėjusiu progos šviestis. Čia yra proga įprasti į tvar
ką ir susiklausymo drausmę.

Sunkiau žmogui prisiimti valdymą, kuris tvarkos reikalui yra 
reikalingas. Jei valdymą suprasime kaip pagalbą tobulėjimui, tai 
valdantysis įstaigoje, organizacijoje, valstybėje, šeimoje bus tas, ku
ris pats turės daugiau tobulumo savy. Valdyti — tai geriausiai tar
nauti savo artimui. Seniau buvo dvi žmonių klasės: ponai ir vergai. 
Krikščionybė šitas sąvokas sulygino. Visi žmonės yra lygiai reikalin
gi ir vertingi, neatsižvelgiant į tai, kokį jie darbą dirbtų. Visuomenė 
savo nelygybėje yra įvairių pareigų — funkcijų rinkinys, vienodai 
gražių ir naudingų. Tie, kurie moko, tvarko, reikalingi pagarbos, nes 
jie teikia kitiems šviesos ir tobulumo. Jų darbas sunkus. Kiti dir
ba vėl kitokius darbus, pvz., parduoda daržoves, kerta medžius, skal
bia ir t.t. Mes juos gerbiame, nes jie dirba gražų, reikalingą, įdomų 
darbą.

Tvarkos sąvokai gilesnę prasmę ras dieviškame plane ši pažiūra, 
kad, kiekvieno-darbas yra kartu ir jo pašaukimas, kad čia yra toji 
tikriausioji misija, per kurią pats turi pasiekti tobulumą ir būti aksti
nu kitus į jį atvesti.

Visais tais atvejais, kai socialiniame bendravime laikomasi tik 
įstatymų raidės ir medžiagiškos naudos, jis yra žiaurus ir kietas, ir 
velka paskui save pagiežą, pyktį, pavydą. O kai jis suprantamas gi
lia priežastingumo prasme, kurioje išmintis, valia ir geroji širdis su
deda savo duokles aukštesniam savo uždavinių ir pareigų supratimui 
bei vykdymui — tai socialinis bendravimas pasieka kilnųjį humaniš
kumą, kuriame kiekvienas žmogus kito neskriausdamas ir neužkliū
damas gali savo darbą dirbti ir dirbdamas tobulėti. Tuo pačiu ir 
santykiai tobulėja, gerėja.
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1 z. Matusevičiūtė

Kelionė po Lenkiją beieškant 
x Slavočinskio giesmynoRytą* mane pažadino kambarinė 7 vai. Mat, buvo kryžiaus dienos ir į rūmų koplytėlę turėjo iš miesto ateiti procesija. Procesija nieko nesiskyrė nuo mūsų provincijos procesijų, tik žmonės giedojo lenkiškai.Rūmų koplytėlėje yra stebuklingas Dievo Motinos paveikslas, todėl dažnai joje esti laikomos mišios. Buvo gegužės mėnuo, tai kalbėjo ir litaniją.Po pamaldų ir pusryčių pasišaukė grafas mane į savo kabinetą, kuris yra šalta bibliotekos, ir parodė mano trokštamą giesmyną. Knyga dailiais raudonais odiniais viršeliais, net paauksintais kraštais, matyt, turtingo pono bibliotekoje jai teko būti. 17 amžiuje knygos buvo labai brangus daiktas, pvz., toks giesmynas galėjo kainoti jungą jaučių. Knygos pradžios trūko, bet antraštė buvo įrašyta ranka: „Gesmes krikščioniszkas . .." Autorius Salamonas Mozerka Slavočinskis 1648 m. spausdinta Vilniuje Jėzuitų spaustuvėje. Tai vienintelis išlikęs pirmasis katalikų giesmynas. Godžiai vertelio jau knygą, pasirodo labai gerai išsilaikiusi, pusiau gotišku, pusiau lotynišku šriftu atspausdinta.Nežinodama, kaip vėliau pavyks foto kopijos, ryžausi ranka knygą nusikopijuoti. Buvo apie 300 psl. spausdinto teksto, o senas knygas nurašinėti ne taip sklandžiai sekasi, nes reikia tikrinti kiekvieną rašmenį.Prasidėjo nuobodus darbas. Už lango viliojo pavasario gamta: stiprus žydinčių alyvų kvapas dilgino nosį, o aš, kaip viduramžių vienuolis, atkakliai įsikibusi knygą rašiau ir rašiau nuo ankstaus ryto ligi vakaro. Prie didžiausių pastangų jaugiau neperrašydavau per dieną kaip 30 psl. Po trijų dienų tokio kruopštaus rašymo taip pervargo akių nervai, kad pradėjo šokinėti akyse juodi kamuoliai. Per pietus pasiskundžiau grafienei, ir ji mane išbarė sa: kydama:—- Tamsta gali pas mus gyventi, kiek tinkama. Nėra reikalo ~ taip skubėti, Tamsta mums nieko nekliudai. Jei patinka, galėsite 

t ' t ‘ ‘ “vasarą atvažiuoti, naudotis mūsų biblioteka ir baigti savo darbą.
■ * * ’ ■'*

* Tęsinys iš 11 nr.606
■ -Ü
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Aš jai gražiai padėkojau už jos kilnumą. Po pietų ji man sugalvojo pramogą. Davė arklius ir palydovą, grafo asmeninį sekretorių p. N. Tas buvo Lwowe studijavęs teisę, kalbėjo rusi škai,s lipniau vokiškai. Šiaip taip mudu susikalbėjome. Apvažiavome gražias Vyslos pakrantes ir grafų folvarkus. Iš sekretoriaus pasakojimo sužinojau, kad grafas esąs labai turtingas. Lenkijoje nebuvo pravestos žemės reformos, ir grafas valdė apie šešerius didelius dvarus. Jo žemės guli Pavysim, beveik juodžemiai, todėl duoda nepaprastą derlių. Po pievai ganėsi šimtai juodmargių, žalų švediškų karvių, kaip evangelijos pažadėtoje žemėje. Mieste turėjo pora malūnų, lentpiuvę ir bravorą. Jis buvo neseniai pardavęs didelius žemės plotus kariuomenės poligonui, kur lankėsi ir mūsų kariuomenės vadas. Taigi tiems žmonėms nieko netrūko. Jis dar ir šiais laikais laikė penkiolika sportinių arklių geriausios veislės ir dvidešimt medžioklinių šunų. Sekretorius teiravosi apie Lietuvoje pravestą žemės reformą, ir, matyt, jam esama tvarka nepatiko.Grįžome per miestelį. Žydai iškišę pro krautuvių duris galvas spoksojo į mus. Turguje barzdoti, peisuoti su ilgais balako- nais, rankas susikišę už nugaros, būriais šnekučiavo. Labai daug miestelyje lakstė mokyklinio amžiaus jaunimo, Ir kas stebėtina: daugiausia šviesaplaukiai, mėlynakiai. Lenkijoje visur matyti labai daug vaikų ir jaunimo, o Vokietijoje daugiausia pagyvenę žmonės arba seniai. Vaikai gatvėse reti svečiai. 'Po keturių dienų mano buvimo Dzikowe atvažiavo dar vienas svečias, dailininkas Volfas iš Varšuvos. Jis darė vieno portreto kopiją Sandomierzo miesto valdybai. 16 amžiuje vienas Tar- nowskiu buvęs hetmanas ir tam miestui padaręs daug gero, todėl miesto valdyba nusprendusi įsigyti jo portretą.Dabar turėjau naują draugą pasivaikščioti. Su juo diskutuodavome įvairiais politiniais ir kultūriniais klausimais. Jis buvo ir grožinėje literatūroje gerokai apsiskaitęs. Užkliūdavome ir už Vilniaus klausimo. Jis teikdavo, kad tai grynai lenkiškos kultūros «i miestas ir lietuviai negali į jį reikšti jokių pretenzijų, nes dabar visai lenkiškas. Tada jam atsikirsdavau:— Dancigas taip pat vokiškas, o kodėl Lenkija pasiryžusi dėl jo sudėti tokias dideles aukas. Kariuomenės išlaikymas brangiau atsieina, kiek kaštuoja pats miestas.Jis atsikirsdavęs, kad Dancigo klausimas yra daugiau lenkų garbės reikalas. Jis buvo vokiškos kilmės, nors jau grynai lenkiškos orientacijos, bet nesikarščiuodavo ir laikėsi gana kultūringai. - 607
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Po dešimt dienų knyga buvo perrašyta, ir pakėliau sparnus at
gal į Vokietiją. Laikas buvo neramus. Jie patys kasdien kelius 
kartus klausėsi radijo pranešimų ir skaitė daug laikraščių, net pran
cūziškų. Dauguma iš rūmų tarnų turėjo kariuomenės šaukimus, 
ir galėjo būti kiekvienu momentu pašaukti. Užsiminus apie ka
rą, atsakinėjo drąsiai ir rodė didelį patriotizmą. Man rodos, tie 
žmonės nemelavo.

Artėjo Sekminių šventės.
Grafas man patarė Sekmines leisti Dzikowe. Išėjau į Pavysli 

pasivaikščioti. Didelė graži upė, o po lietų iš kalnų bėgo drums
tas vanduo, vandens vagoje buvo su kaupu, o žemesnėse vietose 
išsiliejusi iš krantų. Paliai upę ėjo aukštas pylimas, matyt upė 
dažnai mėgsta siausti. Sodriose pievose žydėjo riebios pienės 
ir geltoni ligi juostos barkūnai. Išsitiesiau pievoje tarp pienių ir 
žiūrėjau į dangų. Dangus buvo toks vaiskiai mėlynas, kaip lietu
vio akys. Priėjo prie manęs nepažįstamas žmogus, matyt, pylimo 
sargas, ir tarė:

— Newolno tūtai lieczič. — O aš 'j am atrėžiau, kad man 
,,wolno" ir ranka mostelėjau į rūmus, kurie puošė visą apylinkę. 
Tada jis tuojau pažino, kad aš svetimtautė, kilstelėjo kepurę ir, 
pasakęs „przepraszem", nuėjo savo keliu. Ilgai gulėjau, kaip „Va
saros Vaišių" autorius žolėje, tik vabaliukų nestebėjau, o didžiuo- 
sius aplinkos daiktus.

Greitai pakilusi, grįžau į dvarą, kažkoks slaptas balsas sakė, 
reikia skubėti.

Reikėjo gauti grafo leidimas knygą nuvežti į Krokuvos Jogai
los biblioteką ir čia padaryti foto kopijas. Grafas sutiko khygą 
duoti, pažadėjo pasiųsti bibliotekai paštu. Jis taip pat leido 
man knygą paskelbti spaudoje. Pasiūlė pasižiūrėti bibliotekos. Tai 
turtinga senų knygų, dokumentų, laiškų ir šiaip labai vertingų 
veikalų biblioteka. Vien senųjų knygų ligi 17 amžiaus yra per apie 
tūkstantį egzempliorių. Knygyną tvarkė ilgus metus Dr. Marczekas, 
kuris šiuo laiku dirba Varšuvoje prie etnografinio muziejaus. Man 
davė jo antrašą ir vasaros metu turėjau jį atlankyti, nes jis 
buvo tikrasis bibliotekos žinovas. Pervertus katalogą, suradau ir 
antrą lietuvišką knygą, tai buvo viena laida „Ewangelie polska i 
litewska" 1731 m., labai gerai išlikęs egzemplioriuj, kiek žinojau 
iš prof. Biržiškos straipsnio, Lietuvoje tos laidos neturėjom. Labai 
turtinga biblioteka senąja lenkų ir lotynų literatūra, o labiausia 
istorine medžiaga.

Kaip Slavočinskio giesmynas patekęs. į Dzikową, grafas ne
galėjo pasakyti. Jų biblioteka labai sena, jau iš 14 amžiaus. Daug 
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Musų jurojekartų karų metu ji buvo slepiama miškuose, ypatingai per turkų invaziją, todėl daug vertingų knygų sutrūnijo ir šiandien jos blogiau išsilaikiusios. Biblioteką yra ištikusi didelė nelaimė 1927 m , pusę jos sunaikinęs rūmuose kilęs gaisras.Grafas buvęs nevedęs ir medžiojęs Slovakijoje Tatrų kalnuose, namie buvo tik serganti senutė grafienė. Buvo labai šalta žiema ir- užšalo vandens vamzdžiai. Mechanikai, visą dieną triūsi- nėdami, šildė tuos vamzdžius, tirpdė ledą ir per neatsargumą pa- 1 ■ * ■ ,liko kur nors žiežirbų. Dvyliktą valandą nakties panaktini s pa - stebėjo, kada ugnis laižė rūmų stogą. Subėgo miestelio gyventojai ir gelbėjo grafų turtą, meniškos vertės daiktus, o labiausia Dr. Marczeko vadovaujami gimnazistai gelbėjo biblioteką, kuri buvo įtaisyta salėje antrame aukšte. Bet įvyko didelė nelaimė. Balkiai padegę įlūžo, palaidodami po savim gaisre dešimtį žmonių aukų: jų tarpe šešius moksleivius, trejetą žydelių ir vieną iš miestelio žmogų. Sudegė 20.000 tomų naujųjų knygų. Bet archyvas prie koplytėlės paliko sveikas, nes buvo požemyje. Tarp išgelbėtojų knygų laimingai buvo patekęs ir mūsų Slavočinskis. Grafas mane nusivedė į koplytėlę ir parodė paminklinę žuvusių lentą.

19



II

Po pietų, atsisveikinusi ir padėkojusi šeimininkams, išdūmiau 
J Krokuvą. Ten turėjau laukti knygos ir susitarti dėl fotografa
vimo.

Buvo Sekminių šeštadienis. Krokuvoje buvo jausti švenčių 
nuotaika. Miestas labai gražus, ant Vyslos krantų. Savo vidur
amžišku charakteriu jį galima būtų lyginti su Nūrenbergu. Bet 
jis yra kiek gražesnis, nepaprastai daug bažnyčių. Austrai išgrio
vę miesto pylimą ir užsodinę parką, šiandien ten knibždėte knibž
da kr okuviečiai kaip puikiame pasivaikščiojimo parke, kuris puo
šia visą miestą. Iš visų miesto išsiskiria lenkų istorinė šventovė 
—-Wawelis.

Apsistojau „Hotel francuski". Rytojaus dieną žiūriu: iškelta 
Lietuvos vėliava. Teiraujuosi, kokia proga, man sako esąs atva
žiavęs mūsų ministras Dr. Šaulys. Pasiskambinau jam, ir jis po 
pietų paėmė kartu su savo mašina mane į Veličką apžiūrėti drus
kos kasyklų.

Niekada nebuvusiam po žemėmis, kasyklos daro didelį įspūdį. 
Keletą kilometrų gali vaikštinėti požeminiais urvais. Darbininkai 
jau iš senų laikų yra padarę iš druskos keletą koplytėlių, esą pa
našių nėra visame pasaulyje. Lenkų religingumas pasirodo ir po 
žemėmis. Vienos tų koplytėlių buvo gana meniškos. Telkšojo sū
rūs, druskos persotinto vandens ežerėliai, primindami Dantės pra
garo prieangį. •• I ‘ ' , ' ' ' :

Antrąją Sekminių dieną aplankiau. Wawelį. Sunkia nuotaika 
kėliausi į kalną, nuo kurio didingai žiūrėjo į miestą puikūs ka
rališki rūmai. Prie vartų Lietuvos vytis ir Lenkijos erelis. Vytis 
nors Jogailos laikų, bet tokia grakšti! Karališki rūmai viduryje apy
tuščiai, Jogailos ir Jadvygos karališki kambariai šiandien mums 
atrodo skurdžiai, kaip viduramžio seno vienuolyno gotinio stiliaus 
celės. Labiausia domina karališkoji katedra. Tai ištisas muziejus, 
kurio požemiuose karalių kapai. Ten ilsisi Jogaila ir visi Jo- 
gailaičiai, taip pat ir maršalo Pilsudskio palaikai. Kas charakte
ringa, kad nuo unijos laikų prie karalių karstų iškalti Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių ženklai. Vytis puošia geležinių grotų duris į 
nišą, kur ilsisi Pilsudskio palaikai. Lenkai visada svajoja apie 
uniją su Lietuva.

Trečiąją Sekminių dieną nuėjome kartu su ministru Dr. Šau
liu susitarti su Jogailos u-to bibliotekos direktoriumi Prof. Kunce. 
dėl giesmyno fotografavimo. Ministrui parodė bibliotekos rete
nybes, dar Jogailos ir Jadvygos laikų dokumentus. Ministras pa
sirašė svečių pergamentinėje knygoje. Jį apdovanojo bibliotekos 
leidiniais ir pažadėjo foto kopijas padaryti tik po dviejų mėnesių.

