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Dr. A. Maceina
• f . • . • ■ ■ • • * ■ ’

Civilinė moterystė ir Bažnyčios 
doktrina

Pastaba: Šitas straipsnis yra rašytas prieš porą 
metų. Todėl jis liečia tik pačius bendruosius da
lykus. Autorius jį leidžia spausdinti tikėdamas,, 
kad ir tokia forma jis gal bent kiek padės šią 
painią problemą nušviesti. — A. Mc.

Įžanga: Klausimo aštrumas ir painumas

Naujųjų valstybių praktika reguliuoti civiliniais įstatymais mote
rystės sudarymą ir tolimesnį susituokusiųjų gyvenimą yra sukėlusi 
nemažą konfliktą tarp Bažnyčios ir atskirų vyriausybių. Bažnyčia 
be paliovos teigia, kad pakrikštytųjų0 moterystę tvarkyti esąs tik jo
sios reikalas ir kad valstybė jurisdikcijos šioje srityje neturinti. Vals
tybė čia galinti tvarkyti tiktai grynai civilines pasėkas, kaip turtą, ti
tulus, paveldėjimą ir kitus su moterystės turiniu nesurištus dalykus. 
Bet kadangi šitie dalykai tvarkyti tenka tik tada, kai moterystė jau 
sudaryta, iš kitos pusės, kadangi naujaisiais laikais atsiranda vis dau
giau žmonių, kurie moterystės, kaip sakramento, nepripažįsta, savai
me buvo reikalo išleisti tam tikrų įstatymų, kurie vienaip ar kitaip 
normuotų anų žmonių matrimonialinį gyvenimą ir iš jo kylančias ci
vilines pasėkas. Šiandien todėl daugumoje valstybių veikia va d. 
civilinės moterystės ar (plačiau paėmus) civilinės metrikacijos įsta
tymai.

Šitie tad įstatymai ir tapo musų krašte įvairių kalbų ir ginčų ob
jektu. Ar mums tokio įstatymo reikia ir ar jis neprieštarauja iš 
esmės Kat. Bažnyčios doktrinai — štai tie du klausimai, aplinkui ku
riuos sukasi mūsų dėmesys. Katalikai apie tokio įstatymo reikalingu
mą kalba nedaug, nes jis jiems neaktualus. Katalikams svarbesnis 
yra antrasis dalykas: ar civilinės moterystės įstatymas ir pasisaky
mas už tokį įstatymą neprieštarauja kat. Bažnyčios doktrinai.

Civilinės moterystės klausimas yra labai painus. Kalbant apie 
jo prieštaravimą kat. doktrinai, visados reikia žiūrėti konkretaus fak
to: kam toks įstatymas yra taikomas, ką jis liečia, koks yra jo turi
nys, koks yra jo santykis su religine moteryste, kokią jis numato 
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moterystei sudaryti ar išardyti procedūrą ir t.t. Pasisakyti apskritai 
ir iš principo prieš civilinę moterystę, nedarant jokio skirtumo, būtų 
neracionalu, nes, pvz., niekas iš katalikų net nė neabejoja, kad vals
tybė turi teisę leisti civ. moterystės įstatymus nekrikštytiems žmo
nėms. Vadinasi, civ. moterystė yra visiškai teisėta ir tikra žydų, ma
hometonų, budistų ir visų tų, kurie yra nepakrikštyti, nes čia Baž
nyčia jokios jurisdikcijos neturi. Šitų žmonių moterystę tvarkyti Baž
nyčia niekados nesisavino ir nesisavina. Valstybė čia yra visiškai 
kompetentinga, jeigu ji tiktai paiso žmogiškosios prigimties ir sveiko 
proto reikalavimų. Taigi jau tik dėl šito fakto negalima iŠ viso neig
ti civilinės moterystės. Nekrikštytiems žmonėms ji yra visiškai na
tūrali.

Kalbant apie civ. moterystės įstatymų prieštaravimą kat. doktri
nai, reikia daryti skirtumą tarp moterystės civilinės formos ir profa- 
ninio josios turinio. Bažnyčia visados teigia, kad pakrikštytųjų mo
terystė yra sakramentas, vadinasi, kad josios turinys yra religinis ar
ba sakralinis. Kiekvienas pakrikštytųjų, moterystes turinio suprofa- 
navimas jau tuo pačiu yra pačios moterystes akto panaikinimas. Štai 
kodėl pop. Pijus IX yra pasmerkęs teigimą, kad krikščionys gali su
situokti tiktai grynai civiliškai ir kad netiesa, jog krikščionių mote
rystė esanti visados sakramentas. Absoliutinis krikštytųjų moterys
tės sakramentiškumas yra dogmatinis dalykas ir nė vienas katalikas 
šitos tiesos neneigia.

1. Bažnyčia civilinės moterystės fakto akivaizdoje
■ ■ * — ' . , * 1 • . i.,

• •

Būna nemažą atsitikimų, kai ginčijamus doktrininius klausimus 
išsprendžia pati praktika. Katalikai pripažįsta, kad Bažnyčia tikėji
mo ir doros dalykuose yra neklaidinga. Jeigu tad Bažnyčia prak
tiškai kurį nors dalyką leidžia arba net įsako, vadinasi, jis ir doktri
nos atžvilgiu negali būti iš esmės priešingas. Jis gali būti nepagei
daujamas kitais atžvilgiais, bet jeigu sykį jis yra leidžiamas arba tole
ruojamas, su kat. doktrina jis susikirsti pats savaime negali. Bažny
čia doktrinai priešingų dalykų niekados netoleruoja, tikintiesiems jų 
vykdyti neleidžia, o dar labiau neįsako. Daugelyje valstybių įstaty
mai leidžia daryti abortus. Bažnyčia niekados su šitais įstatymais ne
sutiko ir katalikams jokiu atveju įstatymu pasinaudoti neleido. Arba 
rasizmo įtakoję gali kai kurios valstybės įsakyti žudyti ligonius ir pa- ’ 
diegusius. Aišku, kad Bažnyčia niekados tokio įstatymo netoleruos 
ir dėl jokių motyvų katalikams žudyti nekaltų žmonių neleis, nes tai ? 
prieštarauja josios doktrinai. Ar taip yra ir su civilinės moterystės 
įstatymais? Kokias išvadas galima padaryti iš Bažnyčios elgesio ci
vilinių moterysčių fakto atžvilgiu?
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Bažnyčia į civilines jungtuves visados žiūri, kaip į grynai civili
nį aktą. Šita prasme katalikams atlikti civilinį aktą yra leidžiama. 
Jeigu civiliniu atžvilgiu .yra daromas skirtumas tarp religinių ir civi
linių moterysčių, Bažnyčia nedraudžia tikintiesiems prieš religines 
jungtuves ar po jų pakartoti savo vedybas civilinėje įstaigoje, jeigu 
tikintieji šitą pakartojimą laiko tiktai grynai civiliniu dalyku. „Tikin
tieji, sako P. kard. Gasparri, yra leidžiami civiliškai tuoktis, jeigu jie 
atlieka tik grynai civilinę ceremoniją, kuria, pagal įstatymo reikala
vimą, religinė moterystė (sudaryta arba netrukus sudarytina) civili
nei įstaigai deklaruojama civilinėms pasėkoms įgyti“1. Gasparri pa- : 
stebi, kad patartina (consultius ėst) pirmiau susituokti religiškai, o 
tik paskui atlikti civilinį aktą, bet esant rimtam reikalui, arba įstaty
mui reikalaujant, galima šitą tvarką ir sukeisti2. Neleidžiama civili
nio akto atlikti tik tada, kai šito akto ceremonijos slepia savyje ne
katalikiškų elementų arba šiaip kokiu nors būdu yra nepadorios.

* - • * ■ ■’ ’

Kur civilinė moterystė yra visiems privaloma ir kur civilinės pa
sėkos yra pripažįstamos tik civiliškai susituokusiems, ten Bažnyčia 
tikintiesiems net sakyte įsako civilinį aktą atlikti. Šiuo atžvilgiu ci
vilinė moterystė yra ne tik leidžiama, bet net privaloma, žinoma, ne
tiesioginiu būdu ir atsitiktinai (indirecte et per accidens). Gasparri 
šliejasi prie d’Annibale nuomonės, kad tikintieji net nuodėmės sank
cija turi privalomą civilinės moterystės aktą atlikti. „D’Annibale ne 
be pagrindo mano, sako Gasparri, kad sunkiai nusideda tie, kurie 
civilines apeigas praleidžia, nes iš vienos pusės jos yra leidžiamos, 
o iš kitos dėl jų praleidimo kyla didelių pavojų ir nuostolių“3. Gas
parri duoda šiuo atžvilgiu ir klebonams nurodymų. „Klebonas turi 
rūpintis, kad jaunavedžiai civilines ceremonijas atliktų kaip galima 
greičiau, jeigu jie religiškai jau susituokė“4. Tas pats Gasparri pa
stebi, kad Italijoje pati S. Congregatio de Sacramentis įvedė prakti
ką neleisti religiškai vestis tiems, kurie negali vestis civiliškai5.

Katalikiškuose kraštuose, kur yra civilinė moterystė, dažnai pa
sitaiko, kad šitos moterystės sudarymo viešais liudytojais yra valdi
ninkai katalikai. Ir Bažnyčia, apskritai imant, šito darbo katalikams 
nedraudžia. „Kaip tikintiesiems leidžiama atlikti civilinę moterystę 
(civile matrimonium įnirę), taip civilinis valdininkas gali josios su
darymui asistuoti ir padėti, jei tik ir jis nori atlikti tiktai gryną civi- 
s ■ • ■ —. ■.

1 Tractatus canonicus de matrimonio II, 314 p, Vatikanas 1932.
- Op. cit. 316 p. .
:i Op. cit., 315 p.
4 Ibd. ' - ’ -
5 Ibd.
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linę ceremoniją, kuria jis priima jau sudarytos arba netrukus sudary- 
tinos moterystės pareiškimą ir nieko nesako prieš moterystės šventu
mą ir prieš reikalą moterystę sudaryti bažnyčioje“6. Tokiais civili
niais valdininkais moterystės sudaryme gali būti ne tik pasaulinin- 
kai, bet ir kunigai, gavę savo vyresnybės sutikimą. Gasparri teigia, 
kad „kai kuriose vietose iš tikro klebonas yra civilinis valdininkas“7. 
Jeigu musų krašte būtą civilinėsmoterystės įstatymas, tai, pav. Jo
navos miesto burmistras, kuris yra sykiu ir Jonavos parapijos klebo
nas, gavęs vyskupo leidimą, galėtų visai ramiai teikti civilinės mote
rystės aktus. Katalikas valdininkas gali asistuoti civilinei moterys
tei net ir tada, kai žino, kad jaunavedžiai religiškai nesusituoks arba 
dėl savo užsispyrimo arba dėl esamos kanoniškos kliūties. Šitas 
klausimas kai kurių teologų yra ginčijamas, bet Gasparri ir Santi, 
kuris pats ilgus metus buvo Šv. Penitencijarijos pirmininkas ir su 
šiais reikalais praktiškai yra susidūręs, į klausimą atsako teigiamai.

Kalbant apie pačius įstatymų leidėjus, reikia pastebėti, kad čia 
Bažnyčia taip pat kai kuriais atvejais jų nesmerkia. Civilinė mote
rystė yta skirstoma trimis rūšimis:T. privaloma, kada visi valstybės 
piliečiai, jeigu jie ūori naudotis civilinėmis teisėmis, turi būti civiliš
kai susituokę; 2. fakultatyvinė, kada valstybė šalia religinės moterys
tės įstatymo keliu įsteigia civilinę moterystę ir laisvai leidžia savo 
piliečiams pasirinkti vieną arba antrą; 3.pagalbinė, kada civilinė mo
terystė yra skiriama tiems, kurie yra šalia bet kokios religinės ben
druomenės arba kurie religiškai dėl tam tikrų priežasčių susituokti 
negali8. Šitoji pagalbinė civilinė moterystė, ypač pirmoji josios for
ma, kuri yra skiriama bekonfesiniams žmonėms, Bažnyčios yra leng- 
vai toleruojama. „Šitoji paskutinė civilinės moterystės forma (pagal
binė reliatyvi) Bažnyčios yra lengviau toleruojama arba nepastebi
ma, jai civilinė, valdžia dėl įvairių krikščioniškų sektų, kurios de fac
to Bažnyčios autoriteto nepripažįsta, norėdama palaikyti viešąją tvar
ką, išleidžia savo Srityje tam tikrų grynai teikiančių galimybės (mere 
permissivae) įstatymų moterystės atžvilgiu“9.