610

20



Taigi man nebebuvo tikslo ilgiau Krokuvoje pasilikti, be to, baigėsi ir mano vizos laikas. Prof. Kunce man patarė pasiteirauti pas prof. Kotą dėl senosios lenkų religinės literatūros, nes reikėjo susirasti ir lenkų giesmynų originalus.Pasiskambinau prof. Kotui. Jis sirgo lengvu gripu ir buvo neseniai grįžęs iš Berlyno prof. Brūknerio laidotuvių. Lenkai dėjo pastangų mirusio prof. palaikus pervežti į Lenkiją, bet našlė nesutikusi. Jis man leido pas jį į namus ateiti. Prof. Kotas pasakojo savo įspūdžius iš Kauno. Jam parodžiau savo giesmyną ir teiravausi, kokioje bibliotekoje galėčiau surasti lenkiškus 17 amž. giesmynus. Profesorius tęsė:— Tamstos pasirinktas darbas labai gražus ir įdomus, bet jis. susijęs su kultūros istorija. Čia reikės gilesnių studijų ir Tamsta be Lenkijos šio darbo neparašysi.Lenkų giesmynų ieškojimas irgi sunkus darbas, teks važiuoti į Lwową, Varšuvą, o daugiausia teks dirbti Krokuvoje. Jis mane painformavo, ką turiu pasiskaityti ir vasaros metu patarė atvažiuoti į Krokuvą.Ministras važiavo į Suchą ir pasiūlė man nuvažiuoti pasižiūrėti Zakopanos. Diena pasitaikė pusiau apsiniaukusi. Pusė kelionės kelias buvo geras, bet kokia 40 km prieš Zakopanę buvo labai blogas. Apylinkės buvo labai gražios, kalneliai juokdamiesi sveikino keleivį. Pakelėje sutikome aukštumų gyventojus kalnų drabužiais: baltomis milinėmis kelnėmis, plunksnuotomis skrybėlėmis. Jie nustebę žiūrėjo į mūsų mašiną ir lietuvišką vėliavėlę. Zakopanę pasiekėme apie pietus. Kalnus dengė debesys, lijo. Už kalnų buvo jau Slovakija. Papietavę vienoje viloje, važiavome• 1 '■ , . ■ ' - * į kapus atlankyti rašytojo J. Biliūno kapo. Sunku jį buvo surasti. Pagaliau po ilgo ieškojimo suradome visai prie tako kuklų žibuoklėmis apaugusį kapą. Nesitikėjau, kad teks atlankyti „Liūdnos pasakos'' autoriaus kapą. Išėję iš kapų atsiskyrėm, ministras nu- važiavo savo keliu, o aš, laukdama traukinio, užėjau į kavinę. Į kalnus pasikelti nebuvo prasmės, nes rūkai buvo juos apgulę nepaprastai tirštai.Vakare grįžau į Krokuvą, o anksti rytą iš Krokuvos išdundėjau į Vokietiją.
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]. Augustaitytė Vaičiūnienė

Laukimas
• . r

' ", ■ * ■

Pūtė palši vėjai,
Švilpė pagiriais,—
Laukė ji už vartų, 
Laukė, gal, pareis.

Vakaras jau žengė 
Nešinas žvaigždėms, 
Nuometuotos viešnios 
Slinko pabarėms.

J r jisai sugrįžo 
Paryčiu tiktai, 
Kai iš lėto balo 
Kelianti rytai.

Buvo pasipuošęs 
Šypsena trapia 
Ir rože raudona 
Kairiam atlape.

Vai, sūnau, vienturti, 
Tu namo grįžai...
Ir prie vartų verkia 
Vienplaukiai beržai.

Patakiuos lelijos 
Uždegė žvakes, 
Kur jo baltą karstą 
Į seklyčią neš.

Ir tenai apstatė 
Diemedžiais žaliais . . .
Palšas vėjas skrido 
Švilpdams pagiriais.

O jinai, palaužta 
Liūdesio gilaus, 
Vėl už vartų laukią 
Grįžtančio sūnaus.
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EI, Gaučytė

Tamsūs krislai šviesojeTautos kultūrinio gyvenimo pradžią bei jos pažangą pradedame vertinti nuo mokyklos. Mokykla yra toji nepigiai kaštuojanti institucija, kurios uždavinys nėra keliais žodžiais nusakomas, nėra koks registracijos biuras, nėra senienų saugojimo įstaiga, bei jų konservavimas. * " •Pradžios mokykla, jos mokytojai susiduria tiesiogiai su visos tautos prieaugliu ir jos uždavinys yra suformuoti net pačios tautos pagrindus, josi charakteriui duoti kryptį.Vienas vokiečių imperatorius yra pasakęs: „Tik liaudies mo-mo-kytojai sukurs Vokietiją".Tad aiški yra mokyklos reikšmė tautos gyvenime. Kad * kykla duotų norimų vaisių, kad ji stovėtų tinkamoje plotmėje turi teisės į tam tikras privilegijas. Mokykla turi būti savarankiška — t. y. mokytojas turi būti savarankiškas. Tautos dvasinį pajėgumą nusveria jos kūrybiškas savarankiškumas, susiderinąs su savos tautos specifiškuoju charakteriu. Tik savarankiški, savimi pasitikį asmens gali savarankiškam mąstymui, kūrybai nuteikti ir kitus.Kas stovi daugiausia mūsų pradžios mokyklų priešaky? Dau
gumą mokytojų sudaro mokytojos moterys. Kai kam gal labai nepatinka toji persvara, į šitą reiškinį žiūri su nemaža nepasitikėjimo doza. Įsisteigus pedagoginiam institutui Klaipėdoje, klausytojų 60% sudarė moterys. Iki šiol tas % nepersviro kiton pusėn, o dar vis turi tendencijos moterų naudai krypti. Į mokytojų seminarijas taip pat daugiau stoja moterys. Todėl šiose eilutėse ir noris ‘apie moteris mokytojas pakalbėti.Kai kuriuose kraštuose, pvz., Italijoje, visas pradžios ir vidurinis mokslas bemaž moterų rankose ir ten yra jau tradicija; moteriai mokytojai su pasitikėjimu tos atsakingos pareigos pavedamos. Jungtinių Amerikos Valstybių kai kuriose valstijose išimtinai tik moterys ir dargi netekėjusios tegali būti mokytojomis pradž. mokyklose.Jeigu trumpai peržvelgti mūsų mokyklos istoriją, tai moterys yra didelę vagą išvariusios ir dar tebevaro. .613
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Mūsų mokykla varginga buvo ,,kaimo daraktorių’4 gadynėje, 
varginga buvo Nepriklausomybės pradžioj. O dabar? Jaučiama, 
kad imamasi mokyklos būklę gerinti. Tačiau tas rūpestis vis ne
atrodo toks įtemptas ir visuotinis, kaip norėtųsi. Dar negreit, atrodo, 
pasikeis žemutės kaimo grįčiosi į šviesias erdvias mokykloms pritai
kytas patalpas. Sunkus ruduo ir žiema žemutėj pirkioj su 50—60 
vaikų, kur lubos neleidžia rankos aukščiau galvos iškelti. Kai iš
girsti ar paskaitai, kad tai vienur, tai kitur jau šventinami mokyklai 
naujai pastatyti namai, džiaugies kartu su laimingaisiais-— moky
tojais ir vaikais. Jų darbo sąlygos mokykloje pasikeitė. Jiems 
ir nuotaika, ir darbo aplinka prašvito, pagiedrėjo. Galvoji, kada 
mano mokykla susilauks tokios dienos. . . Bet kai darbą rudenį vėl 
pradedi ankštoje grįčioje, neatrodo, kad skubinamas mokyklų sta
tymo darbas. Bet dideli dalykai nėra vienu ypu padaromi, reik 
daug laiko ir energijos paaukoti, kol stojasi kas kūnu.

Medžiagiškoji mokyklų būklė dar nėra patenkinama. Dar pra
eis nemaža laiko, kol visas mokyklas aprūpinsime tinkamais bu
tais ir kt.

Kaip atrodo antroji ir net svarbiausioji, esminė mokyklos pu
sė gyvenime?

Ar dabartinė musų mokykla Įvykdo jai statomus- uždavinius
pakelti krašto kulturinį lygį į tinka as aukštumas, ryškiai paH

rodyti progresą, pažangą? Atsakymas turi būti —■ taip! Bet dažnai 
pesimistiška nuotaika pagauna pačią mokytoją, pažvelgus į savo 
darbą — tiek, rodos, nedaug tos pažangos. Tačiau ir gražiausi 
paveikslai ir meniškosios statulos žiūrima iš tam tikros perspekty
vos, atitinkamo atstumo, tik tada galima pastebėti spalvų ir linijų 
harmoniją.

Mokytoja, kuri ištisas savaites, mėnesius, net metus dirba ne- 
nutoldama nuo savo darbo bei tos aplinkos, kuri, kaip vąšely su
kama virvė, turi suktis vien savo darbo srity, nebepajėgia savo 
darbu pasidžiaugti, nes jis jai pačiai lyg nublanksta, nes josios 
energija išsenka. Reikalingas šioks toks, įvairumas, kad vėl su 
nauju nusiteikimu galėtų dirbti. Juk dyla ir geležis, o žmogus dau
giau, kaip geležis — jis kartu ir dvasinis, mąstantis, jaučiantis 
sutvėrimas. Mokyklos atmosfera, dulkės, triukšmas, įtemptas ste
bėjimas atima daug darbo energijos ir jėgų. Nors kasdien tobu
lėjanti pedagogika stengiasi įvairiais būdais lengvinti darbą, bet 
nuo tų pastangų nepasikeičia judri, tingi, net atžagareivi vaikų
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7 V. Šleivytė Skurdasprigimtis, kuriai nugalėti, bei darbui palenkti vienodai reik didėlės dozos mokytojo energijos.% Klasėje darbas nesibaigia — namie rūpi kukli kulinarija, nes kaimo sąlygos jokią patogumų, bei pasirinkimų neduoda ir skalbtis tenka pačiai, nes mokytojai (jui) patarnauti — reiškia daug užsidirbti, o iŠ kuklios algos galima tik labai kuklius reikalavimus patenkinti.O juk mokytoja yra inteligentė —jai reikalingas ir kultūrinis gyvenimas. Visos dvasinės vertybės, kurias atsinešė iš mokyklos suolo, per kelis metus pasisėja dirvonuose, reik naujų šaltinių—kny-
Ö
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gų, žurnalų, laikraščių, šviesuolių žmonhp draugystės. To viso, ypač pastarojo, taip maža tyliame kaime, ar tiesiog visai nėra. Lieka tyli vienatvė ir lėtas išsikrovimas, išsidiferencijavimas.Kaimo mokyklos išsvaidytos per 5-6 km spinduliu, nėra arti šviesesnio žmogaus.O tų reikalų tiek atsiranda vienu ar kitu klausimu pasitarti, pasidalinti. Tai ne prabanga, bet gyvas reikalas!Kartais negali sulaikyti širdies, eina kelis kilometrus, kad bent valandėlę galėtų pabūti su kuo nors, kad leistų mintims garsiau pasisakyti.Neretas atsitikmas, kad visuomenėje pasigirsta skaudžių žodžių į kaimo mokytojas, kad jos mažai tereaguojančios į pirmyn žengiantį gyvenimą. Iš viso, kad įvyktų šilta reakcija, turi pajusti šiltą pažadinimą bile kokiam reagavimui. Pabarimu, kietų žodžių plejada, badančiais širdį užmetimais nesužadins reakcijos ta linkme, kuria norima. Kartais atrodo, kad tu, mokytojau, nesi toks žmogus, kaip kiti, tu neturėk savo pasaulio, tu nejausk, kaip jaučia kiti, tu nė nesvajok apie patogesnį gyvenimą, tu nenorėk nieko ... Tu būk, kuo tu nesi, bet būk tuo, kuo esi mumsi reikalingas! Ir ta mokytoja priklauso nuo kiekivenos šalia jos gyvenimo pasireiškiančios intrygos. Apsiniaukia kartais dangus, ir gimsta apatija, 
kad darbo be triukšmingos reklamos niekas nepastebi. O juk su
kauptas tylus dėmesys yra pasiryžimo ritmas, pritaikytas mūsų tau
tinei dvasiai.Nors dabar yra reklamos amžius. Reklama, rodos, beliko vienintelis kelias į šviesesnę ateitį. Darbas — žodžiuose, reklama — gyvenime, tarytum ir tinka šių dienų įsisiūbavusiam tempui.Tačiau liaudies švietimo darbe sunku pasiekti tokio aukšto reklaminio žvilgėjimo — kasmet ateina vaikai su užmirštomis žiniomis, su blogais įpročiais ir, kol pasieki bent šiokių tokių rezultatų, reklamai pareina ūpas. Darbas, vienodai varomas, yra žymus savo esmėje, jis yra ne be vaisių, tik jis susilieja su pilka mūsų krašto spalva ir nešviečia, kaip meteorai tamsiame nakties danguje.

Mūsų mokytojos nedirba vien už tą kuklią algą, bet dirba iš 
meilės savam kraštui, joms brangi kiekviena gimtosios žemės sauja 
ir kiekviena jauna mokslo ieškanti būtybė.Kartais primetama mokytojams ąumaterializėjimas, atsilikimas nuo kultūros, stoka aktyvumo.kytojas negali būti neaktyvus. Jis kasdien turi labai daug to aktyvumo parodyti mokykloje, tiesioginėje savo darbo ir pašaukimo vietoje.Dar neseni laikai, kad vienai mokytojai(jui) teko dirbti net su 616 <
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Mokytojo aktyvumas! Juk mo-
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100 vaikų (tik nuo 1930 m, bemaž visur įvestas privalomas mokslas ir mokyklų tinklas sutankintas). Su dideliu, kad ir 30, vaikų skaičiumi dirbant, kur ir išsilavinimas ir net amžiaus atžvilgiu didelis įvairumas, reik labai daug padirbėti, kad šiokių tokių vaisių sulauktum. • ■ • ■ ’ 1O kai tas darbas nėra vertinimo rodiklis, kada visvien mokytoja laikoma neaktyvi, tada netenkama bile kokio noro daugiau dirbti. Dažnai pasitaikydavo, kad mokytojus vertindavo ne pagal tiesioginį darbą, o tik pagal pašalinį. Tada imta moteris mokytojas vertinti iš tam tikro rezervuotumo. Tais reiškinys, niekad nebuvo ir nebus nei geras, nei teisingas.Charakteringa smulkmena. Viena mokytoja, dirbus jau 20 su virš metų įvairiausiose gyvenimo ir darbo sąlygose, dirbus ir tada, kada nebuvo visai kam švietimo darbo dirbti, tik dabar atsidūrusi patogesnėse darbo sąlygose, rašo laiške: „Dabar ir aš pajutau, kad esu žmogus, kaip ir visi. Kad bent nebūtų vėl kitaip, kad nebe- pradėtų vėl sijoti į gerus ir blogesnius mokytojus, tik ne pagal darbą, bet pagal kažka kita".Panašios nusiskundimo gaidos yra ir turi būti neigiamai vertinamos, mokyklos gyvenime šalintinos visos nuotaikos, iššaukiau -
Hčios panašius nusiskundimus. Objektyvaus teisingumo ir lygaus 

vertinimo masto labai išsiilgę tie žmonės, kurie jaučia savo pa
reigą ir dirba pagal savo sąžinę visur vienodai.Eilę metų dirbant tolimesniam provincijos kamputy, toks at- siskyrėliškas gyvenimas vis dėlto savo padaro. Nuprantama nuo žmonių draugijos, o susidūrus neberandama bendros, šiltesnės kalbos. O jei patenka į didesnę, mieste gyvenančių draugystę, varžosi, jaučiasi lyg pagauta. Junta pati, kad ir judesiai nevikrūs ir

-balsas nebesiderina prie kitų. Tą pastebi ir kiti ir, jei ne tuoj, tai paskui pasakys, kad provincijos mokytojos atsilikusios.Viena mokytoja, jau 10 metų dirbanti kaimo pirkioj, sako: ,,Rodos, visai nebemokėčiau ir labai blogai jausčiausi, jei įeičiau į gražią erdvią, šviesią klasę, kur mane visi galėtų nuo kojų iki galvos matyti, nes dabar trinuos tarp suolų, kur nieks mano neikojų, nei rūbų nemato".Šykšti dalia — visą laiką tyliame, vienišame kaime. Jei į žibintą nedapilsi alyvos, išdegs, o suanglėjusi dagtis nei šviečia, nei šildo.Kultūra yra tokia vertybė, kurią ne tiek pamatysi, kiek pajausi (nors šiame XX chaotiškame amžiuje kažin ar beliks kultūros vardas pasauly?). Kad mūsų mokytojos ieško ir nori kultūros, žymu iš to, kiek naudoja visus šaltinius: knygas, laikraščius, žur-
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nalus, radiją. Nors iš mažos algos reik gerokai susispausti, kad tuos kultūrinius reikalus patenkinti — perbrangios knygos ir spau
da. Spaudai su Liet. Eenciklop. kas mėnuo išeina virš 12 lt. Kny- goms visai nedaug begalima asignuoti, bet ir tos yra perkamos.Pragyvenimas kaime kartais net daugiau kainoj a negu Kaune; dargi neturint jokios galimybės pasirinkti, o tik užmoki tvirtą kainą.Nedejuojama, bet tik norima, kad visuomenė nebūtų .pikta teisėja, žvelgdama į mokytoją. Pačių mokytojų nuotaiką palaiko įsi
tikinimas, kad reik daug tylaus pasišventimo, norint savo kraštą 
padaryti šviesų, sąmoningą.O juk visai būtų natūralu, kad jaunos mokytojos galėtų turėti progos daugiau ir didesniame žmonių sambūry pabuvoti, bet sąlygos atima ir sulaužo tą natūraliąją teisę — būti pastebėtai. Todėl taip neretai mokytojos savo gyvenimą suriša su, visai svetimos aplinkos ir išsilavinimo žmonėmis.