Štai koks yra Bažnyčios praktiškas elgesys civilinės moterystės 
fakto atžvilgiu. Bažnyčia katalikams leidžia ir net įsako atlikti civi
linį aktą tam, kad jie galėtų naudotis civilinėmis teisėmis. Bažnyčia 
leidžia katalikams valdininkams ir net kunigams asistuoti civilinei 
moterystei sudaryti. Bažnyčia toleruoja pagalbinę civilinę moterys-

G Op. cit. 316 p. .
7 Ibd. plg. Vernž-Vidal, op. cit. 691 p. -
8 Plg. Vernz-Vidal, op. cit. 681—682 p. .
» Op. cit. 687 p. '

133

7



tę, skiriamą bekonfesiniams žmonėms. Bet ar galima įsakyti, leisti 
ir toleruoti tokį dalyką, kuris yra priešingas kat. doktrinai? Be abe
jo, ne! Jeigu tad Bažnyčia šitaip elgiasi, vadinasi, civilinėje mote
rystėje esama tokių dalykų, kurie kat. doktrinai neprieštarauja. Šitie 
dalykai kaip tik ir yra pati civilinė moterystės f omą. Bažnyčiai yra 
svarbu, kad civilinė moterystė nepanaikintų sakralinio-sakramentinio 
moterystės turinio. Kur todėl šitas turinys yra naikinamas, ten Baž
nyčia jokio leidimo ar įsakymo neduoda ir jokios tolerencijos nepa
rodo. Ji todėl griežčių griežčiausiai draudžia katalikams žiūrėti į ci
vilinę moterystę, kaip į tikrą moterystės sudarymą, iš kurio kiltų ir 
moterystės turinys. Bet ji nedraudžia sakramentiniam turiniui dar 
pridėti vieną civilinę f omą. Ji taip pat neskelbia, kad moterystės, 
civiliškai sudarytos yra netikros tų, kurie kanoniškai moterystės su
darymo formai yra nepalenkti (apie juos kiek vėliau). Pati civilinė 
moterystės forma neprieštarauja kat. doktrinai, todėl ji Bažnyčios 
yra leidžiama, o kai kada net įsakoma. Tai, kas prieštarauja, 
yra sakramentinio-sakralinio moterystės turinio išskyrimas. Šitas 
išskyrimas gali eiti arba iš paties įstatymo arba iš jaunavedžių valios. 
Apie jaunavedžius čia sunku ką nors pasakyti, nes de internis Eccle
sia non iudicat. Tai jau yra kiekvieno žmogaus įsitikinimo ir sąži
nės dalykas. Mums beliks pakalbėti tik apie įstatymą. ~~

«

2. Civilinės moterystės tikrumas Bažnyčios atžvilgiu

Civilinė moterystė dažnai ir mūsų spaudoje yra vadinama viešu 
konkubinatu. Posakis per bendras ir įžeidžiąs, kurio Leonas XIII ir 
Benediktas XIV patarė nevartoti. Per bendras dėl to, kad, kaip ne
trukus matysime, ne kiekviena civilinė moterystė jau tuo pačiu yra 
netikra. Įžeidžiąs dėl to, kad civiliškai susituokusieji, kad ir sakra
mentiškai netikra moteryste, psichologiškai ir subjektyviai morališkai 
yra visiškai skirtingai nusiteikę, negu tie, kurie susieina tik tam tik
rą laiką ir tik dėl nelabai aukštų motyvų. Su šituo moraliniu ci
vilinės moterystės kvalifikavimu ir kyla klausimas, kokios civilinės 
moterystės, Bažnyčios akimis žiūrint, yra tikros, vadinasi ir moraliai 
reikšmingos, ir kokios netikros.

Visų pirma: civilinės moterystės yra tikros ir leidžiamos visų 
nekrikštytųjų. Šitie žmonės gali nepriklausyti jokiai konfesijai, gali 
susijungti grynai civiliškai, ir jų moterystė bus tvarkoje visais atžviL 
giais. Niekas iš katalikų, kaip minėjome, šitos pažiūros neneigia.

Civilinė moterystė yra tikra, nors ir draudžiama, tų, kurie nėra 
palenkti bažnytinei katalikiškajai moterystės sudarymo formai. Ka
nonų teisės kodeksas tokių žmonių randa dvejetą rūšių. „Nekatali-
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kai, sako kodeksas, krikštyti ar nekrikštyti, jei tarp savęs tuokiasi, 
niekur nėra įpareigojami laikytis moterystės katalikiškosios formos; 
taip pat nekatalikų vaikai, kad ir krikštyti kat. Bažnyčioje, kurie iš 
pat mažens buvo išauklėti erezijoje, schizmoje, stabmeldybėje arba 
be jokios religijos, jei jie tuokiasi su nekatalikiška puse“ (Can. 1099 
§2). Sitų žmonių civilinė moterystė yra tikra. „Kurie bažnytinei mo
terystės sudarymo formai nėra palenkti, sako Wernz-Vidai, atlik
dami civilinės moterystės apeigas tikrai, nors ir draudžiamai, sueina 
moterystėn, jei tik turi intenciją iš tikro susituokti ir jei nėra kokios 
nors kanoniškos kliūties“10. Taip yra dėl to, kad šitų žmonių mote
rystėje kaip tik nėra išskiriamas religinis turinys. Tikras noras su
daryti moterystę ir viešas šio noro pareiškimas, tuo pačiu, moterystę 
padaro tikrų, jei sudarymo formos nėra nustatytos. Tai pripažįsta 
ir prof. Malakauskis. Kalbėdamas apie civilinės moterystės netik
rumą, jis pastebi, kad „išimami tie, kurie nėra pasyvūs Katalikų Baž
nyčios jungtuvių formos subjektai — civiliška jų moterystė yra tik
ra“11. Prof. Malakauskis labai teisingai pastebi, kad „tai ne dėl to, 
kad laikomasi civilinių formalumų, tai dėl to, kad, laikantis anų for
malumų, tikrai yra pareiškiamas moterystės sutikimas“12. Faktiškai 
net ir šitiems žmonėms Bažnyčia neleidžia tuoktis civiliškai (illicitum), 
nes čia esama pavojaus, kad noras tikrai sudaryti moterystę gali būti 
falsifikuotas, ypač tada, kai įstatymas numato divorsus. Tuomet 
moterystės religinis turinys būtų pašalintas ir tuo pačiu moterystė 
būtų netikra. Bet tai yra tik pavojus, o ne principinis doktrininis 
prieštaravimas. Minėtų žmonių civilinė moterystė negalima kvalifi
kuoti viešu konkubinatu ir negalima teigti, kad šituos žmones lie
čiąs įstatymas arba pasisakymas už tokį įstatymą prieštarautų kat. 
doktrinai. •

Kanonų teisės kodeksas, kalbėdamas apie tuos, kurie yra nepa
lenkti katalikiškajai moterystės sudarymo formai, mini nekatalikus 
ir jų vaikus (acatholici et ab ipsiš nati). Terminas „nekatalikai“ 
kanonų teisės yra suprantamas nevisai aiškiai. Nėra abejonės, kad 
į šitą kategoriją įeina įvairių nekatalikiškų konfesijų nariai: protes
tantai, pravoslavai, baptistai, metodistai ir t.t. Bet ar šitai kategori
jai galima, priskirti, pvz„ vad. laisvamaniai? Klausimas kiek paines
nis, nors ir labai praktiškas. Kodeksas sako, kad katalikiškajai mo
terystės formai yra palenkti „visi kat. Bažnyčioje krikštyti ir atsi
vertę iš erezijos ar schizmos, nors paskui jie nuo Bažnyčios ir nutol-

10 Op. cit. 688 p.
11 Moterystės teisės, 490 p. Kaunas 1932,
12 Op/ cit. ibd.
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tų, jeigu tarp savęs tuokiasi“ (Can. 1099 § 1). Atrodytų, kad šiam 
reikalavimui turi paklusti ir vad. laisvamaniai. Bet, iš kitos pusės, 
kodeksas, kaip minėjome, išskiria nekatalikų vaikus, net ir kat Baž
nyčioje krikštytus, jeigu jie išaugo šalia kat. religijos. Sutikime, kad 
dauguma mūsų laisvamanių patys dar yra palenkti kodekso can. 
1099 § 1 reikalavimui. Bet jie turi jau vaikų, kurie priklauso savai 
organizacijai, turinčiai savus nuostatus, savus laikraščius, šaukiančiai 
savus kongresus ir susirinkimus. Šitie žmonės jau yra nekatalikai 
ne tik privatiškai kaip jų tėvai buvo, bet savo atsiskyrimų nuo kat. 
Bažnyčios jie jau yra apreiškę viešai net tam tikrais juridiniais aktais, 
kaip laisvamanių draugijos steigimas. Šiuo atžvilgiu sunku rasti es
minį skirtumą tarp laisvamanių sektos ir kurios kitos, pvz., marija
vitų,kuri taip pat gyvena dar tik antrą generaciją. Tuo tarpu ka- 
nonistai, tur būt, sutinka, kad marijavitai yra išskirti iš katalikų ka
tegorijos. Tokiu pat pagrindu būtų galima teigti, kad dabartinė nau- . 
joji laisvamanių karta yra nepalenkta kat. moterystės formai ir kad 
jų civilinė moterystė, nors yra ir neleidžiama, bet sykį sudaryta bus 
tikra. Nemanau, kad šitokia kodekso termino „nekatalikai“ inter
pretacija jau būtų be priekaištų. Bet, nesant Bažnyčios normų, kada 
ir kokiais atvejais žmogus pasidaro nebe katalikas kanoniška pras
me, mažų mažiausiai klausimas lieka neišrištas. Tuo tarpu in dublis 
libertas. Vadinasi, pasisakymas už civilinę moterystę laisvamaniams 
nėra jau toks prieštaravimas kat. doktrinai, kaip iš sykio atrodo. Jis 
gali būti prieštaravimas įprastai Bažnyčios tvarkai, jeigu ji laisva
manius ir jų vaikus dar laiko katalikais. Bet iš vienos pusės, ji jų 
gali ir nebelaikyti, kaip nebelaiko visų kitų sektų.. Iš kitos, šitas 
laikymas yra ne doktrinos, bet tik drausmės klausimas. Galop net 
sunku būtų įrodyti, kad Bažnyčia laisvamanių vaikų nelaikytų aca- 
tholici, jeigu jiems tinka can. 1099 § 2 elementai, vadinasi, jeigu šitie 
vaikai yra išauginti erezijoje, schizmoj arba visiškame netikėjime. ’ I '
Kuo toki vaikai skiriasi nuo protestantų, marijavitų arba stabmeldžių 
vaikų ir kodėl jie turėtų būti blogesnėje padėtyje, negu griežtai orga
nizuotų* sektų narių vaikai? Atrodo, kad klausimas, kokiai kategori
jai priskirti antrąją laisvamanių generaciją, turėtų būti išspręstas can. 
1099 § 2 prasme. Jų civilinė moterystė, net ir Bažnyčios akimis žiū
rint, turėtų būti tikra (validum).

Katalikams, kuriems yra taikomas can. 1099 § 1, civilinė mote
rystė yra ir neleidžiama ir netikra. Apie tai daug kalbėti nereikia. 
Katalikų doktrinos atžvilgiu šitas klausimas aiškus.

Taigi, civilinė moterystė yra tikra ir leidžiama visiems nekrikš
tytiems, tikra, bet draudžiama nekatalikams ir jų vaikams (resp*. lais-
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vamanių vaikams), netikra ir draudžiama katalikams. Pereinantiems 
prie civilinės moterystės įstatymo principų, kurie jo nesukirsdintų su 
kat. Bažnyčios doktrina, šitos skirtybės turės didelės reikšmės, 

' 4 ' ‘

* ’ • * ■ t

5. Civilinės moterystės įstatymas kat. doktrinos atžvilgiu
i,

Visa, kas ligi šiol pasakyta, tik patvirtina dar įžangoje minėtą 
teigimą, kad, vertinant civilinės moterystės įstatymus, reikia juos ver
tinti visai konkrečiai, nes jų prieštaravimas kat. "doktrinai ar neprieš- 
taravimas priklauso nuo jų turinio. Bendro įvertinimo čia negali bū
ti., Todėl kaip tik ir rūpi pasvarstyti, koks civilinės moterystės įsta
tymas su kat. doktrina nesusikirstų. Dar sykį pabrėžiame, kad jis 
gali susikirsti su įprasta Bažnyčios tvarka ar drausme. Bet toks su
sikirtimas nėra doktrinos dalykas, ir jis gali būti visados nesunkiai 
likviduojamas.