Skaudžiai pajuntama tendencija ii moterų mokytojų mažiau
turėti centrinėse vietose. Iš viso, neaiški ir net šališka justi pažiūra, lyg nepasitikėjimas. Kodėl tiek nebedaug likę moterų mokyklų vedėjų vietose? Atrodytų, kad toms pareigoms vienodai tinka ir vienodai yra paruošti kaip vyrai, taip ir moterys. Juk turime moterų ir aukštesnėse pareigose, kur jos visai gerai savo darbe užsirekomenduoja. Dažnai pastebima, kad nesvarbu, kaip vadovauja vyras kokiai mokyklai; jei vyras — to ir gana, jo darbas nesusilaukia kritikos.Daug daugiau pasišvenčia darbui moterys, o vyrai, jeigu tik atsiranda pelningesnė, karjerą žadanti vieta — lengvai meta mo-kytojo darbą.Moterų mokytojų teisės nėra jokiu atveju siauresnės. Moterys turi jas ginti ne pasyviai, o darbu, susipratimo augimu ir solidarumu. Mokytojos moters tikslas. — kuo daugiausia padirbti tikrojo pozytyviojo auklėjamojo darbo. Tikrasis tiesioginis darbas, nors ir tyliai varomas, gilesnę vagą išvaro. tJauna mūsų Tėvynė savo atgimimu, todėl skubame, vejamės kitus kraštus, bet kultūra šuolių nedaro. Gyvenant kaime tas itin ryšku. Vienas kitas pavyzdys, kokių dar smulkmenų atsiranda mūsų kaime. Apsirgo mokytoja sunkia angina, gydytojas toli; kaimietės išvirė ir atnešė gero vaisto nuo gerklės, tikindamos, kad tuo vaistu ir vienas klebonas bemaž nuo mirties išsigelbėjęs (vaistas — šuns... nuo akmenėlio, taip vadina). Arba: susirgo šeimininkų naujagimis; prasideda gydymas — šventintų dagių pundulį užrūkė ir tuos dūmuos laiko nuogą kūdikį. Dūmai aitriai kartūs,
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A. Žmuidzinavičius Skaistus vakarasnet kieme trošku, sako, gerai miegos. Kitą kartą įsiveda pirkion net porą arklių pakaustyti: ore, girdi, šalta esą.Mokytoja, gyvendama kaime, turi visur nenusiminti, kai aplink tiek maža pažangos, toks menkas išsimokslinimas ir trapus valstybingumas.Būt gera, kad galėtume atverti visus langus ir ,,pasisemti dangaus aukštybių šviesos auksinės, kad būtų .gera smagu gyventi“ . . , Deja, užbrinkę kartais langai ir girgžda durys, o rudeniui vėjai samanas iš sienotarpių peša. Nuoseklus lygus darbas turi performuoti vidujinę žmogaus pusę, tada ims trykšti ir laukiamoji ,,šviesa iš dangaus“. Nes kasdieniai reiškiniai aiškiai byloja, kad iš viršaus nušviestieji daiktai dažnai esti apgaulingi, nepateisiną žvilgėjimo.Kaip visos sritys taip ir šioji — mokytojų būklė—laukia lygaus, tikro ir pilno respektavimo (kaip pareigų, taip ir teisių) iš visuomenės ir iš aukštesnių švietimo instancijų.
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Nelė Mazalaitė

Muzika kapuose— Ko šypsai, vaike, užvertusi galvą į saulę? Kam taip anksti kėleisi.— Viešpatie, kokia tamsta graži, ponia! — Nusiima batus ir išsviedžia į aukštį. — Tepasilieka kiekviena skūra ant gyvo žvėries, ir valio basos kojos! — Apsižvalgo ir kalba paslaptingai. — Sapnavau: kažin kas pakvietė mane į savo tėviškę ir žadėjo nukrėsti obuolių. —. Šypso. — Kad būtų galima sapnuoti bent savaitę. Sodas, tai prapultis, ar ne, po to, kaip mūsų senelė vaišinosi su žalčiu vaisiais, bet norėčiau, kad nuvežtų mane į tą sodybą ne sapne. Einu maudytis.Prie vartelių sustoja paniurusi.— Kažin kada jau buvau sapnavusi, kad užprašė ten šieną grėbti —ir tai neišsipildė. — Kaip derinasi tamstos juodi plaukai ir tas raudonas raištis. Juodi plaukai. Tamsta puoši kiekvieną apdarą, ponia. O dabar tikrai iškeliauju, — juokiasi ir baugščiai eina per žvyrus. Toks kelias yra neilgas, o bristi per smilčius galima lig amžiaus galo, per tokius balkšvus ir truputį jau įšilusius, taip į pat vandenį.Atęina banga — žalia, kaip pradalgė šieno, prisiartina kita sudrumsta ir sudraskyta žmogaus kūno, ir pro aną — saulė prasimuša pailgais lopais, kaip gintarinės kriaušės. — Ir yra keista, iš kur ima drebulys, kada įlendi iš lėto nuo kojų pirštų ligi kaklo ■— o saulė tebelaiko už galvos1 ir dega taip, kad gali užsikurti plaukai.Ir taip ji liepsnoja tą, trečią, aštuntą dieną, ir atrodo, kad šį pusiaudienį ji rado tokią vietą, iš kurios greičiausiai gali sudeginti žemę — šitą vidurdienį. — Žmonės užsideda akinius ir užsitempia skrybėles, o tiltas prasižioja ir užsimerkia, ir įnėręs apžėlusias rankas vėsinasi. — Ir gali apakti, jeigu žiūrėsi į vandenį čia prie kranto, ir tenai, kur prasideda dangaus vartai, — bet kai užspaudi akis blakstienomis ar pirštais — matai ne vieną saulę.—- Alio, ar jūs seniai čia? Aš truputį pašokau ir išgėriau alaus.— Jie spindi, kaip metaliniai, krisdami.620
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— Stiklinės?— Plaukėjai, nuo tramplino.— Taip ir maniau, kad rasiu, — ateina trečia. — Einame pietų, išstipau — baisiai misilakstėme Net turėjau į namus grįžti — pagalvokite, išėjau be kostiumo. O vilą vėl užtvino: daktarė, direktorius su automobiliu, kažin koks dainininkas, kalbininkas, ir toks įdomus tipas žaliomis akimis. — Jūs, tur būt, nusikepino- le — esate tokia išbalusi.— Gal būti. Ne. Taip, karšta — reikėjo ir man išgerti alaus. — Kokie juokingi žmonės ant kranto — jūra, ir tokie maži gyvūnai. Regėjau kinų miniatūrų kolekciją — tai panašu. — Iš tikro, norisi valgyti.Yra nuostabu, kad žmonės gali eiti greitai per tokį karšti, eiti taip, lyg kas laukia ištiesęs rankas. Bet kieme ji pasijunta pavargusi ir kažin ko bijo, ir prie stalo valgo, lyg viskas yra užnuodyta. Žvalgosi. Klausosi kaimynų; kalbos labai svarbios: vakarykštis kurhauzas, pasivažinėjimas, priaugęs kilogramas, nauja pažintis. — Juokiasi kai -palieka valgančius, o kai stovi am balkono ir žiūri, kaip linguojas! jos šešėlis kieme, pušies viršū- nėje -— gal būt, galėtų raudoti, gal būt. Ir kitas šešėlis atsiremia į medį, ilgas ir juodas — nejuda ji -— paskui jis palinksta: žmogus sėdasi į supamą kėdę ir atsidūsta, po gerų pietų.— Esu kaip išviręs — vargina tas karštumas. Ir ’tamstą?— Laukimas.— Koks laukimas?— Mėnesinės algos, pasaulio galo -— ko tik nori.— Tamsta linksma, — prasijuokia ir nutįlsta. — Kai yra 60 (toe'tų i— nieko nebelauki, bijai, kad tik neateitų. Taip sako visi išmintingieji. A! Ar prisidėsi tamsta prie proferanso? Pasėdėsi me pavėsyje iki pavakarių, paskui kavutės duos.Bet ji išeina. \Ir taip atrodo šią pavakarę, kad negyveno kitaip — tiktai keliavo visą savaitę, kol priėjo šitą saulėlydį. Ne, nepavadintumi tai saulėlydžiu — tokią drumzliną jūrą ir žemėtą dangų; saulei nėra , vietos, kur atsisėsti nesusitepus ir ji visai nesirodo.— Kvailai atrodo slankioti tokioj drėgnoj — ant kiekvienos kopos tupi po slogą; — ponaitis traukosi iš šalčio.— Vakar čia sudėjau — ir iš abiejų šonų turėjau po poetą. Gal būt Dievas zįiėltisAluoda akis žvėrių matančių naktį: jie kalbėjo ĘJokoy-TTėinės ir Milašiaus žodžius^ lyg priešais kas laikė knygą. Ji —« tikėjo į-daugelį šviesių dalykų — galima pavydėti; o jis — turi plačią, neramią širdį. Ir sutemus mesi ten truputį ša-621
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lome,kaip Grimų paklydę vaikai, o jūra kažin kur pasitraukė ir aš bėgau per tamsą sužinoti ar ji susigėrė į žemę, ar išlėkė kitur. Kas gali žinoti, gal kam trūksta vandens, ir mano, kad mes turime jo perdaug. — Bet ji buvo savo vietoje, susivyniojusi į tamsią skepetą — ir užliejo man kojas.—- Gal užeisim išgerti kavos? -- jis įlgestingai žiūri į artėjantį trobesį.— Ar tamsta esi parašęs laišką, dėl kurio gailiesi? —- ji stovi priešais pajuodusį vandenį. — Bet nemeluoju — tada jūra buvo tokia, kad norėjau supilti saulėlydį į butelį ir nusiųsti. Kas žino kur žmogus padedi savo galvą, tokią valandą — gal būti, pats sau ją nusuki. O, koks tamsta sušalęs su tuo gražiu apsivilkimu! — juokiasi. — Eik tamsta ten pasišildyti prie muzikos. Mes, tur būt, paklydome, kad galėjome kartu išeiti — tamsta ir — aš.O gal tai yra dar toks pat paklydimas, kacį eina su tais dviem? Panelė niūniuoja ir nori žaisti — pasigainiojant arba lenktynių? palydovas moka kalbėti gražiai apie viską, ir žvaigždžių yra kiek nereikiant — galima išnuomoti. Ir eiti yra lengva? o jūra eina šalimais, jeigu sustoji, aiškiai girdisi, kaip ji žengia minkštais žingsniais, lyg ši apsiavusi kailiu. Lengva yra eiti, ir nueitumi per toli, jeigu nebūtų tuojau siena, ir naktyje matai tą žodį baisų, kaip smaką.— Šitokią naktį — jojome žvalgybos. Buvau gimnazistas, o priešų turėjome daugiau negu reiktų mums draugų, — jis kalba negarsiai, ir panelė nebedainuoja— o ji krūpterėja.— Kartais manau, kad mane reikia sušaudyti.— Taip? — pakelia jos nukritusį apsiaustą ir prasijuokia, o juokas yra geras.— Gal ne tik mane.Iš ten, kur yra siena, nusipliekia prožektorių šviesa ir joje pranyksta žvaigždes. • '— Kaip gali pasidaryti šalta tokią karštą rugpiūčio naktį, —- suvirpa ji. — Baisus yra žmogus. Taip arti perkūnas, kai sklaidai
i . ■laikraštį pirštai aplimpa krauju, ir visur juntamas tas? alkanas mirties oras, — o žmogus gali stovėti ir džiaugtis trobesiu ir medžio žieve, ir dėl vieno smuiko apkursti tūkstančiai šautuvų. — Kryžminai susikerta šviesos ir ji stovi užsigalvojusi. Štai juntu rankas — ar tai nėra nuodėmė, kad valandų valandas rankas laiko už pečių — ir esi palaimintas ir pasmerktas. — Ar girdėjote muziką girioje? — Ir kiekvieną minutę žemė' gali sugriūti — o negali M - .. iš ausies išvaryti balso. Tokio tylaus.. Paskui tokius balsus eina per gramzdinančias pelkes.622
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— Tamsta dabar nusišypsojai, —sako jis.Tamsta kalbi taip liūdnai, — sako panelė.— Aš? Ar tai aš? Kalbu apie Visusį Toks yra žmogus —- jis apsistoja pasigailėti, ir išsigąsti, ir užmušti, bet niekada neišsižada savęs, nebent tik knygose. Ir gyvenimas nesutrunka dėl nieko. O gal tik mane reikia užmušti akmenimis? Kame nors, dabar la- 
s * h ■ > * • ■ • ■ * ■kūnai ir jūrininkai sėdasi į savo karstus: Jie skraido ir paneria. Ar jie turi laiko pastebėti, kad iš lėktuvo miškas atrodė, kaip žolė, o jūroje auga koralai ir plauko tokios linksmos žuvys, Ir jie nemato linijų tų bažnyčių, kurias sugriaus/ Ir tuo pačiu laiku galvoju apie akis — jų žiūrėjimas iš tolo šaukia—galiu ateiti ir visur, nors tarp mūsų būtų gaisrai. — Susijuokia. —.Dėl to einu į priešingą pusę, visada.— Jūs pasakojate keistus dalykus, — sako panelė.— Tamstos pasaka nelinksma, — sako jis.— Mano? Nebūkime juokingi: kas kalba apie save šioje gadynėje. Tik vadai kiekvieną sakinį pradeda žodžiu — aš, o mes menkieji kalbame apie tautų — milijonų likimą. Ką pasakojau? — Seną filosofiją.Staiga, be pasirengimo, nukrito žvaigždė—°toli, už sienos.—- Užbaigė karjerą, —kalba palydovas.-"-Girdėjote, suskambėjo dūždama. Pasidarė tamsiau, tiesa?

■ ' ' ' 'Visi čia buvome kartu ir nežinojom, kad jos nebus. Manau, žmogus gali gyventi tik dėl to, kad nežino — nežino ar bus karas.'* • . * nežino ar akys tikrai šaukia — nežino kada bus pajuoktas nieko, nieko.Po valandėlės palydovas kartoja.— Žmogus gyvena tik dėl to, kad nežino.Ir gal būt dėl to nežinojimo žmonės grįžta, užminga ir rytmetį atsibunda vėl tam pačiam.

.v ■ .

% ‘
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□

A. Silgalytė

Viltys
. . ' ■ *Žvaigždėtas, tamsiai mėlynas dangus virš galvos, virš nepažįstamo miestuko, virš suglebusio stogo — - virš viso viso horizonto. Mėnuo, kaip didelis raudonas obuolys, pamažu ima kopti, tarytum ugnies kalnas, iš žemės, iš miško tankmės. Kaskart vis panėši į galvą, stambią galvą, parimusią ant stalo briaunos. Ne- skaidrūs , spinduliai, bet spinduliai įsismelkė į girgždančio auto mobilio vidų pro celuloidinius langus.Kampe spokso dvi mažutės gyvos akys ir plonos siauros sučiauptos lūpos tyli. Rankos sukištos į rankogalius, kaip į muftą Smakras panarintas į riebius pagurklio raumenis, kurie apvalai- ne dešra uždengia baltą apikaklę.. Stabdžiai nuo kalnelio važiuojant sugirgždo ir auto netrukus sustojo. Iš automobilio iššoko 43 rudenų vikrus, kresnas vyras. Tvirtai atsistojo ant žemės ir apsidairė. Susikišo rankas išdidžiai į apsiausto kišenius, paliepė įnešti lagaminus ir žengė į susigūžusį namą.Prieangy su žibintu pasitiko storulė moteris. Skruostai paraudę, akyse tiriantis žvilgsnis į naują viršininką susmigo. Už tos, šypsos iš ūsų senis, kuris jau 60 su geru kaupu ant pakinklių pakabinęs sunkiai laikė. Nosis mėlyna nuo dažnų progų pas Bendę. '

■ r . '— Labas vakaras! — drąsiu ir tikru viršininkišku balsu pasakė ponas. •— Labas. Ai, kad ir laukėme pono jau seniai. Anas kada išvažiavo. Manėm, kad čia niekas ir nebeatvažiuos, — nužemintai, bemaž rankos siekdama, palinko moteris.— Tai čia raštinė? — Akimis apmetė visa aplink ir visa, rodos, pamatė: dulkes ant stalo, voratinklį kampe, nudriskusius popierius ant sienų, nubiręjusias lubų kalkes, retai mazgojamas grindis ir sunkų kambario orą, kuris, kaip netikusiai iškūrentos pirties drėgmė, spaudė nosį.Prasidėjo valymas kampų. Visos lūžtvės popierių, visi pilki
. - ■ ' . r624
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voratinkliai su juodais ir rudais vorais paragavo ražo ir atsi
dūrė rudens šaltyje, atvažiavus naujam ponui. .

Nepraėjo mėnuo kitas, kaip atkuto ir senis sargas ir jo nosis, 
tarytum, labiau išblyško, * * • • ■ • " , ' , • • K*

—- Vis ir vis negerai tam vedėjui. Šįryt, rodos, tiek prikū
renau, kad iš tolo dega net drabužiai. Sako: „Kam tiek daug, ar 
nematai, kad ore lyja". Vis matyk ir žinok, kaip radijas^ orą ir 
tada tik kūrenk. Atsibodo jau bijoti. Pats gi nepavargsta: sėdi 
ir rašo. Pilnas knygas prirašys per žiemą, — skundėsi per tvorą 
pamatytai kaimynei sargas.

— Matyt, kad nekoks bus žmogus— tokiais ilgais plaukais 
ir dar be žmonos. Jau kuris bernas ilgai nesižėnija, vis koks kny- 
pa, yra, — tvirtai teigė kaimynė.

—- Sunkios dienos dabar. E, net skauda kojos, kol apeinu ke- 
lisyk aplink namą, daržines. Neisi — sakys, nėra darbo. Einu, 
einu — tokia mano tarnystė.

' Pala, pala, — apsidairius aplink ir skarelės kerte prisi
dengdama lūpas, kita ranka įsitverdama tvoros, smalsiai palinko 
kaimynė, — ar tiesa, kad ieško tarnaitės?

— Ieško. O ar žinai, ar duosi?
— Mano sesers Veronika, man rodos, kad jau tiktų, tai tiktų. 

Hm, tiktų ir ponia būti, o jau tarnaite, kur nėr ponios, pati ta...
— Jūs pasirūpinat! — ir pakrypo senio ūsai.

Tai, Gabriel, kai jau prieisi, tarstelk. Ag mergina, kaip 
liepa. Ką ten nešios kiaulių ėdalus tuos Tūtiškiuos. Prie tetulės 
arčiau, tai vis saugiau jaunai mergaitei.

* -
Aušo pavasaris. Saulė kasdien vis labiau šildė ne tik žemę, 

bet ir pro langus skverbėsi. Spinduliai, atsimušdami į baltą po
pierių, plieskė rašančiam į akis.

•— Verute, man padaryk užtiesalą nuo saulės; paprašė šei
mininkaujančios Veronikos.

Veronika greit, pametusi net bulves skusti, išvertė savo skry
nelę ir, ištraukusi iš dugno priekyštei pasidėtą audeklo gabalą, 
apžiūrėjo ir nutarė būsiant gerą užtraukalą.

Kitą dieną, nors saulė dar smalsiau lindo pro langus, bet rie
bus vedėjo veidas nebesiraukė. Patenkintas skaitė aplinkraščius 
ir pasirašinėjo, perskaitinėjo raštus.

Raštininkai, kaip prisegti, dirbo. -
— Nekilokit galvų! — surikdavo, kai, įėjus interesantui; ir
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tie mažieji mėgindavo dalyvauti interesuose. Pamažu turėjo pri
prasti nekiloti galvų ir negirdėti ką ir ko kas reikalauja.

— Čia viršininku esu aš ir tik su manimi žmonės betarpiai 
gali visus reikalus atlikinėti, griežtai užakcentavo savo teises ir 
kitų pareigas.

Žiema išniro iš baltų kailinių ir dingo; pavasario saulė su 
darbo ir triūso energija išsiplėtė visuos kraštuos:

Su nauja darbo jėga vykdė ir planavo Mykolas visokių nau- 
jų projektų,-priderindamas ir tam gamtiškai gražiam miestukui ir 
visam valsčiui.

Išdygo kryžkelėse kelrodžiai ant pilkų stulpelių, išsitiesė til
tukai, išsirausė grioviai.

— Nebuvo taip ir nereikėjo. Ne tiek esame važinėją ir vis 
geri buvo tiltai, o šiandie taisyk, — taisė ir pyko kaimiečiai. Ne
taisysi — gausi raštelį, mokėsi baudą.

— Veizėk, kas per trobesys bus šalia valsčiaus. Ir, sako, 
būsianti malkinė.

— A, malkinė, o toliau skerdyklą stato, o dar ir dar kiek rei
ksią pristatyti, — burnojo tingėdami diedai.

— Nesigraužkit,' nesubankrutysim dėl to. Pataisysim ir 
džiaugsimės. Ag, rudenį ko arklys galo negavo per tą menką 
griovį, kol išraginau. Pamatysit, vyrai, man rodos, kad tas pa
darys ką nors. Ką turėjom iki šiol?

— Jau tau neišaiškinsi. Nusivarysim ir darbų nebepadirbsim 
taip bevažinėdami visais pagrioviais, patilčiais, — karčiai nusi- 
spiovė apšepęs galulaukės pusvalakinis.

Slinko pagaliau virtine nedidučiai vežimėliai namų link, kol 
pagaliau viens po kito išsisukinėjo kas savuos laukuos, savos 
sodybos. ■ "

„Vis tai mano kūryba!'' Aukštas stogas, iš oro jau nudažy
tas raudonai, naujos sąsparos, tarytum, juokės susikibusios vai
nikais ir visa naujoji malkinė valsčiaus sekretoriui atrodė gražiau
siu statiniu. Juk čia daug sielos įdėta, daug pastangų, kol atsistojo 
malkinė. Kada kur matė šis kampas, kad reiktų ir malkinės.

Cypindavo sargai žalias pliauskas per visus tamsius žiemos 
rytus ir vis —- nei šilimos, nei ramybės.

*

Papūtė lyg naujas rudens vėjas su naujai atvykusiu vals
čiaus šeimininku. Garsas plačiai aplėkė apylinkę: vieniems» pa-
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rūpo viešų darbų judinimas, kitiems užsibaigė reikalai pas Bendę, o dar daug prišnekėjo moterys — nes buvo iki šiol neapsirūpinęs.Važinėjo Mykolas Balsys t į turtingus ūkius alaus atsigerti, susipažinti su žmonėmis. Per daug jos nieko negalėjo tikėtis, nes Mykolas nežiūrėjo ilgai savo mažomis akimis nė į vieną. O kiek daug vilčių kilo turtingom ūkininkaitėm būti miestely bemaž viso plataus valsčiaus ponia. Juk tai ne bile kokia laimė, bet jos, kaip saulės šviesos, nei paimti, nei uždaryti negali.
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Eina metai vieni, kiti, o šitie reikalai nejuda nė iš vietos, nors 
daug pažangos visoj apylinkėj. Visi pajuto, kad neveltui Mykolo 
stambi galva, esama ir gaspadoriško proto. Kiek daug karštų 
„Tėve mūsų" nuskrido į dangtį iš senelių prieglaudos ant kalno: 
tai už stogų uždengimą, tai už sausų malkų parūpinimą, dargi šven
tėms bandelių gaudavo ir šiltai šiltai pirtį iškūrendavo.

— Geras tas ponaitis! Dieve duok jam ilgo amžiaus ir links
mos ponios! — choru nuskambėdavo senelių padėka.

Privatiškame viengungio kambarėly augo didelė išsiplėtusi ki
nų rožė, pavasariais sužydėdama raudonais stambiais žiedais. Ant 
sienų rėmeliuose kelios grupinės nuotraukos, liudininkės, kad ne
be pirmoji tarnyba, ir dar iš sąvos jaunystės dienų dvi didelės 
padidintos fotografijos. Iš tų paveikslų tuoj aišku, kad ne visada 
ir gabieji turi mokslo, bet moka gyventi.

Mykolui sekėsi. Jis taupė, tiksliai apskaičiuodamas visus sa
vo reikalus. Drabužių eilutes visuomet iš abiejų pusių nešiodavo 
— niekad nebūdavo suplyšęs, bet ir puošniai neįstengė atrodyti. 
Vasariniai geltonai nurudę batai ant pusaukščių kulnų labai de
rėjo prie skrybėlės, kuri jau daug pavasarių buvo skalbiama ir 
džiovinama prieš sezono pradžią. Gelsva panamos skrybėlė — 
kaip arbatoj mazgota, nors Veronika visą sielą įdėjusi gerai mui
lu ir skalbimo milteliais šveitė, dargi savo dantų šepetėliu, bet 
15 vasarų, stipriau savo žymes palikus, neišblunka, kaip gražiai 
įdegę kūnai, kad išbąla iki kito pavasario.

II

* , ' •

Mykolas Balsys paskutinį pavasarį liko netoks vienodai ra
mus, netoks ir linksmas. Vedė vienas jaunas tarnautojas, vedė 
kitas, o jis vis negali savo gyvenimo pakeisti. Negali užmiršti 
Petrės. Jos atvaizdas pirmuose albumo lapuose. Mykolas žino, 
kad Petrė jau du sūnų augina, bet jis vis negali kitu kuo pri
dengti tų pirmųjų lapų albume. 

. . v

Veronika kas popietis baltesne priekyšte puošiasi, iš po ska
relės gražiau kuokštelį suktos garbanėlės iškiša. Ir kai ateina 
kas pas poną, tai pro rakto skylutę žiūri ir klauso. Taip jai širdį 
skauda, kai Mykolas palydi naujai atvažiavusią pašto tarnautoją.

1 Sekmadienio rytas. Visa pieva sidabru nupilta žvilga. Pie
tų vėjelis vos vos ripuliuoja ežero paviršiumi. Mykolas, anksti 
atsikėlęs, išėjo pameškerioti, pasiirstyti.

" Veronika tvarkėsi labai stropiai, kaip sau. Pakėlusi akis į 
padidintą savo pono paveikslą, sustojo. Galėjo melstis, toks jau 
gražus tas veidas, nors dabar labai pasikeitęs: plaukai viršugalvy
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Viktorija Milaševičiūtė
*

Atviras laiškas
9

Kuri iŠ mūs nesigroži Tava kūryba! 
Kuri iš mūs nesididžiuoja Tavimi! 

o jei sakai, kad —
' . 4 ‘

— akmenėlis turi šaltą širdį — 
tai ji daug šiltesnė nei žmogaus; 
ir jei akmenėlis tavęs nesušildė, 
jis. tave parpuolusią tikrai priglaus.

. ■ • • • ' »

— akmenėlis turi šaltą, šaltą širdį — 
bet iš tavo sopulio jisai nepasijuoks;
graudžią sielos raudą akmenėlis girdi, 
raudą našlaitėlės, pamočių skriaustos.

»■ 

, ’ /

— akmenėlis turi Šaltą, Šaltą širdį — 
bet, vai! — daug šiltesnę nei žmogaus;
argi skausmo ašaromis Motinas nugirdė 
šaltas akmenėlis nuo kelio lygaus!

— argi akmenėlis patrankom pripildė 
visą juodą žemę, žemę lig dangaus;
akmenėlis turi šaltą, šaltą širdį — 
tiktai ji šiltesnė nei žmogaus.

vos bedengia „mėnulį" ir akys daug mažesnės. Mergina kupina 
vilties dėstė drabužius iš spintos, valė — ateis ponas, bus paruošta. 
Radusi kišenėj mažą knygutę, pavartė, paskaitinėjo, — net akys 
ištyso: sąskaitos, smulkios sąskaitos, kam kada kiek išleista. Stai
ga sutrupėjo kvapas Veronikos krūtinėje. Įsmigo žvilgsnis į sąs
kaitą: 2 žiedai. Kaip lapelis iškrito iš rankų knygelė, užmiršo, 
kad dega bulviniai blynai, ir nebeišgirdė, kad ponas^ėjo.

—- Ponaiti, aš netyčia, netyčia perskaičiau.
— Eik, boba, prie savo darbo ir nekišk nosies kur nereik.
— Ponaiti, juk aš ne tokia čia atėjau, juk mane „mylėjai" 

daug kartų... — pravirko mergina.
— Tavo vieta virtuvėj; jei nenori, tai gali pasieškot kitaip.
Po pietų, kai ežeras pašiurpo, sėdėjo Veronika prie lango, 

o išverktose akyse buvo užgesusi atsineštoji jaunystė ir užslo- 
pusiös visos viltys, tik raibuliavo stambios raidės: 2 auksiniai 
žiedai. ■* *
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Colette de Jouvenel

Pasveikimas
Ponia Colette de Jouvenel yra mylima XX amž. Prancūzų rašy

toja. Jos romanų-apysakų priskaitome nemažą eilę. Kaip žmogus, 
savo rastuose ji visad suprantama, pagaunama, artima ir paprasta; 
kaip literatė — sklandi stilistė, vartojanti turtingą žodyną^ gyveni
miška ir nuotaikinga; kaip moteris — nuoširdi, atvira ir gili. — Že
miau spausdinamas „La guėrison“ imtas iš „Les Vrilles de la Vigne“ 
— rinkinio.

■ *

Palikta mylimo žmogaus, viena iš Colette draugių, Valentina, 
ateina jai patikėti savo skausmą ir paklausti patarimo.

— Jūs teisi, mano brangioji, — pagaliau sakau. Stengiuosi kal
bėti ramiai, lyg aš ją girčiau už jos kepuraitės vykusį pasirinkimą.

— Jūs teisi. Likit tokia, jei nėra jokių vaistų, galimo susitaikymo.
— Nėra, — pasakė ji šaltai, lygiai kaip ir aš.
— Ne? Taigi reikia palaukti. .
— Laukti? Ir ko gi laukti?
Koks staigus pabudimas! Kokia kvaila viltis! Aš purtau galvą:
— Laukti pasveikimo, meilės galo. Jūs kenčiat daug, bet būna 

dar blogiau. Būna momentų, po mėnesio, po trijų, aš nežinau kada, 
kai jūs imsite kentėti mėšlungiškai. Jūs pažinsite, lyg atsipalaido- 
jimą, jūs pajusit visa užmirštančio gyvulio išgyvenimus, kurie ateina 
be žinios ir be priežasties, gal kad gražu, gal kad gerai miegojote, o 
gal kad esate truputį ligota. Oh! Mano vaike, bet kaip skaudūs ir 
baisūs yra skausmo potvyniai! Jie atgriūva į jus neįspėję ir nepra
nešę, visai nekaltame ir giedriame momente, maloniame, atsijusiame 
momente, viduryj judesio, viduryj skambančio juoko viena mintis, žai- » 
buojantis prisiminimas baisiojo praradimo, jums užčiaupia burną ir 
sulaiko ranką, nešančią arbatos puodelį prie jūsų lūpų. Ir štai jūs 
suakmenėjusi, trokštanti mirties su pašėlusiu užsidegimu, kurį pergy
vena tik mirštantysis... Bet jūs nemirsit... ne, jūs nemirsit! Ato
slūgiai ateis netaisyklingi, nelygūs, užsispyrę. Tai tęsis . . . tai bus 
tikrai baisu, bet...

— Bet!...
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Mano draugė klausosi vis daugiau pasitikėdama manimi, mažiau 
svetima.

— Bet būna dar blogiau ...
Ligi šiol aš nevaldžiau pakankamai savo balso. Matydama besi- 

jaudinančią mano draugę, aš sušvelninau toną.
— Bet būna dar blogiau! Bus laikotarpių, kai jus beveik visiš

kai nekentėsite. Taip. Beveik pasveikusi, štai kada jūs būsit ,,ken
čianti dvasia“, toji, kuri klajoja, kuri ieško pati nežinodama ko ir 
kuri yengia išreikšti savus norus. Tuo laiku sugrįžtąs skausmas yra 
palaimos ir, — stebėtina svetimybė! — ramybės valandos tampa pa
sibaisėtinos svaiginančios tuštumos ir nuobodulys, kuris gelia širdį 
lig apalpimo. Tai apsvaigimo ir svyravimų periodas. Jaučiama, kad 
širdis tuščia, susitraukusi plūduriuoja krūtinėj, kuri ritmiškai kilno
jasi sudrebėjus dūsavimams, kurie netgi nėra liūdni. Išeinama be 
tikslo, vaikščiojama be prasmės, sustojama nepavargus. Tai grubus, 
klajoklis laikotarpis, kuris pakartina skrupulą. Jaučiamasi panie
kintu, susmukusiu, žemesniu tarp žemiausių gyvių!... Jūs kartosit, 
jūs pati: „Kaip tai, ar buvau, ar esu tik tai? Net nesu lygi įsimylė
jusiam pastumdėliui, kuris beviltiškai skandinasi Senoje?“ O Valen
tina, jūs raudonuosit slapčia dėl savęs pačios ligi tol...,

—- Ligi kol?...
Omano Dieve, kaip ji viliasi! Niekad aš nematysiu gražesnių 

jos gintarinių akių, tokių plačių lėliukių ir taip degančios burnos!
— Lig pasveikimo, mano drauguže, lig tikrojo pasveikimo. Tai 

ateina ... stebuklingai. Bet tai nepajaučiama staiga. Tai lyg laips
niškas atsiteisimas už tiek kančių! Tikėkit man, tai ateis, aš neži
nau kada. Vieną Šiltą pavasario dieną, gal.lietingą rudenio vakarą, 
gal nakties mėnesienoje jūs pajusit ką tai neišreiškiamo ir gaiva
lingo grakščiai išsitiesiant jūsų širdyje: ■— laimingą žaltį, kuris ilgėja, 
ilgėja, — peteliškės lėliukę besivystančią iš aksomo, atsipalaidojimą, 
atsargų ir geradarį, lyg vilkdalgio pražydėjimas, plyšimą. Nežino
dama kodėl, tą minutę jūs sunersite rankas už galvos su neišaiški
nama šypsena. Jūs pajusit, pavergiančiai naiviai, kad šviesa krenta 
rausvomis pluoštėmis per užuolaidų mezginius, kad kilimas švelnus 
jūsų nuogoms kojoms, kad gėlių ir vaisių kvapas jus gaivina, vietoj 
prislėgtų. Jūs džiaugsitės baiminga laime, išsivadavusia iš visoke
riopų aistrų, švelnia, truputį susigėdūsia, egoistiška ir rūpestinga pa
čia savim...