Du dalyku Bažnyčia ypatingai gina savo moterystės doktrinoje: 
sakramentinį moterystės pobūdį ir moterystės neišardomumą. Sakra
mentinis pobūdis reikalauja, kad civilinė valdžia savo įstatymais ne
siektų tvarkyti paties moterystės sakralinio turinio, o pasiliktų tiktai 
civilinės formos srityje. Neišardomumas reikalauja, kad civiliniai 
įstatymai šitą moterystės pastovumą pripažintų. Jeigu tad šitie du 
reikalavimai, kurie jau yra doktrinos dalykas, įstatymo yra respek
tuojami, sunku būtų tvirtinti, kad toks įstatymas prieštarauja kat. 
doktrinai. Sitų dviejų dalykų respektavimas pašalintų iš civilinės mo
terystės įstatymų tą antireliginę dvasią, kuria yra persunkti daugelio 
šalių šios rūšies kodeksai. Kaip tik dėl šitos labai aiškiai jaučiamos 
dvasios ir kyla iš katalikų pusės praktinis pasipriešinimas bet kokiai 
civilinei moterystei. Psichologiškai tai yra visiškai suprantama, nes 
patyrimas jau yra parodęs, kad su civilinių moterysčių įstatymu labai 
dažnai yra jungiamas viešas arba paslėptas noras brautis į moterys
tės turinį ir laicistinę moterystės koncepciją pastatyti priešais bažny
tinę ir pirmajai suteikti viešosios galios, antrąją paliekant grynai pri
vatiniu dalyku. Jeigu šitoji antireliginė ir antibažnytinė dvasia būtų 
pašalinta, tuomet savaime daugybė priekaištų, daromų civilinei mo
terystei, atkristų ir principialaus katalikų pasipriešinimo nebūtų.

Pirmas dalykas, kuris priimtiname civilinės moterystės įstatyme 
turi būti realizuotas yra moterystės nesuardomumas. Bažnyčia doktri- 
naliai teigia, kad moterystė yra nesuardoma iš esmės. Vis tiek ar ji 
yra sakramentinė ar nesakramentinė (nekrikštytųjų) principialiai, ne
paisant kai kurių išimčių, ji yra nesuardoma. Tai jau yra doktrinos 
dėsnis, kurį neigdamas civilinės moterystės įstatymas iš tikro prieš-
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tarauja kat. Bažnyčios mokslui, ir tokio įstatymo katalikai ginti ne-
• . • z- * ’ ’ . .

gali. Tuo tarpu šita liga kaip tik serga daugybė civilinės moterystės 
įstatymų. Ar tik ne Italiją pirmutinė yra į savo civilinius įstatymus 
įvedusi principialų moterystės nesuardomumą. Todėl kiekvienas įsta
tymas, jeigu jis nori susiderinti su kat. doktrina, turi divorsų neleisti. 
Separacija ir paskelbimas moterystės nebuvimo yra kitas dalykas. Bet 
suardyti tikrai įvykusią moterystę yra neleistina. Čia esama labai 
svarbių ne tik religinių, bet ir tautinių bei valstybinių motyvų. Musso
lini šalies pavyzdys čia galėtų būti labai pamokomas ir sektinas. Mo
terystės pricipialaus nesuardomumo deklaravimas įstatymu yra pa
grindas, kuriuo yra grindžiama šito įstatymo santaika su kat. dok
trina.

Antras reikalavimas, taikomas priimtinam civilinės i moterystės 
įstatymui, yra neliesti katalikų, kuriuos mini c an. 1099 § 1. Civilinė 
moterystė gali būti remiama tik gerai suprasta ir vykdoma pasaulė
žiūrine tolerancija bei sąžinės laisve. Nepriimtinas yra būdas apašta
lauti juridinėmis ir administracinėmis priemonėmis. Bet iš kitos pu
sės, tai tinka ir tiems, kurie civilinių moterysčių įstatymo pageidauja. 
Jie taip pat negali norėti, kad valstybės juridiniai nuostatai ir admi
nistracinis aparatas būtų panaudotas jų idėjoms realizuoti atžvilgiu 
tų, kurie šitų idėjų nelaiko tikromis. Priverstina civilinė moterystė 
yra kilusi iš pasaulėžiūrinės netolerancijos ir todėl negali būti nei gi
nama nei palaikoma. Tik tada, kai katalikams yra paliekama visiška 
laisvė tvarkytis pagal savo principus ir savo kanonų teisės reikalavi
mus, tik tada civilinės moterystės įstatymas gali susilaukti katalikų 
pritarimo.

Trečiasis dalykas, kuris kyla ryšium su priimtino civilinės mo
terystės įstatymo idėja, yra pripažinimas religinių moterysčių galio
jančiomis. Religinės yra moterystės ne tik katalikų, bet ir visų tų, 
kurie moterystę laiko šventu dalyku ir kurie josios sudarymą apsupa 
religinėmis formomis. Tokios , moterystės įstatymo turi būti pagerb
tos ir pripažįstamos galiojančiomis. Šitas reikalavimas taip pat yra 
grindžiamas tolerancijos ir sąžinės laisvės principu. Valstybė turi 
pripažinti tai, kas žmogaus yra laikoma šventu dalyku.

Kai visi šitie trys dalykai: 1. moterystės principialaus nesuar
domumo deklaravimas, 2. nelietimds katalikų pagal can. 1099 § 1 
ir 3. pripažinimas tikromis religinių moterysčių, įstatyme būtų aiškiai 
pareikšta, toks civilinės moterystės įstatymas nesipriešintų kat. dok
trinai ir negalėtų būti katalikų neigiamas. Toks įstatymas priklau
sytų vad. subsidiarinei reliatyviai civilinei moterystei, kurią Bažny
čia toleruoja.
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Prisikėlęs Jėzus ir moterisI. Marija! Rabboni!
„Jai bus atleidžiama daug, kadangi ji daug mylėjo“. — jai buvo 
daug ko a 11 e i s t i: „Ir štai moteriškė, kuri buvo žinoma nusidėjėlė 
mieste“ .. j,Jei šitas butų pranašas, juk žinotų, kas ir kokia yra 
moteriškė, kuri prisiliečia jojo; nes ji nusidėjėlė“! —

JI BUVO DAUG MYLĖJUSI:

„Kaip tik patyrė Jį esant prie stalo parisiejaus namuose, atsinešė ala- 
bastrinį indą tepalo, ir, atsistojus užpakalyje prie jo kojų, ėmė laistyti 
Jo kojas ašaromis, šluostė savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir*1 
tepė tepalu...“ — „Su juo buvo dvylika ir kai kurios moterys, ku
rios buvo pagydytos nuo piktųjų dvasių ir ligų: Marija, vadinama 
Magdalena, iš kurios buvo išėję septyni velniai, ir daug kitų, kurios 
Jam tarnavo savo lobiu“. — „Marija atsisėdo prie Viešpaties kojų 
ir klausėsi Jo žodžių“. —- „Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo Jo Motina... 
ir Marija Magdalena“. — „Ėmęs kūną, Juozapas vyniojo jį į tyrą 
drobulę ir jį paguldė savo naujame kape ... ; jis pririto didelį akmenį 
prie kapo angos ir nuėjo. Buvo gi tenai Marija Magdalena ir kita 
Marija sėdėjusios ties kapu“. — „Praėjus subatai, kuomet aušo, 
pirmoji savaitės diena, atėjo Marija-Magdalena ... pasižiūrėti kapo“.

* ' . • 4 '

DAUG NUSIDĖJO, DAUGIAU MYLĖJO:
tai jos gyvenimas prieš susitinkant su Jėzumi, prie Jėzaus kojų 
ir po Jo kryžiumi.
Ir dabar, po Jėzaus mirties, Prisikėlimo rytą? —

„MARIJA STOVĖJO PAS KAPĄ, LAUKĖ IR VERKĖ“.
Kapas tuščias! Tabernakulis atplėštas! Išniekintas? „Paėmė Vieš
patį iš kapo ir nežinome, kur padėjo“.
Žuvo paskutinis mylimo Viešpaties ir Mokytojo atminimas, bran
giausia relikvija. Šventieji Tėvai aprašo jos skausmą, nuostolį: „Šitas 
skausmas juo didesnis, kad jis neturėjo jokios paguodos: nes ji
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buvo netekus savo mokytojo, kurį vieną ji taip mylėjo, kad be jo 
nieko nebegalėjo mylėti, niekuo negalėjo tikėti. Ji buvo netekus save* 
sielos gyvybės ir jai jau atrodė geriau mirti negu gyventi, kadangi 
ji gal rasianti mirdama, kurio negalėjo rasti gyvendama, be kurio 
tačiau gyventi negalėjo“.

„Ką aš pasirinksiu, aš nežinau. Jei aš pasiliksiu prie kapo, Jo 
nerasiu; jei aš pasitrauksiu nuo kapo, nelaimingoji, nežinau kur eiti, 
nežinau kur Jo ieškoti. Pasitraukti nuo kapo — man mirtis. Pasi
likti prie kapo — neišgydomas skausmas. Tačiau geriau saugoti 
Viešpaties kapą, negu palikti... taigi stovėsiu ir mirsiu čia, kad 
bent prie Viešpaties kapo mane palaidotų“.

Iš tikrųjų, ji daug mylėjo: „Jausdama ji nieko nejautė; maty
dama ji nieko nematė; girdėdama — nieko negirdėjo; nes ji nebuvo 
ten, kur ji buvo, kadangi ji visa buvo ten, kur jos Dieviškasis Mo
kytojas buvo, apie kurį ji nežinojo, kur Jis buvo: ... Ji užmiršo bi
joti, užmiršo džiaugtis, užmiršo pati save, užmiršo pagaliau visa 
kita be to, kurį ji mylėjo virš visko . . . Joks skausmas nebuvo pasi
likęs joje, visas galvojimas žuvęs, visa viltis išnykus, beliko tik verkti“.

„Akys, kurios ieškojo Viešpaties ir nerado, pasiduoda ašaroms, 
dar daugiau nuliūdusios, kad Jis iš kapo paimtas negu kad Jis ant 
kryžiaus miręs, kadangi to Didžiojo Mokytojo, kurio gyvybė nuo 
jos buvo atimta, dabar net joks atminimas nebepasiliko“,

I ■ ' ,

Viduramžių rašytojas taip nuoširdžiai pastebi:

MARIJA, KO TIK NORĖJO, VERKDAMA PASIEKĖ:

verkdama gavo nuodėmių atleidimą, verkdama gavo savo brolio pri 
kėlimą, verkdama gavo paguodą apie prisikėlimą.

Ar Marija ir dabar vėl pasieks ašaromis, ko ji trokšta? Visas 
jos skausmas: „kad paėmė mano Viešpatį“! Ji su sužieduotine liūdi 
pasiilgusi: „Ieškojau to, kurį myli mano siela“. Ar ji greit galės su- . ' ■ i’ • _ • j
laukti savo ilgesio patenkinimą? Ar greit galės pasakyti: „Aš radau, 
kurį myli mano siela; laikausi jo ir nepaleisiu“? — „Beverkdama j: 
pasilenkė ir pažvelgė į kapą. Tenai ji pamatė du baltai apsivilkusiu 
angelu... Ji atsigręžė atgal ir pamatė stovintį Jėzų; bet nežinojo, 
kad tai Jėzus. Jėzus jai tarė: Moteriške, ko verki? ko ieškai? Ma
nydama, kad tai daržininkas, ji jam atsakė: „Viešpatie, jei tu jį išsi
nešei,, pasakyk man, kur jį padėjai; aš jį pasiimsiu“.

V ,

„O neapsakoma tos moteriškės meilė“, stebisi šventasis rašy
tojas: „O nuostabi moteriškės drąsa. O moteriške — ne moteriške! 
be. baimės sako, be sąlygų žada: Sakyk, kur Jį padėjai, ir aš Jį pasi
imsiu. — Malonusis Mokytojau, kam, prašau, iššauki šios moters

* ’ y
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„Moteriške, ko ieškai?“

dvasią, kam jaudini jos sielą? Visa priklauso Tau, visa pasilieka 
Tavyje, visa tikisi Tavim ir visa nesitiki savim. Taip ieško Tavęs, 
kad ieškodama nieko neieško be Tavęs; todėl gal nepažįsta Tavęs, 
kadangi ji nėra savyje, bet dėl Tavęs — šalia savęs, ne savim. Taigi 
kam sakai: Ko verki, ko ieškai?... Malonusis Mokytojau, nebe- 
vilkink jos ilgesio, kadangi jau tris dienas ilgisi Tavęs ir neturi...
kuo pasotinti savo alkstančią sielą“. — Ir nebelaukė Malonusis, My
lintis Mokytojas. 