Mano draugė pagriebia mano rankas.
— Dar, dar! Kalbėkit dar. — x
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• * V. Valsiūniene

Girdžiu žingsnius...
Šventa naktis ant žemės nusileido — 
Žvaigždėta, tartum pasaka naktis, — 
O žemė sielvartu pridengus veidą 
Išganymo žvaigždės gal nematys, 

t ' • ■ ■

Kadaise tyrais sekė ją didžiūnai
Ir vargšų minios šaukėsi žvaigždės, — 
Jinai ir šiandien liūdną žemės sūnų 
Pro nerimą, pro sielvartą lydės, 

f

i . t* ■ '

Blanki šviesa mėnulio žemėn liejas, — 
Žinau, nebus daugiau nakties tokios: 
Girdžiu žingsnius žmogaus iš Galilėjos, 
Ir jų aidan nušvitusi lenkiuos...

Deja! Ko dar ji tikisi? Ar negana aš jai žadėjau žadėdama pa
sveikimą? Aš glostau šypsodama jos mažas degančias rankas: i ’

— Dar? Bet tai juk viskas, mano vaike! Ko jūs dar norit?
— Ko aš dar noriu? Bet... meilės, aišku, meilės!
Aš ištraukiu rankas iš jos delnų.
— Ah!... Taip! Kitos meilės ... Jūs norite naujos meilės ...
Tai tiesa. Aš negalvojau apie naują meilę. Aš stebiu iš labai 

arti tą gražų būgštaujantį veidą, tą grakštų, subrendusį ir išbaigtą 
kūną, tą mažą užsispyrusią, keistoką kaktą... Jau ji tiki kita meile, 
geresne Yneile, geresne, o gal pražūtingesne, panašia tai, kuri tik ką 
buvo užmušta...

Be ironijos, bet ir be užuojautos, aš jai tvirtinu:
— Taip, mano vaike, taip. Jūs, jūs sulauksit naujos meilės. Aš 

jums tai žadu!...
v Vertė Danutė Lipčiūtė
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E. Statkienė

Inteligentų šeimos
Bendrame šių laikų sukūry neperdaug džiuginantis reiškinys yra ir 

mūsų inteligentų šeimos. Tai vienur, tai kitur pasigirsta šeimyninių by
lų atgarsiai: pabėgimai, pametimai ir kt. Tiesa, gal tokie kraštutiniai reiš
kiniai nėra labai dažni, tačiau liūdniausia, kad viešoji nuomonė šiems reiš
kiniams pasidarė arba perdėtai atlaidi, arba perdaug paviršutiniška.

Neretai aimanuojama, kad mūsų inteligentų vaikai nėra pavyzdingi, 
bendrai paėmus auklėjimo lygiu, jie neprašoka kaimo vaikų. Be abejo, kaltė 
užtai kliūva motinoms (atrodo lyg tėvas ne šeimoje, bet ant mėnulio gy
ventų). Esą joms rūpi viskas, tik ne sava šeima, ne vaikai. Mat, šių dienų 
moterys — motinos, emancipacijos šūkio paveiktos, bėgiojančios po kavi
nės, po susirinkimus, o vaikus paliekančios neišauklėtų tarnaičių globai.

Pasirodo, kad daugelį painių dalykų kartais galima labai lengvai iš
spręsti. , Konstatavus inteligentų vaikų nepakankamą išauklėjimą, pama
čius kelias ponias, sėdinčias kavinėje, arba išgirdus apie vieną kitą moterų 
susirinkimą — siūloma lengvas ir paprastas atsakymas.

Bet atverskime ir kitą medalio pusę. Lietuvoje vadinamų inteligen
tų nemaža. O Kaune yra, rodos, tik viena Konrado kavinė, kurią 
lanko viena kita lietuvė moteris. Kituose miestuose juo labiau tokių 
kavinių nėra arba lietuvės jų nelanko. Tai kokiu būdu čia sutelpa visų 
lietuvių inteligentų šeimų nepavyzdingųjų vaikų motinos?

Pagaliau, jei tų kavinių ir daugiau būtų, ir mūsų moterys šimterio
pai daugiau jas lankytų, ir tai netektų stebėtis. Juk pvz., Lietuvoje yra 
daug kinų ir juos daug moterų lanko. Dėl ko jų niekas nepasmerkė ir 
kodėl pvz., ne dėl kinų, bet ypačiai dėl kavinių ir dėl susirinkimų moti
nos blogai auklėja vaikus — ? Dėl ko čia kalta moterų „emancipacija“?

Iki šiol susikūrusios mūsų moterų organizacijos laikė savo uždaviniu 
tobulinimąsi, geriau atlikti joms skirtas pareigas, tiksliau pasiskirstyti dar
bą visuomenėje, kad būtų naudingesnės tai pačiai visuomenei ir tautai, o 
pasirodo, kai kas dėl to susirūpino moterų emancipacija.

Jei pagaliau iš moterų pusės, pavieniai ar organizuotai, buvo pareikš
tas vienas, kitas pageidavimas, pvz., dėl mergaičių mokyklų vadovybės, 
dėl moterų tarnybų ar pän. — tai buvo lygiai tas pats, kaip pvz., atskirų 
ministrų pageidavimai ar reikalavimai būtinų sąlygų jų- ministerijoms. 
Nejaugi yra vyrų, manančių, kad motina dėl savo vaiko gerovės, turi visą-
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laiką šalia jo sėdėti. Jeigu taip, fai reiktų būti logiškiems ir pirmiausia 
pasirūpinti šalia vaikų pasodinti kaimietę ir darbininkę moterį, nes šios, 
galima drąsiai sakyti, per ištisas dienas nemato savo vaikų. O šitokių mo
tinų yra didelė dauguma. Ūkininkas savo žmoną, turinčią visai mažą 
vaiką, be atodairos išragina į lauką. Vakare grįžusi ūkininkė neturi kada 
net žvilgterėti, kur sumigo jos vaikai. Jie be vakarienės, net nenusirengę, 
nenuprausti, o motinos laukia dar šimtai darbų; jai ir kiaulės šerti, ir va
karienė virti ir t.t., ir dar vyrui padėti vežimus iškrauti, arklius pagirdyti. 
Reikėtų pamatyti ir tai, kaip darbininkas savo uždarbį prageria, o žmona 
tyko prie smuklės gal ir per naktį, kad išgautų nors kelis litus. Per dieną 
ji uždarbiauja palikdama vienus vaikus. Nejaugi šiems vaikams motinos 
nereikalingos?

O inteligentė moteris tuo pačiu metu norima taip pririšti prie vai
ko, kad jai negalima nueiti nei į susirinkimą, tur būt, nei į teatrą, nei 
į kiną, nei kitur. Jei kas surinktų statistiką, kažin ar pasirodytų, kad blo
gesni vaikai tų moterų, kurios lanko susirinkimus, ar net į kavinę nueina.

Per dienas sėdėdama šalia vaiko motina, tiesa, gal ir suskaito visus 
jo kąsnelius, sudėsto žaislelius, gal ir gražiais drabužėliais jį papuošia, 
bet ar tai jau viskas padaryta?

Sakysite, gal, kad ji kartu ir auklėja. Bet kuo? Pamokslais, patari
mais? Bet ar čia auklėjimo prasmė? Ar tokios, savo bute užsidariusios, 
motinos pamokslai nebus persiauri, ar ne pergreit jie vaikui įgris, ar jis 
nepajaus, kad gyvenimas yra daug platesnė mokykla, negu motinos pa
mokslai. Todėl ir rūpintis, kad mūsų motinos, vardan savo vaikų meilės 
ir auklėjimo, nelankytų susirinkimų — tikrai neracionalu.

Ar netiksliau būtų susisieloti, kad mūsų motinos ne tik kurtųsi savo 
organizacijas, bet daugiau remtų spaudą, daugiau skaitytų, daugiau gy
ventų nė vien kasdieniškais rūpesčiais, rūpestėliais, bet pradėtų domėtis 
ir visuomeniniais reikalais.

Jeigu vyrai nesipiktina, kai moterys jų pačių draugystėje lanko ba
lius, kur praleidžia varginančias nemigo naktis, praleidžia nemaža pinigų 
ir laiko jiems suruošti —- tai visai nesuprantama, kodėl užkliūva kai kam 
susirinkimai, kavinės. Jie šimtą kartų nekaltesni.

Užuot sielojusis, kiek ponių ateina į Konrado kavinę ar į susirinki
mą, daug tiksliau būtų rimtai susirūpinti dėl taip biauriai paplitusio gir
tavimo, kur nuo darbininkų nedaug atsilieka ir inteligentai.

Motinai užeiti į kavinę yra nusikaltimas savo vaikų atžvilgiu, o tuo 
tarpu girtam mokytojui pasirodyti tarp mokinių ar žioplinėti po miestelį 
nėra jokio nusikaltimo. Ką bekalbėti apie kitus mūsų miestų ir miestelių 
pareigūnus, kurie duoda ,,puikų“ pavyzdį visuomenei.

O koks auklėjimas yra tų vaikų, kurių tėvai pametę šeimas plaukioja 
visuomenėje kaip inkstai taukuose.

Paskutiniu laiku, atgavus Vilnių, buvo kalbėta, kad Vilniun bus 
siunčiami geriausi, padoriausi'valdininkai, mūsų elitas. Bet štai, iš ko jis 
sudarytas: gydytojas, pametęs žmoną ir vaikus, kelinti metai neduodąs 
jiems išlaikymo, nežiūrint, kad teismas jau kelis kartus jam tai yra pritei
sęs (mat, „elitas“ moka suktis) randa Vilnijoje vietą’Žmona tiek teuždirba,

‘ ' .. . /
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kad sergantį vaiką turėjo gydyti socialinės įstaigos; bet tai tėvo vardui, - 
žinoma; nekenkia.

Kitas gydytojas, taip pat pametęs žmoną, su ja bylinėjasi netik ne
duodamas jai jokio pragyvenimo, bet pats apskundęs žmoną teismui, kad 
ji neduodanti jam ramiai gyventi, kliudanti jo naujai šeimai. O ir tas 
ponas tuo pačiu metu paskiriamas į Vilnių gana aukštoms pareigoms.

Kada reikalai šitaip tvarkomi, tai ko galima laukti iš musų inteli
gentų šeimų? Tokios šeimos, ne tik griauna savo vaikų gyvenimą, bet 
daro milžiniškos įtakos ir į aplinką, į kitus vaikus ir šeimas.

Dažnai linksniuojame, kad šeima yra valstybės pagrindas, bet tuo tar
pu savo darbais tą pagrindą ardome.

jei inteligentas žmogus, patsai turėdamas geras pajamas, palieka skur
de savo šeimą, tai pagal tokį paragrafą valstybė tokiu žmogumi pasitiki? 
Užuot priversti tokį žmogų aprūpinti savo šeimą ir bent iš dalies atitai
syti padarytą skriaudą, jis dar gauna paaukštinimus.

Jei šis klausimas nebus greitai ir radikaliai sprendžiamas valstybiniu 
mastu, tai šeimas ėdąs palaidumo, nepareigingumo vėžys, palauž mūsų 
inteligentų šeimą ir tuo padarys be galo žalingos įtakos į visą visuomenę.

Šio klausimo sprendimas turi būti vykdomas ypačiai dėl pagarbos 
žmogui — vaikui. Taip, kaip sveikai šeimai yra brangus kūdikis, taip ir 
visuomenė turi branginti kiekvieną šį busimąjį darbininką nežiūrint iš 
kur jis būtų, ar iš inteligento šeimos, ar iš bedarbio lūšnelės. Gėda mums 
patiems ir visam mūsų kraštui,, turinčiam tiek daug elgetaujančių vaikų, 
kurie nieko gero visuomenei nežada, ir kuriais, galima sakyti, niekas ne
sirūpina. Paprasčiausias pavyzdys rodo, kaip mes vaiką gerbiame, kai 
mūsų ponai ar ponios krautuvėje laukdami eilės stumte nustumia vaiką, 
nors jo eilė jau seniai praėjo. Kultūringame pasauly vaiką visur užleidžia 
pirmąjį, tiek krautuvėje, tiek autobuse, tiek kitur.

Šios vaizdžios smulkmenos siekia daug toliau.
Prieš kelias dienas kreipiausi į vienos didelės ekonominės įmonės 

pirmininką prašydama nors mažos materialinės paramos 4-rių mažemečių 
vaikų šeimai, kurių motina serga džiova ir yra visai nedarbinga. Tėvas 
minimoje įstaigoje tarnavo apie 10 metų, o paskutiniu laiku sirgęs vėžiu, 
šiomis dienomis mirė. Tiesa, jis už prasikaltimą buvo iš minėtos įmonės 
atleistas, net baustas 6 mėn. kalėjimo.

Vaikai sveiki, pavyzdingi ir mokykloje ir namie. Šokiai padėčiai esant, 
atrodė svarbu kaip nors paremti vyresnįjį 16 metų sūnų, kad jis įgijęs 
amatą galėtų pasirūpinti mažaisiais broliais.

Socialinės įstaigos juos globoti atsisakė.
Minėtos įmonės viršininkas asmeniško kreipimosi į jį visai nepriėmė, 

o atsargiai ir trumpai pasiteiravus telefonu į namus, atrėžė, kad tai jam 
nerūpi, kad tam jis neturi laiko ir nusikaltėlio tėvo vaikų jis nevertina. 
Net neatsakęs į trumpą klausimą, trenkė telefono triūbelę.

Gal būt, kada nors už to paties pono vaikų egoizmą ir išdidumą (ma
nau, kad tą pasikalbėjimą galėjo girdėti ir jo vaikai), bus kaltinama jų 
motina. . -

Be to, kas kaltas, kad ta 4-rių vaikų šeima liks-visuomenei našta? 
Ar moterų emancipacija, ar kavinės, ar susirinkimai?

o
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A. Tamošaitienė r
■ ’ • 1

Kilimus išsiauskime pačios
Visų kultūringų tautų moterys stengiasi gražiai papuošti savo gyve- -

namus namus. Juo kultūringesnė tauta, juo ji mažiau kreipia dėmesio 
į drabužių puošnumą, o daugiau rūpinasi buto kultūra, pyz., švedės ir vo- •
kietės, kad ir turtingiausios, rengiasi kukliai, išleisdamos drabužiams kuo 
mažiausiai pinigų, tačiau savo butus puošia brangiausiais kilimais, puoš- ~
niomis užuolaidomis, paveikslais ir kitais meno kūriniais, kad gyvenamie-

Pav. 1. Rištinis kilimėlis.
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Pav. 2. Rištinis kilimėlis.

ji namai būtų jaukūs ir kultūringi. Tų pačių tautų ir neturtingos mote
rys savo darbštumu ir taupumu butus įsirengia taip pat švariai ir gražiai. 
Lietuvės moterys priešingai, — pirma rūpinasi brangių drabužių įsigijimu, 
o tik antroj arba trečioj eilėj buto kultūra.

Kultūringai ir jaukiai įsirengti butą nereikia daug pinigų, kaip dau
gelis mūsų moterų galvoja, bet reikia sumanumo, darbštumo ir taupumo.

Jaukiausi ir puošniausi butai yra tie, kurie įrengti pačių moterų ran- 
kų dirbiniais. Yra labai daug rūšių rankų darbų, kuriais galėtume įreng
ti, išpuošti butą. Kiekviena moteris gali sau pati nusinerti ir išsiuvinėti 
tinklines^ ir dekoratyvines užuolaidas (storas), išsiuvinėti baltas ir spal
votas staltieses bei staltiesėles, pagalvėles, takelius, išsiausti arba išsisiuvi
nėti kilimus, kilimėlius ir kitus rankdarbius.
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Nė vienas kultūringas butas dabar jau neapsieina be kilimo. Kili
mas pasidarė graži kambario puošmena. Gražus kilimas ir menką kamba
rį padaro jaukų ir malonų. Anksčiau visų tautų moterys, taip pat ir lie
tuvės, už persiškus kilimus sumokėdavo užsieniams tūkstančius. Dabar 
jau ir turtingų kraštų moterys nebeperka persų kilimų, bet sekdamos 
■persiškus kilimus, stengiasi pačios pasigaminti savo butams puošnius 
kilimus pas save, suvartödamos savo žaliavą ir pritaikydamos juos savo 
tiautieČių estetiniam skoniui ir reikalavimams.

Kilimo gražumą sudaro raštai, jų kompozicijos, gražus spalvų deri
nimas ir geras techniškas kilimo išaudimas.

Kilimams, ypač rištiniams, raštai gali būti labai sudėtingi. Mūsų kili
mams puošti sudedamųjų rašto dalelių daug yra įvairiuose mūsų sodžiaus 
audiniuose. Tai šimtai įvairiausių skirtingų tulpių, žvaigždučių, dobilė
lių ir kt. Iš tokių atskirų rašto dalelių, jas įvairiai prie viena kitos dėlio
jant, galima sudaryti gražių derinių. Tas darbas nėra sunkus. Kilimams 
piešinius sugeba pasidaryti kiekviena rankdarbius mėgstanti mergaitė ir 
moteris.

Piešinys piešiamas ant languoto popieriaus. Kiekviename mažiausia- 
me popieriaus langelyje piešama mažiausia rašto dalelė. Jei raštą nori
ma padidinti, padaryti stambesnį, vieną mažiausią rašto dalelę tada rei
kia piešti keturiuose langeliuose.

Be tinkamai sudėstytų raštų, kilimui labai svarbu parinkti, savitą ir 
gražų spalvų derinimą. Juo daugiau spalvų, juo kilimas skaitomas gra
žesnis, tik, žinoma, tos spalvos tarp savęs turi būti suderintos. Spalvas, 
kaip ir raštus, mes galime pasirinkti iš senovinių mūsų tulpinių ir kito
kių spalvotų audinių, kuriose spalvų esti daug, jos labai įvairios ir tarp 
savęs gražiai dera.

Rištiniams kilimams austi įrankiai yra labai paprasti. Tai tėra rė= 
mas, lenktos žirklės ir metalinis, į šukas panašus, plaktukas.

Mažiems kilimėliams rėmeliai, gali būti visai paprasti su išgręžtomis 
skylelėmis šonuose arba kilnojamu balkeliu metmenims įtempti ir at
leisti. Dideliems kilimams austi daromi dideli tvirti rėmai arba stačios 
staklės su volais, nytimis ir skietu.

Lenktos žirklės yra gaminamos tik kilimų audimui. Jų yra keletas 
rūšių: ilgesnės ir trumpesnės, daugiau ir mažiau lenktos. Tokiomis lenk
tomis žirklėmis labai lengva mazgų galus nukirpti vienodo ilgio. Metali
nių plaktukų būna labai įvairių rūšių. Pačius-geriausius kilimams austi 
plaktukus gali padaryti kiekvienas kalvis.

Rištiniams kilimams austi siūlai vartojami dvejopi: lininiai ir vilnoniai. 
Lininiai siūlai vartojami metmenims ir dvinytam ataudimui. Metmenims 
vartojami lininiai siūlai turi būti plonai suverpti ir bent iš septynių siūleliu 
susukti. Ataudams lininiai siūlai turį būti taip pat gerai suverpti tik iš 
mažiau dalių susukti, plonesni.

Vilnoniai siūlai vartojami mazgams rišti. Si medžiaga (vilnoniai siū
lai) kilimams yra pati svarbiausia. Nuo jų rūšies, suverpimo ir susukimo 
priklauso kilimo paviršiaus grožis ir stiprumas. Vilnoniai siūlai verpia
mi vidutinio storumo ir sukami iš trijų, keturių, penkių arba net ir iš 
šešių siūlelių. Jų susukimas turi būti nesukrus, bet vienodas.

Rištiniams kilimams austi metmenys apmetami ant rėmų. Kilime 
reikia apmesti tiek metmenų, tiek siūlų porų, kiek piešinyje skersai yra 
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Pav. 3. Rištinio kilimėlio audimas.
-a 

. ■ • f

" 4

langelių. Kiekvieną langelį skaitome atskiru siūlo mazgu. Metmenų siū 
lūs apmetame vienodai įtempdami, vieną šalia kito, nepertankiai ir ne- 
perretai, maždaug į 10 cm apmetame apie 18 porų. t. y. 36 siūlus. Ant 
kiekvienos siūlų poros rišdami po vieną mazgą 10 cm plotyje gauname 
18 mazgų. Mazgų rišimui siūlai imami tokios spalvos, kokios spalvos 
toje vietoje yra piešinio langelis. Apmetę visus metmenis, ir čia kaip 
juostose, pritaisome .nytel.es, kurios reikalingos metmenų žiotims pada
ryti (pav. 3).

Kilimą pradedame austi nuo apačios. Apie 10 cm audžiame dviny- 
tai. Toliau ant kiekvienos siūlų poros pradedame rišti mazgus. Kairiąja 
ranka paimame du metmenų siūlus ir juos perskiriame, dešiniąja ranka ima
me vilnonį siūlą ir jo galą kišame į metmenų tarpą. Čia apsukame apie 
metmenų siūlą b, perjuosiame per abu metmenų siūlus, apsukame apie 
metmenų siūlą a, ir iškišame per metmenų tarpą vėl į priekį (pav. 4). 
Čia abu siūlų galus paimame pirštais ir sutraukiame į krūvą, kad met
menų siūlai susiglaustų ir mazgas prisitrauktų prie ataudų siūlo. Dabar 
užrištą mazgą atkerpame nuo siūlo. Mazgų siūlo galiukus nukirpti galima 
trumpai .arba ilgai. Jei norime, kad kilimas būtų plonesnis, pnazgus ker
pame trumpai, jei store.snis — ilgai.
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Pav. 4. Rištiniui kilimui mazgo 
užrišimas.

* ,

Tokiais mazgais ir tokiu pat būdu rišame visą eilę, tik abiejuose kili
mo kraštuose paliekame po keturis metmenų siūlus kraštų išpynimams. 
Kraštus išpiname vilnoniais siūlais dvinytai. Pinamąjį siūlą tarp metmenų 
išrangome laisvai, kad jis visiškai užklotų metmenis. Taip užbaigę eilę, 
nuaudžiame du dvinytišku siūlu, kurie su krašto siūlu sujungiami sukry
žiuojant (pav. 5). Užaudę ataudų siūlus, juos ir kartu užrištus mazgus 
Stipriai primušame plaktuku.

Tokiu būdu audžiama toliau, kol užbaigiamas visas kilimas. Kilimą 
užbaigiant vėl apie 5—10 cm audžiama dvinytai. Tada kilimas iškerpa
mas iš staklių, jo metmenų galai išpinami pynelėmis arba Suraišiojami 
mazgais. Kutai lygiai nukarpomi, o kilimo paviršius nušukuojamas aštriu 
metaliniu arba žoliniu šepečiu.

1
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Šeimos apsauga. Seniai jautėme didelę ‘spragą socialinės globos tei- 
kimo srity j, o ypač motinos ir šeimos apsaugos atvejais. Dėl neturėjimo 
tinkamų teisinių nuostatų ir nepilnai sutvarkytos socialinės pagalbos tei
kimo, daug skriaudų ir sunkumų tenka patirti apleistoms šeimoms ir mo
tinoms. Tad su dideliu susidomėjimu ir geromis viltimis laukiamas pasi
rodant naujas socialinės pagalbos įstatymas, kuris pavadintas — Šeimos 
rūpinimo apsaugos įstatymu. Šis įstatymo projektas ilgai buvo ruoštas 
Valstybės Taryboje, o dabar perduotas Ministrų Tarybai svarstyti. Įstaty
mo projektas turi tris dalis: uždarbio priedermė saviškiams išlaikyti, ne
liečiamoji uždarbio suma šeimai išlaikyti ir šeimos rūpinamoji globa. Pa
gal tą įstatymo projektą, jei kas, būdamas darbingas ir turėdamas tėvus, 
sutuoktinį, vaikus, neturinčius turto ir kitų pragyvenimo išteklių, pats 
neturi duodančio pakankamai pajamų turto ar kitų išteklių tiems saviš
kiams išlaikyti, neturi darbo ar kito pragyvenimą patikrinančio užsiėmi
mo, tai savivaldybė — viršaitis, burmistras ar beturčių globovė, minėtų 
išlaikytinių prašymu, arba ir be tokio prašymo, gali tokį asmenį įspėti, 
kad susirastų per tam tikrą laiką ir pradėtų dirbti sau įmanomą, kiek 
yra galima daugiau uždarbingą, darbą. Laiko darbui susirasti duodama 
nuo 2 ligi 4 savaičių. Darbo nesusiradusiam per nurodytą laiką ar nepra
dėjusiam per tą laiką dirbti, savivaldybė, sutartinai su darbo inspekto
rium, gali nurodyti darbą ir paskirti laiką, nuo kada jis turi dirbti. Bet, 
jei. asmuo, kuriam darbas nurodytas, nepradeda skirtu laiku dirbti, arba 
be pateisinamos priežasties darbą pertraukia, jį visai meta, arba dirba 
nepastangiai, arba nesilaiko nustatytos darbo tvarkos ar kitaip netinka
mai elgiasi ir dėl to jo darbas yra negalimas ir nevertingas, tai jis gali 
būti paskirtas dirbti darbo drausmės stovykloje.

Paskirtasis dirbti darbo drausmės stovykloje bus laikomas joje tol, 
kol bus šeimos išlaikymo reikalas arba kol paskirtasis nėra išauklėtas ir 
sudrausmintas laisvam darbui. Paleistasis iŠ stovyklos dėl to, kad buvo 
pripažintas jau išauklėtu ir sudrausmintu laisvam darbui, galės būti vėl 
priimtas į stovyklą, jei paaiškės, kad paleistasis vis dėlto laisvam darbui 
netinka. Darbo drausmės stovyklas, numatoma, išlaikys Vidaus Reika
lų Ministerija. Paėmimui į darbo drausmės stovyklą taikoma tvarka pa
ėmimo į namus suimtiesiems.

Kaip skirstomas atlyginimas?
Iš atlyginimo už darbą darbo drausmės stovykloje bus išlaikoma vals

tybės iždui išlaikymo išlaidos, bet nedaugiau, kaip atlyginimo. Likusio 
atlyginimo Vs dalis atiteks dirbančiam ir 4/g jo išlaikytiniams (žmonai, ' v ' . ■
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vaikams, tėvams ir kt.). Savivaldybė, dirbančiojo prašymu, gali paskirti 
jo naudai ir didesnę uždarbio dalį, jei išlaikymui tų asmenų, kurių išlai
kymas yra jo prievolė, pakanka ir mažesnės negu anksčiau nurodytos 
uždarbio dalies, Išimtinais atsitikimais. į darbo drausmės stovyklas bus 
skiriami ir tokie neturintieji turto, darbo ar kitų pragyvenimą patikrinan
čių išteklių asmenys, kurie neturi šeimos ir neturi prievolės kitus išlaikyti, 
jei yra aplinkybių, rodančių, kad tokie asmenys dėl dykavimo gali palinkti 
į nusikalstamuosius darbus arba gali senatvėje būti reikalingi socialinės 
pagalbos. .

Toliau įstatymas numato neliečiamąją uždarbio sumą šeimai išlaiky
ti, kurią gali nustatyti savivaldybė, būtent, kiek dirbančiojo uždarbio yra 
būtinai reikalinga šeimai išlaikyti. Į šią uždarbio sumą negali būti krei
piami jokie išieškojimai, kurių ieškinio pagrindas nėra išlaikymo teisė.

Jei darbingas ir neturįs duodančio pakankamai pajamų šeimai išlai
kyti turto šeimos galva apleidžia savo šeimos žmones, jų neaprūpina dėl 
girtavimo, išlaidumo, piktos valios ar negalėjimo tvarkytis, tai tokiai šei
mai gali paskirti šeimos globėją. Šeimos globėju gali būti kitas tos pat 
šeimos narys, arba ne tos šeimos žmogus. Įstatymas nustato kokia tvar
ka šeimos globėjas skiriamas, jo pareigos, teisės ir atsakomybė.

Tai maždaug visos svarbiosios įstatymo projekto mintys. Jei projek
tuojamo įstatymo nuostatai nuosekliai pavyktų įgyvendinti, būtų daug at
siekta. Vieną kartą ant visados pasakytumėm — gana dykavimo, gana 
veltėdžių, gana skriaudžiamų ir apleistų šeimų. Darbas kiekvieno parei
ga. Kas gali dirbti, iš darbo turi ir pats gyventi ir šeimą aprūpinti, jei
gu ji. tokio aprūpinimo* reikalinga. . O. B-nė

Gobelenų menas Prancūzijoje Viduramžių laikotarpyje. Saulėtose 
Vakarų ir Pietų Europos lygumose, žaliuose tarpekliuose savo puikiausią 
architektūrą bei žaviąsias freskas demonstruoja grakščiosios bažnyčios 
bei rūstingosios pilys. Avinjono popiežiai, Mantuos Este grafai, Asyžiaus 
Mažieji Broliai globojo grandijozinę sienų tapybą. Ogi ištaigų mėgėjai 
didžiūnai, kunigaikščiai, vyskupai, Šiaurės kunigai, pirmenybę davė siu
vinėjimui ir dekoratyvinių audinių — divonų bei gobelenų gaminimo 
menui. 1

Ilgai įvairiausi meniniai audiniai žavėjo žmogaus akis Visas tuolai
kinis pasaulis gerai žinojo šauniuosius koftų audinius su. šokinėjančiais 
ožiais, stirnomis, antilopėmis, briedžiais. Šiandien šitų gobelenų pavyz
džių rasi bene kiekviename muziejuje. Tačiau galutinis viduramžių šito 
nepaprasto meno aprėžtų formų nustatymas bei audinių meno šedevrų 
amžiaus sudarymas priskiriamas prancūzams.

Pirmieji gobelenų audime pasireiškė du prancūzų miestai — Arras 
ir Paryžius. XIV-jo amžiaus pradžioje šitie du miestai audimo mene 
glaudžiai bendradarbiavo. Artoise šitą meną ypatingai kėlė Šventojo 
Liudviko seserėčia grafienė Mahraut. Anglai ir italai Artoiso vardą paė
mė net europinei gobelenų markei pažymėti. Arraso pirmieji gobelenai 
pasirodė 1302 m.

Gobelenais labai susidomėjo visi kunigaikščiai, turtuoliai, bažnyčių 
rektoriai bei klebonai. Kunigaikščiai pirko juos savo pilių, rūmų salėms, 
vyskupai ir kunigai katedroms, bažnyčioms. Visos to meto bažnyčios •
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pasipuošė didžiuliais sienų išmušalais divonąis su gražiausiomis, me
niškiausiomis scenomis. ■

Prasidėjus neramumams, Burgonijos kunigaikščiai išsivežė su savim 
ir gobelenus. Daug šių meno brangenybių paėmė šveicarai po Gransono 
kautynių 1476~mų jos ir šiandien tebėra Berno muziejuose. O nemažesnė 
daugybė Flandrijos mezginių, aukso, šilko ir aksomo audinių, Arraso go
belenų neperseniai rasta vieno Gaskonijos kalno šlaite užkastus kelioli
koje dėžių.

Didžiausią gobelenų ir kitų dekoratyvinių audinių bei mezginių kiekį 
užsakydavo kunigaikščiai.

1446 m. Pilypas Gerasis, Auksinio Kailio (Foison d‘Or) ordeno glo
bėjas, įsakė to ordeno skyriaus vilas, pilių bei rūmų sales puošti puikiau
siais pasauly gobelenais. Tam Auksinio Kailio ordeno kancleris Chälon- 
so vyskupas Jean Germain išdirbo programą.

— Šėtonas ir kitos baisenybės, — sakė vysk. Germain, — yra per
daug nesimpatingos būtybės, kad imtume juos vaizduoti savo rūmų go
belenuose. Tegu būna geriau Gedeono vilna. Taigi vaizduokime Gedeo
no istoriją!

Ordeno šambelijonas nuvyko į Atrašą ir iš ten į Brugesą parsive
žė žymiausią tuolaikinį „gobelinjerą“, Ardentsų Dievo Motinos Brolijos 
vyresnįjį Baudoniną de Bailleulį. Čia jis dirbo pačiam Pilypui Gera
jam prižiūrint. Tai buvo milžiniškas darbas: šimtas kvadratinių metrų 
gobelenų! Visi tie Baudonin de Bailleulio kūriniai dabar galima matyti 
Reimso oranžerijoje. Jie tikrai sukelia nuostabą, kiek kantrybės reikėjo 
sukurti tokią daugybę šauniausių šedevrų!