I 
• . . I

JĖZUS JAI TARĖ: „MARIJA“.----- ---

Kiek jai sako tas žodis, tas balsas! Ar neprimena jai: „Kadangi 
ji daug mylėjo . ... Marija pasirinko geriausią dalį, kuri nebus atimta 
nuo jos“.

„MARIJA!“
• ■

Ieškojai manęs: Štai aš esu. Moteriške, neverk! Marija, mano 
ištikimiausia mokinė! Žodis turiningesnis už tūkstantį knygų, 
saldesnis už gražiausias melodijas; žodis visų troškimų išpildymas, 
pilnas dėkingumo, džiaugsmo, meilės: Mano Marija! — — —
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„RABBONI! MANO MOKYTOJAU!“
C ' ■ • ‘ I

t I * * ,
«

Jėzus ištaria tik vieną žodį, kurs jai viską sakė, reiškė, davė. 
Ir ji taip pat vienu žodžiu Jam viską grąžina: „Rabboni: mano Mo
kytojau, Išgelbėtojau, mano vienintele viltie ir laime, vienintelis 
viso mano gyvenimo turiny! —

„Mano mylimasis man ir aš Jam. — Aš radau tą, kurį myli 
mano siela, jo laikysiuos ir nepaleisiu“. Ji apkabina Jo kojas, tas 
kojas, kurios jos taip ilgai ieškojo, kurias ji laistė savo ašaromis, 
šluostė savo plaukais; kojas, kurių baisias kruvinas žaizdas po kry
žiumi neapsakomu skausmu regėjo, kurios dabar spindi kaip bran
gūs akmenys jo skaisčiame sudvasintame kūne.

Iš tikrųjų, teisingai sako kitas Kristaus Sekėjas: „Jei Jėzus iš
taria tik vieną žodį, didelė paguoda jaučiama“. — Quam dulcis es 
quaerentibus, sėd quid invenientibus!“ — „Palaiminti tie, kurie liūdi, 
nes jie būš paguosti“. — Bet Jėzus jai davė dar daugiau, 

* » . ' . -

SKYRĖ JĄ AUKŠTESNIEMS UŽDAVINIAMS:
Jėzus jai tarė: „Eik pas mano brolius ir jiems sakyk: Aš žengiu 

pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas mano Dievą ir jūsų Dievą“. — Koks 
pasitikėjimas, kokia garbė Marijai Magdalenai! Per ją, moterį, nu
sidėjėlę pranešimas, pasveikinimas, pirmoji linksmų Velykų žinia mo
kytiniams ir apaštalams! Ji tapo pačių apaštalų apaštale; stovi tokiu 
būdu beveik vienoje eilėje su ypatingais Dievo pasiuntiniais, svarbiu 
išganymo žinių skelbėjais, angelais. Iš tikrųjų, Jėzus jai „daug atleido, 
kadangi ji daug mylėjo“. Ji, kuri buvo „pasirinkusi geriausią dalį“, 
dabar gavo iš Jėzaus tikrai geriausią dalį:

BŪTI KRISTAUS APAŠTALE.
„M a Č i a u Vi e š p a t į ir Jis man tai pasakė“. Tai 

jos impulsyviškas brangaus pranešimo vykdymas. „Mačiau Vieš
patį“! Netekti Viešpaties tai buvo didysis jos gyvenimo skausmas, 
jos gyvenimo saulės užtemimo valanda; dabar ta saulė vėl užtekėjo, 
ją apšvies, šildys, džiugins, atgaivins ir niekuomet nebenusileis: „aš 
jo laikysiuos ir nebepaleisiu“. O kad ir žengs pas savo tėvą, tas Jo 
Tėvas yra taip pat jos Tėvas: „pas mano Dievą ir jūsų Dievą“. Juk 
jis anksčiau jau buvo pasakęs: „Aš eisiu jums prirengti vietos, kad 
kur aš esu, ir jūs būtumėte ... džiaugsis jūsų širdis ir jūsų džiaugsmo 
niekas neatims iš jūsų“. —

AR MES PANAŠIOS J MARIJĄ MAGDALENĄ?
* * M

Mūsų praeitis ... „nusidėjėlė ...“? Kaip šv. Povilas sako: „Ki-.
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B. Buivydaitė

Gyvent neprailgo
1

Visą žemę ne vakar nusnigo -~
Saulės viesulas pilkam debesy...
Man gyventi žydėt neprailgo
Šiam pripuvusiam žemės rūsy ...

Melas tūkstančiais lapų lapoja,
Milijonais — jauna obelie...
Karo gerklės apžiojo rytojų...
O vis tiek vyturėlis atskris —

Pro motorų dūzgesį liesų
Iš pat Dievo auksinė giesmė...
Karštą kaktą ataušins pavėsis ...
Ir pagirdys tyrioji versmė ...

Lankoje dobilėlis rasotas
Šilko žodžiais ramunei kalbės...
Veržias saulės daina ir pro grotas...
Žydi žydi žiedai prie duobės...

tados jūs buvote tamsybė ... toli nuo Viešpaties“? Bet tuojau pri
deda: „Dabar gi šviesa Viešpatyje... arti Jo“. Būkim arti Jo kojų 
klausydamos Jo mokslo: „Marija gi atsisėdo prie Jo kojų ir klausėsi 
Jo žodžių“; būkim arti Jo atleidžiančio gerumo sakydamos savo: 
„Confiteor — Mea maxima culpa“! Tada „jai bus atleidžiama daug, 
kadangi ji daug mylėjo“. Būkim arti Jo kryžiaus kančių valandoje: 
„Stovėjo po Jo kryžiumi... Marija Magdalena“. Tada ir mes iš-v 
girsim Velykų rytą Jo neapsakomai mielą žodį: „Marija!“ Savo lai
mėje būkim apaštalės kitiems: „Sakyk mano broliams ...“; ką? „Aš 
mačiau Viešpatį!“ Ir bus ne tik mums laimingos Velykos, bet ir ki
tiems per mus: „Seimus Christum surrexisse a mortuis vere, Tu nobis 
Victor Rex miserere! Alleluja!“
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Nelė Mazalaitė

Teisybės kaina
— Jūs nesiklausote?
— O, taip. Man patinka visokios pa-sakos -apie mirtį. Ar turiu 

apverkti vargšą piemenį? Ne, aš dar pasigal vošiu, ar turiu teisę 
vadinti vargšu poną Eratsch: koks kalnas pasijudintų iš vietos ir 
užgriūtų mane? Reikia turėti bandų, namus ir pievą, reikia būti lai
mingu, kad paskui gautum savo vardui tokį paminklą. Atsiminkite, 
iš kur atkeliavau, kad paregėčiau šitą viską.