Pagaliau, 1553 m., Arraso gobelenų menininkai buvo sugniuždyti: 
juos nukonkuravo Tournai miesto , gobelinjerai“.

Tačiau arrasiečių sukurti gobelenų šedevrai tebestebina šių dienų iš
lepusio skonio žiūrovą nemenkiau, kaip Rafaelio, Mykolo Angelo ar Mu
rillo sukurti paveikslai.

• Iš kariams ligoniams globoti sekcijos veiklos. Prie Kunig.Birutės Karininkų 
Šeimų Moterų Draugijos jau keletas inetų veikia kariams ligoniams globoti sekcija. 
Sekcijos tiesioginis tikslas globoti, rūpintis ir lankyti karius ligonius. Įvairių šven
čių proga sekcijos narės lanko karius ligonius ligoninėse, surengia jiems kon
certus, įteikia dovanėlių. Iškilus reikalui,- sekcija labai sėkmingai organizavo pa
rupsimą tvarsliavos atsargų. Tam reikalui buvo suorganizuotos dvi rinkliavos, 
davusios 9.396 litų. Tvarsliavos paruošimas ėjo tris mėnesius, per tą laiką suda
ryta graži tvarsliavos atsarga, kuri perduota Karo Sanitarijos Valdybai. Prie tvars
liavos paruošimo dirbo ir, kitų moterų organizacijų atstovės. Be to, sekcija anks
čiau rūpinosi Klaipėdos pabėgėliais, o dabar globoja vilniečius, kurie lenkų oku
pacijos laikais buvo nukentėję už lietuvybę ir kuriems reikalinga sveikata pataisyti.

• Sekcijai vadovauja birutininkės Nagevičienė (pirm.), S. Oželienė. Musteikienė.
V

Janulionienė, Matulevičienė ir kt.

• Nauja L. Moterų Tarybos valdyba. Visuotiniame L. Moterų Tarybos susi
rinkime lapkričio 28 d. į naują valdybą išrinktos: Fr. Pikčilingienė (pirmininkė), 
M. Blažonytė, St. Dagienė, O. Krikščiūnienė, F. Grigonienė, E. Gimbutienė, E. 
Jackevičaitė, M. Urbšienė, L. Juodišienė ir E. Morkūnienė.
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• Dvi naujos gimnazijų direktorės. Dr. M. Krasauskaitė (iš Marijampolės) 
paskirta VI Vilniaus mergaičių valstybinės gimnazijos direktore ir V. Sruogienė 
(iš Kauno) paskirta IV Vilniaus mergaičių valstybinės gimnazijos direktore.

• Rašytojos P. Orintaitė ir K. Pažėraitė gavo naujus paskyrimus. Pirmoji pa
skirta į IV Vilniaus mergaičių valstybinę gimnaziją, antroji į mūsų pasiuntinybę 
Maskvoje. ,

• Dantų gyd. A. Matulionienė, stomatologijos ir dentiarijos katedros vyr. odon
tologijos techn., medicinos fakulteto Tarybos perrinkta dar 3 metams.

• M. Urbšienės bibliografinės studijos. M. Urbšienė išleido dvi aktualias stu
dijas: „Suvalkų trikampis ir raštai apie jį“ ir „Sąrašas aktualių knygų ir rašinių 
apie Vilnių ir Vilniaus kraštą“.

■ • Rašytojų dienos Vilniuje įvyko gruodžio 8—10 dienomis. Be organizacinių 
reikalų, brangių vietų lankymo, suvažiavimo proga rašytojai surengė pirmąjį L. 
Rašytojų Draugijos literatūros vakarą Vilniuje, kuris buvo transliuojamas per Vil
niaus radiją. Vakaro programoje iš moterų dalyvavo: Salomėja Nėris — eilėraščiai; 
O. Miciūtė (vilnietė) — eilėraščiai; Valstybės Operos solistė V. JonuŠkaitė-Zaunie- 
nė — lietuvių kompozitorių ir liaudies dainos.

- Į naują valdybą išrinkti: V. Mykolaitis-Putinas, V. Krėvė Mickevičius, Liudas 
Gira, B. Sruoga ir P. Cvirka; kandidatai: O. Miciūtė ir A. Žukauskas.

Tikraisiais draugijos nariais suvažiavimas priėmė rašytojas: H. Lukauskaitę 
ir O. Miciūtę. M, Krinickaitė ir V. Čepulyiė priimtos kandidatėmis.

Draugijos nariais bendradarbiais pakviestos: suomių rašytoja Maila Talvio, 
latvių — Emilija Prūsienė, lenkų — Kairiūkšfienė. Rašytojai rūpinasi savo būs- - 
tinę ir „Dienovidį“ perkelti į Vilnių.

• Vilniaus katalikės moterys organizuojasi. Vilniuje steigiasi L. K. Moterų 
Draugijos skyriai. Jais rūpinasi vilnietė Stašienė. Iš Kauno tais reikalais Vilniuje 
lankėsi Dr. V. Karvelienė ir Dr. O. Norušyiė.

. . * . ‘ f

Kultūriniai židiniai į Vilnių. Nuo Naujų Metų keliasi į Vilnių Moterų So
cialinė Mokykla. Prie mokyklos steigiamas bendrabutis. L. K. Moterų Draugijos 
Vilniaus Skyrius Vilniuje steigia, sveikatos ir auklėjimo patarimų punktą.

• Lietuvos moterų suvažiavimas Vilniuje numatomas sušaukti ateinantį pava
sarį. Jį šauks seniausia ir skaitlingiausia Lietuvos moterų organizacija — L. K. Mo
terų Draugija, talkinant studentėms. Suvažiavimo smulki programa bus greit pa
skelbta.

. ■ • . . . \

• Mokslo įstaigos į Vilnių. Nuo lapkričio 27 d. Vilniuje iškilmingai pradėjo 
savo darbą Pedagoginis Institutas. Nuo gruodžio 15 d. perkeliami į Vilnių Vy
tauto Didžiojo universiteto trys fakultetai — teisių, humanitarinis ir teologijos-fi- 
losofijos;

• Literatūros vakaras Vilniaus atgavimui paminėti. Gruodžio 12 d. Lietuvos 
Karininkų Ramovėje Kaune Kunig. Birutės Kar. šeimų Moterų Draugija, Vilniaus 
atgavimui paminėti, surengė literatūros vakarą koncertą. S. Čiurlionienė skaitė 
paskaitą apie lietuvių kovas dėl Vilniaus atgavimo, dėl jo pakėlimo, nurodydama

„kelius į jo ateitį — aukštą dvasios kultūrą, savęs autokritiką ir pašalinimą visų tų 
negerovių, kurios gniuždo mūsų asmenybes, ardo šeimas, darko mūsų tautinį cha-
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rakterį ir t.t. Meninę dalį išpildė Operos solistai: J. Santvarienė, Dičiūtė Trečio
kienė, Gutauskas, St. Santvaras, A. Miškinis, Valentinavičiūtė Matulevičienė ir O.
Rymaitė. ’ -

• Moterų paskyrimai teismuose. Teismo kandidatė Garmiutė Eitutienė paskirta 
Utenos apylinkės teismo teisėja ir teismo kandidatė L. Mitkaitė paskirta Kėdainių 
apylinkės tardytoja.

• V Rudens dailės parodoje. Individualistų sekcijos parodoje (XI.19—XII.5) 
dalyvavo 26 dailininkai, tarp jų keturios moterys: M. Račkauskaitė, C. Perciko- 
vičiūtė, I. Trečiokaitė ir S. Urbonavičiūtė. Paveikslų buvo išstatę 113. Realistų 
sekcijos parodoje (XII.1—1.1) dalyvauja 48 dailininkai, tarp jų 9 moterys: B. Di- 
džiokienė, O. Dūbeneckienė Kalponienė, N. Luščinaitė Žiurenkovienė, H. Naru- 
tavičaitė Žmuidzinienė, S. Pacevičienė, I. Pacevičiūtė, G. Janulynienė, K. Petri
kaitė Tulienė ir V. Sleivytė. Paveikslų išstatė 271.

• Ateitininkių Tarybos posėdis—arbatėlė įvyko gruodžio m. 7 d. Joje dalyvavo 
ir moksleivių centro atstovės, redakcinė komisija „Savo Keliu“ ir naujai sudary
toji studenčių atstovybė — studenčių centras. Buvo svarstoma veikimo planai ir 
aktualijos. Įdomu pažymėti tai, kad studenčių centras rūpinsis rengti studenčių 
akademijos, vasaros atostogų metu studentėms ateitininkėms kursus arba stovyklas.

• Mergaičių amatų mokykloje, kurią dabar laiko Vaikelio Jėzaus dr-ja 
Kaune, yra 90 auklėtinių. Prie jos neseniai įsteigta ūkio klasė, kurioj mokinės iš
eina namų ūkio ir bendro lavinimosi dalykus. Neturtingos mergaitės šioj mokyk
loj gauna nemokamai mokslą ir išlaikymą.

• Audimo, mezgimo ir darbelių kursai. Žemės ūkio rūmų instruktorės įvai
riose provincijos vietose naujai atidarė audimo, mezgimo ir darbelių kursus.

Audimo kursai vyksta: Telšiuose, Leipalingyje (Seinų aps.) ir Antazavoje 
(Zarasų aps.). Kursai tęsis du mėnesius.

Mezgimo kursai vyksta: Kunigiškiuose (Marijampolės aps.), Sėlynėje (Ro
kiškio aps.), Kriokialaukyje (Alytaus aps.), Sližiuose (Ukmergės aps.). Kursai 
vieno mėnesio.

Darbelių kurdai: Vidmantuose (Kretingos aps.), Kodokliuose (Panevėžio aps.), 
Raiviškiuose (Šiaulių aps.), Stelmašiškiuose (Trakų aps.), Griaužiškiuose (Rasei
nių aps.), Kvėdarnoje (Tauragės aps.). :

. ' *

• Neringos žvejų kaimų moterys kas savaitę vo vieną vakarą susirenka mo
kyklose ir mezga kojines kareiviams. Į tokius 'darbo vakarus sukviečiamos visos 
kaimo moterys ir merginos. Pinigus vilnoms pirkti moterys pačios sudeda.

• Miesto tarnaičių būklė dažnai būna sunki. Seniausia lietuviškoji organi
zacija, susirūpinusi socialine jų globa ir savišalpa ligos bei senatvės atveju, yra 
zitietės, įsisteigusios 1907 m. Dabar jos turi 600 narių. Turi savo sanatoriją 
Kretkampy, kur penkiuose mediniuose namuose vasarą pasikeisdamos gyvena 42 
pabėgusios tarnaitės. Žiemos metu sanatorijoj būna apie 20 asmenų. Pačiame 
Kaune tarnaitės zitietės turi savo ligoninę (joje yra įrengta ir koplyčia), turi du 
savo viešbučiu, skalbyklą, 2 valgyklas, kolonialinių prekių krautuvę. Penki kilo
metrai nuo Kauno ši tarnaičių organizacija turi savo ūkį (Maironiškio vienk.) su 
trobesiais ir inventorium Tą ūkį pačios ir valdo. Kauno mieste ši tarnaičių są-
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junga turi keturis namus, o dabar baigia statyti penktus. Per Kalėdas bus naujo na
mo pašventinimas. IŠ viso stengiamasi surasti kuo daugiau lėšų padegusių, sergaAęių. 
ir pasenusių tarnaičių aprūpinimui. Šioj srity visą laiką daug dirba kan. Dogelis.

• Pedagoginė savaitė. Kauno m. pradžios mokyklų mokytojai ir mokinių tėvai 
ruošia 1940 m. sausio 6—12 d. pedagoginę savaitę. Visose Kauno m. pradžios 
mokyklose bus organizuojami tėvų susirinkimai, kur mokytojų ir tėvų paskaitėlių 
ar teismo forma bus svarstomi auklėjimo klausimai. Susirinkimai bus paįvairinti 
mokinių, mokytojų, tėvų ar kviestų menininkų menine dalimi. Skyrių mokytojai 
kvies tėvus aplankyti savo vaikus klasėse darbo metu. Mokiniai puoš klases ir 
savo butus auklėjimo šūkiais. Ši pedagoginė savaitė bus pravesta su šūkiu: „Su
stiprinkime mokyklas ir šeimas auklėjimo darbe“.
9 Ispanijoje panaikinti persiskyrimai. Ispanijos vyriausybininkai buvo mote
rystę atskyrę nuo religinio momento ir jungtuves padarė išardomas. Naujoji Ispa
nijos vyriausybė šitokią padėtį rado valstybei žalinga ir panaikino įstatymą, ku
riuo vedusieji galėjo išsiskirti. Katalikų moterystės tvarkymas pavedamas kät. 
Bažnyčiai.

. • Prieš parnografiią. Jungtinėse Amerikos Valstybėse gero pasisekimo turi pra
dėta kova prieš blogą spaudą. Jau net 30.000 universiteto studentų pasirašė po 
šitokiu pasižadėjimu: „Aš žinau, kad yra begėdiškos spaudos, kuri ugdo, stiprina 
nedorus, nusikalstamus polinkius. Aš pasižadu visais man prieinamais būdais ko
voti su tokia spauda. Aš žinau, kad yra spaudos, kuri savo lengvapėdiškais apra
šymais paskatina prie nedorovingų dalykų Aš pasižadu savo sąžinę padaryti 
jautresnę šitokios spaudos atžvilgiu ir saugotis nuo jos pragaištingos įtakos“.

Parlamentui neseniai įteiktas įstatymo projektas, kuriuo norima apsunkinti 
šitokios spaudos plitimą, Įpareigojant ant visų spaudinių žymėti autorių, leidėją, 
platintoją. Paštų ministeris, kuris ir pats yra katalikas, pats pasirašė šį įstatymo, 
projektą. •

l

® Ispanijos atgimimas — per jaunimą. Ispanijoje dabar kreipiamas didelis dė
mesys į jaunimo auklėjimą. Neseniai vidaus reikalų ministerija išleido nuostatus, 
kuriais norima jaunimą apsaugoti nuo žalingos jiems netinkamų filmų įtakos. As
menims, neturintiems 14 metų, visai neleidžiama eiti į bendrus kino seansus. 
Jiems organizuojami specialūs auklėjančių filmų demonstravimai.

**

• Meksikos nacionalinė mokytojų sąjunga kreipėsi į Švietimo ministeriją pra
šydama, kad būtų panaikinta koedukacija, nes ji kaip kitose šalyse, taip ir Mek
sikoje turi nemažai blogųjų pusių ir yra nepriimtina auklėjimo atžvilgiu.

• " "S ' ‘ _

• Pavojai amerikiečių šeimoms. Vysk. Gannonas ganytojiškame laiške nusi
skundžia, kad moterų darbas fabrikuose blogai yra paveikęs į šeimų dorovę. Šiuo 
metu, kaip praneša vyskupas, įvairiose įmonėse dirba 10.750.000 moterų. Motinos 
nebeturi laiko atsidėti vaikų auklėjimui, dėl to auga nusikaltimai tarp nepilna
mečių. Gerokai yra sumažėjęs ir gimimų skaičius.
• Elena Bartušaitė Čikagos Operoje. Amerikos lietuvė dainininkė Elena Bar 
tušaitė šį rudenį Čikagos Operos suruoštame konkurse, savo solistų sąstatui pa
pildyti, iš 1.000 dainininkų išrinkta geriausia dainininke ir pakviesta dainuoti Či
kagos Operoje. Jos balsas mezzo-sopranas.

Su .šiuo numeriu 
sugrįžtų pas muši 
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, M. Jakai, SENIEJI TABLABIRAI.
„Kas pasiimdavo atlikti viešuosius reikalus ir atlikdavo juos sii maža 

pinigų ir daug garbės, kas išsaugojo teisingumą ir kilnumą, kas sužymė
davo atskirų žmonių skriaudas ir skundus?

Gerieji, senieji tablabirai...
Ir kam pagaliau Vengrija dėkoja už tai, kad ji nebuvo palaužta aš- 

tuonių šimtmečių nelaimių, krintančių lyg ugnikalnio lava, už tai. kad, 
kai ją apleido valstybės didžiūnai, kai nusiminė sodiečiai, arba, kai li
kimo svarstyklių lėkštėje nieko nebeliko — ji, tačiau, gyveno, iš naujo 
pražysdavo ir stiprėdavo? Visi, visi mes tai išjuokėme, pamynėme, pa
šiepėme ir amžiams nurimome, negalvodami apie senuosius tablabirus.

„Tablabiras“ jau yra virtęs pajuokiamu priežodžiu. Tuo vardu vie
šoji nuomonė vadina viską, ką ji nori pajuokti, iš ko nori pasišaipyti. 
Tablabi.ro vardą ir sąvoką ji įamžina juokinguose anekdotuose ..

Štai kokia yra Senųjų tablabirų įžanga. Ji truputį rezonuo
janti, bet autorius ne iš tų, kurie mokėtų rezignuoti dėk teisybės. Jis 
išsiskiria iš minios tų žmonių, kurie jaučia ir galvoja tik taip, kaip jau
čia ir galvoja kiti. Jis žavi savo drąsumu ginti tuos kurie pajuokiami, 
bet neverti pajuokos, nusilenkti tiems, kuriems jau niekas nesilenkia, bet 
kurie verti pagarbos. Drąsi autoriaus širdis pirmuose puslapiuose už
siangažuoja teisingumu ir toliau tuo užsiangažavimu neapvilia.

Senoji, nelaiminga Vengrija, viduramžių feodalizmo smaugiama, pa
kyla iš romano puslapių, kaip nuostabus, legendarinis kraštas. Legenda
rinis savo dvilypumu, savo kraštutinumais tarp šiurpaus skurdo ir ne
apsakomos prabangos. O autoriaus plunksna, rodos, ir yra sutverta so
cialinių klausimų sprendimui. Jis lengvai ironizuoja tuos efektingus ro
manų rašytojus, iš kurių knygų puslapių alsuoja dirbtinu siaubu sufab
rikuoti įvykiai. Ironizuoja ne be reikalo, nes pats kuria įspūdingiausius 
vaizdus to gyvenimo, kuris kasdien egzistuoja šalia mūsų, bet mūsų 
neliečia, gyvenimo, kuris žvelgia iš kiekvieno lūšnos lango, bet mes už- 
simerkiam, kad jo nematytume. Tasai gyvenimas — tai skurdas. „Bado 
mirtis nėra tokia vaizdinga“, ~ sako autorius, — , ji besparnė, lėtai slan
kiojanti šmėkla, kuri tripirščio tinginio nagais sučiumpa savo auką ir 
slenka tolyn, jos nepaleisdama ir ištisomis dienomis leisdama jai merdė
ti iki jėgų netekusi nusvyra; ir net tada ji dar neleidžia savo aukai pa
kilti, kad vėl naujose kančiose merdėtų...“ (10—11 psl.J.

Romano tema — tai Vengrija savo garsiojo badmečio laikais, iškan
kinta, suvargusi Vengrija, kurioje iš nuskurdusios liaudies kraujo ir kan
čių išauga nematytos prabangos dvarai, lyg nuostabios, bet šiurpios oa-
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zės mirties dykumoje. Bet charakteringa, jog autorius nekuria kontrastų: 
jis taip galingai valdo savo plunksną, jog jam nereikia kontrastinių prie
monių įspūdžiui paryškinti. Jis. konstatuoja šituos šiurpius viduram
žiško gyvenimo faktus, ir atrodo, kad tas konstatavimas yra šaltas, šiur
pus istoriko kaltinimas. Tačiau yra ne visai taip, Tuose šaltuose objek
tyviuose teigimuose užčiuopiame tiek stingdančio šiurpumo ir jaučiame, 
kad iš romano puslapių į mus kalba ne vienas ar kitas gėdingas istorijos 
faktas, bet mylinti visą pasaulį, jautri, krikščioniška autoriaus širdis. Jis 
niekur neakcentuoja, kad štai šitas dalykas yra geras, o anas ne, jis tik 
piešia gyvenimą su visu jo įvairumu, su visu baisiuoju dvilypumu, piešia 
taip ekspresyviai, jog pats skaitytojas padaro tas išvadas, kurias auto
rius sąmoningai nutyli. ■

Nėra abejojimo, jog M. Jokai, rašydamas savo Senuosius tab- 
1 a b i r u s, turėjo ir gryniausių intencijų taisyti net mūsų laikais dar ne 
visai racionaliai sutvarkytą socialinio teisingumo klausimą. Bet mes gerai 
žinome, kad tam tikros moralizuojančios tendencijos dailiosios literatū
ros veikaluose gali būti iškeliamos ir pabrėžiamos tik talentingų rašytojų. 
Kitaip ta literatūra rizikuoja išvirsti į sausą, moralizuojantį pamokslą, ku
riam autorius iš gyvenimo paėmė tik iliustracijas. O Jokai šį talentą turi 
ir net nepaprastą talentą. Jis niekam nemeta kaltinimų, bet tie kalti
nimai alsuoja tarp eilučių, jis niekur nešūkauja apie socialinio gyvenimo 
taisymą, bet to taisymo reikalingumas pajuntamas iš kiekvieno žodžio. 
Jokai yra toks stiprus ir nepajudinamas savo tiesos tarnyboje, toks ka
tegoriškas ir sugestijonuojantis savo sprendimuose, galų gale toks eks
presyvus ir uždegantis stilistikoj, kad hipnotizuoja skaitytoją pirmuoju 
sakiniu ir tame savotiškame hipnoze sugeba išlaikyti iki paskutinio pus
lapio.

fokai niekur neargumentuoja. Tai yra didelis rašytojo privalumas, bet 
šiuo privalumu dažniausiai drįsta naudotis tik tie talentai, kurie yra 
nepalaužiamai įsitikinę amžinosios tiesos egzistavimu, ir kurie turi pa
kankamai priemonių kalbėti apie tiesą ne argumentais, bet nuoširdžios 
ir stiprios egzaltacijos momentais.

Apie romano intrigą ir kompoziciją kol kas kalbėti dar netenka, nes 
tiedu dalykai galutinai paaiškės tik pasirodžius antrajam S e n ų jut a b- 
1 ab irų tomui. O to tenka nuoširdžiai laukti.

(Išvertė O. ir J. Gratkauskai, išleido Šv. Kazimiero Draugija).
VI. Matulaitienė

NAUJAS KRISTAUS SEKIMAS.

Lietuvos katalikai iki šiol turėjo du Kristaus Sekimo vertimus. Vie
nas oficialiai nežinomo vertėjo, išleistas Vilniuje, antras vyskupo Va
lančiaus, išleistas Kaune. Abu leidimai išsisėmę.

Naujo vertimo reikalą ypač gyvai jautė katalikai inteligentai. Dabar 
jau turime naują Kristaus SEKIMO vertimą. Jį padarė iš pran
cūzų kalbos O. Labanauskaitė. Naująjį Kristaus Sekimo vertimą išLgidp 
N. Pr. Švč. Panos Marijos Seserų Kdngregacija (Marijampolė, P. Kriau
čiūno 9). Patogus kišeninis formatas, plonas popieris, aiškus šriftas. Kai
na, palyginus su kįtomis knygomis, pigi — neįrištas 1 lt 50 et, įrištas 2 lt.
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SKAITYTOJOMS!
v

jau išsiuntinėjome užsi
mokėjusiems 1939 m. pre
numeratą. Knygoje apra
šyti senieji ir naujieji lie-

Šių metų „Naujosios 
Vaidilutės“ dovaną —

A. Tamošaitienės*

y

„MUSU 
RANKDARBIAI“

tuvių moterų rankdarbiai, 
įdėta 123 paveikslai, vaizduoją mūsų tautinių rankdarbių grožį ir 
darbo techniką. Knygos kaina Lt 4.

1940m. Naujosios Vaidilutės dovana -
mūsų moterų rašytojų vertingas

veikalas

arba pasirinkti vieną iš šių praktišką, naudingą ir kiekvienai 
j lietuvei reikalingą knygą:

.NAMIE IR SVEČIUOSE“ 
„MQSU RANKDARBIAI“ 
.ŽAIDIMAS IR ŽAISLAS“

1940 m. dovaną gaus visos užsimokėjusios 
prenumeratą iki 1940 m. vasario mėn. 15 d.

i
a
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Atsiųsta paminėti
Dr. A. Maceina, PEDAGOGIKOS ISTORIJA. I. VDU Teologijos- 

Filosofijos fakulteto leidinys. 392 psl.
J. Venckūnienė Povilaitytė, KAIP ĮVYKDYTI TAIKĄ PASAULY

JE, Autorės leidinys. Kaina 50 et. .
Antanas Venclova, NAKTIS. Naujas originalių novelių rinkinys. Tu

rinyje: Amerikos kareivis, Susitikimas, Nepavyko, Medis ir jo atžalos, 
Sunki žiema, Halabudos pakrantėje, Naktis. Tai vertinga literatūros nau
jiena. Efektingas dail. T. Kulakausko viršelis 245 pšL Lt 3,—.

H. Stendhal, RAUDONA IR JUODA. Romanas, XIX amžiaus 
kronika, Klasiškas kūrinys. Visame pasaulyje išgarsėjęs aukštos litera
tūrinės vertės įdomus veikalas. Geriausia verstinės literatūros naujiena. 
Dailus leidinys. Vertė Cvirka ir A. Šimėnas. „Literatūros Panteono“ 31 
nr. I t. 380 osl. Lt 4,—. .

Heinrich Federer, KALNAI IR ŽMONĖS. Šveicarų klasiko ro
manas^ įdomiai vaizduojąs šveicariečių gyvenimą ir puikiuosius Alpių 
kalnus; parinko šveicariečiai profesoriai Kaune. Šis vertingas veikalas 
buvo pažadėtas išleisti Spaudos Fondo suruoštos šveicarų knygų parodos 
proga. Vertė J. Rudys. „Literatūros Panteono“ Nr. 29. L t. 336 psl. Lt 3,—.

Lazdynų Pelėda, KLAIDA. Apysaka. Antras leidimas. Spaudai pa
ruošė, įvadą parašė ir žodynėlį sudarė J. Ambrazevičius, 388 psL Kaina 
Lt 4,—

Klaida po Algimanto yra pirmasis literatūros mums labai vertingas 
veikalas, kuris taip plačiai nagrinėja tai epochai aktualias šeimos ir 1905 
m. revoliucijos problemas, kai lietuvis inteligentas pamiršta savo krašto 
dorą mergaitę ir veda išdidžią, su dideliais reikalavimais svetimtautę. Iš 
to susidaro tikra lietuvio šeimos tragedija ir šiandien dar mums atminti
na. Autorė taip pat labai vaizdžiai piešia ir 1905 m. revoliuciją, jos prie
žastis ir padarinius. Veikalas vertingas ir dėl to, kad turi labai įdomią 
fabulą ir stiprią intrigą.

A. Poška, NUO BALTIJOS IKI BENGALIJOS, II t. Pas Faraonų 
palikuonis. Šioje knygoje autorius aprašo savo keliones po Egiptą, Su
daną ir Arabijos dykumą. Tie kraštai tikrai autoriaus vaizdingai apra
šyti, o, be to, knyga dar labai gausiai iliustruota. 286 psl. Lt 3,50.

S. Tarvydas, KRAŠTAI IR ŽMONĖS. II d. Europa. Geografijos 
chrestomatija, labai gausiai iliustruota. Dabartiniu metu, kada Europoje 
vyksta karo gaisras, ypatingai reikia ją visiems pažinti. Šioje dalyje au
torius yra surinkęs tiek savų autorių, tiek svetimų keliautojų ir" rašytojų, 
Europos sostinių, kitų miestų ir šalių aprašymus. Daugelis tų aprašymų T
skaitomi daug įdomiau, negu koks romanas. 224 psl. Lt 4,—.

Wladislaw Abramowicz, KRÖTKI PODRĘCZNIK DO NAUKI 
. JĘZYKA LITEWSKIEGO BEZ POMOCY NAUCZYCIELA - Trum
pas lietuvių kalbos vadovėlis be mokytojo pagalbos. Trumpos gramatikos 
taisyklės, jų paaiškinimai lenkiškai, lenkiškai lietuviški pasikalbėjimai ir 
žodynėlis. 56 psl. Kaina Lt 1,-A
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> Literatūros, mokslo, meno, tautinio auklėjimo
• ir akademinio gyvenimo iliustruotas žurnalas

ŽIDINYJE

ŽIDINYS

ŽIDINYJE

Y ŽIDINYS

ŽIDINIO

ŽIDINIO

įdomus ir naudingas kiekvienai šviesuolei.
rašo įžymiausi mūsų filosofai, pedagogai, literatai, meni
ninkai, teisininkai, ekonomistai.
dažnait duoda ir užsienio žymiųjų'šviesuolių — pasaulinio 
garso rašytojų, mokslininkų, visuomenininkų — straipsnių, 
kritiškai vertinami naujausi meno, mokslo, religinio, aka
deminio, visuomeninio gyvenimo ir politikos faktai, iške
liama naujų idėjų.
iliustruojamas net spalvotomis paveikslų reprodukcijomis 
Lietuvos ir užsienio dailininkų.
prenumeratos kaina: metams Lt 30,—, pusmečiui Lt 15,—; 
pradžios mokyklų mokytojams metams Lt 25,—, pusme
čiui — Lt 15,—^studentams ir moksleiviams metams Lt 
20,—, pusmečiui — Lt 10,-—.

adresas: Kaunas, Laisvės ai. 3 b; tel. 25235.
0

Be Naujosios Romuvos nė vienos lietuvės inteligentės!

Iliustruotas savaitinis kultūros gyvenimo žurnalas NAUJOJI ROMU
VA 1940 m. įžengia į dešimtuosius darbo metus. Per tokį laikotarpį Nau
josios Romuvos žurnalas neapvylė savųjų skaitytojų: jis pasiliko laisvas ir 
savarankiškas, drąsiai keliąs aktualias šių dienų problemas ir atviras visiems 
kūrybinės dvasios turintiems žmonėms.

jau eilė metų duoda savo skaitytojams dovanų knygomis, kurie nustatytu 
laiku apsimoka visų metų prenumeratą. Tokios dovanos bus duodamos ir 
1940 m., kurie apsimokės visą prenumeratos sumą iki 1940 m. vasario mėn. 
15 dienos, gaus dovanai dvi knygas Juozo KeliuoČio romaną „Svajonės ir 
siaubas“ ir 1939 m. Nobelio premijos laureato Fr. E. Sillanpäa patį geriausią 
veikalą „Silja“, šių knygų vertė 7 lt., tokiu būdu žurnalo 
13 Lt., o stud. ir moksleiviams tik 8 Lt.

Naujoji Romuva kaštuoja: mėtams 20 Lt., pusei metų 
moksleiviams metams 15 Lt., pusei metų 7,5 Lt. Užsienyje 
N. Romuvos redaktorius ir leidėjas J. Keliuotis.

Adr.: Kaunas, Laisvės ai. Nr. 31b, telef. 24109.

kaina

10 Lt.,
30 Lt.

.1

faktinai

stud. ir 
metams.

65



lA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

AA
AA

ÄA
AA

AA
A

Grūdas prie grūdo pripildo aruodą.

Centas prie cento suteikia paguodą.

Tat centus taupyk ir laikyk 3
ŪKIO banke! 

◄ 
Ūkio Banką rasi kiekviename apskrities mieste | 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamį

-Muilas muilui nėra lygus!
— Kodėl?
— Nevienodai putoja ir plauna.

’ ■ i. . ~ ■

Tuo atžvilgiu „LINŲ MUILAS“ yra puikiausias gaminys,-nes 
jo sąstatai! įvestas sėmenų aliejus, kuris gamina gausias kremo pa
vidale smulkias putas ir stimuliuoja didėlį plovimo pajėgumą.

Seimininkes prašome išbandyti!

1
 „ODORON“ GerMaPo ?

išbandyta priemonė pažasčių, rankų ir kojų prakaitavimui pa- Y 
šalinti. „Odoron“ pašalindamas prakaitavimą, kartu panaikina X 
ir nemalonų kvapą. Reikalaukite visose vaistinėse ir kosmetikos o 
bei parfumerijos krautuvėse „Odoron“ tik chem.-farm. fabriko y 
„GerMaPo“. Y

JEIGU N AU JIEN A

TAI TIK
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Kas yra inteligencija?
L

INTELIGENCIJOS KLAUSIMAS, J 
sukėlęs didelį sąjūdį, iki šiol dar nėra J 
vieningai išspręstas. Ypač skirtingi psicho- J 
logų nusistatymai. dėl inteligencijai tirti 1 
metodų ir toje srityje pasiektų rezultatų, i

P. MALDEI KIO nuodugni studija

INTELIGENCIIA IR |0S TYRIMAS
šiuo rūpimu klausimu patiekia naujų žinių, f 
Inteligencijos tyrimas, inteligencijos testai, J 
inteligencijos matavimas, inteligencija ir f 
mokinio darbingumas, gabiųjų atrankos J 
problemos, inteligencija ir aplinka, tai f 
klausimai, kurie autoriaus gvildenami su J

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

MANUFAKTŪROS PREKYBA ♦
Kaunas, Laisvės ai. 60. Tel. 22061 i

VISUOMET NAUJIENOS! I4

<*

I

$ MANUFAKTŪROS IR ŠILKU NAMAI

ffiįįT-n rW »*4 S .4* -

KAUNAS, LAISVĖS ALĖJA 31
VISUOMET NAUJIENOS

t
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AKC. B-Vt „KUfil NSK1S PABEDHMMP
i PLUNGĖJE

H. ■

n
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t

i

i

LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA

i MEDVILNINES MEDŽIAGAS. Reikalaukite visose krautuvėse. Kreipkite 
J domesį į misti plombas su fabriko ženklu.i I

*

»Į

Jai
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