Ir, gal būt, norėčiau prisimest! gale grotos, prisispausti prie to 
žalsvo ledo ir nebeišeiti. Per kiek laiko sušalsiu?

— Prašau nestovėti ilgai — čia sunku prasilenkti ir negalima 
užstoti vietos kitiems.

Tai yra protingi žodžiai. Neužstoti niekam vietos. O atsisėsti 
ant akmens prieš saulę, galima? Ir pasijuokti iš jos: tikėjau, kad 
tu esi bent kiek stipresnė — štai mes žinome, kad tu pilna ugnies, 
o dabar sėdi ant ledo ir vos išgaubi iš jo vieną kitą prakaito lašą. 
Kaip galėtum sušildyti žmogų!

— Mes pavėluosime į traukinį!
— Visuomet lieka vienas traukinys, į kurį nepavėluosi, nors 

stengiesi. Taip, galime eiti. Bet, ar patikėsite, kad man sunku pasi
traukti iš šios tuščios akmeningos vietos? Taip atrodo savižudžio 
siela, tokia nuskriausta ir ištuštinta — toks yra žmogus, kuriam nie
kas gyvenime nesakė: negaliu gyventi be tavęs.

— Jaučiate, kokia pusiaudienio kaitra? Ar ne nuostabus Alp 
Grūm? ■ ' o

— Matau daug šešėlių pakalnėje. Ir kas yra toji gėlė, prie ku- 
rios pridėjau pirštus? Alpių rožė — sakote — Alpių rožė. — Kai 
atvažiuosite į musų kraštą — parodysiu jums rūtą; niekas nėra buvęs 
daugiau apdainuotas, ir labiau paprastas.

Per kiek laiko nueičiau į anuos kalnus — švitančius ir apsnig
tus? Noriu paimti į rankas sniegą, noriu valgyti jį — tokį skaistų 
ir aplaistytą saule. Ne, nereikia klausti: argi neišmanau jau, kad 
kalnų tolumas yra apgaulus. Ir, gal būti, niekas nėra toks baltas, kaip 
atrodo iš aukšto, —v Ir tegu būna garbė gyvenimui, kuris išmokina 
paslėpti klausimus ir — išmintingai tylėti.
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— Apsižvalgykite — ar regėjote tiek kalnų upelių?
— Buvo dailininkas, kuris kūrė Žalčių Sonatą — galimas da- 

lykas, kad čia yra atsilikęs vienas paveikslas iš to ciklo. Sidabrinių 
žalčių eisena.

Ir štai, pamatau tokį dalyką: čia gyvenimas ir laikas nebėga — 
jie susisunkia toje pačioje vietoje, ir išlenda kaip naujas žolėsjliegas.

— Būtų keista, jeigu šiose vietose žmonės sentų.
— Ar jūs pastebite, kaip blizga saulėleidžiuose anas žalsvas 

ežeras? Turime nusileisti ir pasižiūrėti — ar jis yra tikras ■— jeigu 
yra toks gražus.

—- Ir prie tokio skaidraus vandens kažin kada buvo giedota 
pirmą kartą psalmė: „Apšlakstyk mane, Viešpatie, y sopu“.

— Pasėdėkime čia — ir stebėkimės. Žiūrėkite. Kalnai surinkti 
ežere, kaip veidrodyje.

Jie yra mėlyni ir baltomis viršūnėmis, yra artimi, gal būti, čia 
jie arčiausiai pasiekiami.

— Bet jūsų akys tolimos ir nemato nieko.
— Buvo kartą kitoks veidrodis, kurį atnešė burtininkas. Keis

tas žmogus atsivilko į tą kraštą — vieną dieną matei senį, kuriam 
sunkiausias dalykas jo paties kojos, o kitą dieną jis buvo jaunas ir 
galėjo šokti be sustojimo savaitę. Tas pats dėjosi ir su jo gyve
namu namu: vieni regėjo laužą, o kiti palocių. Ir, pamanykite, pats 
karalius išgirdo, — o juk žinome, kaip jie mažai tesužino, kas vyksta 
jų krašte, — ir užsigeidė paregėti viską, o duktė užsigeidė kartu 
važiuoti, o burtininkas, išvydęs karalaitę, — užsigeidė jos. Taip tai 
viskas susipainiojo tą rytą, kai prieš didelius rūmus sustojo kara
liaus karieta, ir jaunas šeimininkas priėmė svečius, ir vaišino ilgas 
dienas taip gerai, kad karalius užmiršo visus darbus, — tiesa, tai 
nėra naujas dalykas. — Karalaitė džiaugėsi ir linksminosi, bet, kada 
jai pasipiršo tas, kuris juos vaišino — jr tėvas ir duktė atsiminė kas 
esą — vienas užsirūstino, o kita nusijuokė. — Kuomet jie lipo į 
karietą — toje vietoje, kur daug laiko jie ūžė, — stovėjo sukrypusi 
troba, o sulinkęs senis išlindo iš jos. Virpėjo jo barzda, kojos ir 
balsas, kada priėjo prie karalaitės ir padovanojo jai veidrodį. — „Jis 
kalba teisybę“, — sakė burtininkas, — „jis visuomet parodo, ko 
trokšti“. 

■ ' . . *

Veidrodis buvo užmestas, kaip ir daugelis dovanų, bet vieną 
kartą šnipai pranešė apie suokalbį, tokį slaptą, kad net jie tiktai jo 
aidą tesuuostė — ir dėl to karalius bijojo taip, kaip niekuomet nebijo 
joks vargdienis. Tada — kaip visuomet bėdoje — atsiminė visus 
būdus ir išbandė,veidrodį. Pareikalautas parodyti nedorėlių vadą —

■s* ‘ .
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stiklas paklusniai išpildė — ir karalius nuvirto nuo kėdės; manau, 
kad ne kiekvienas daiktas, prie kurio prisitinka valdovas — yra sos
tas. Taip, nusirito nuo kėdės — veidrodyje šypsojosi jo jaunasis 
sūnus, mylimas ir ištikimas. Karalius turi pasilikti karalių, kas gin
čysis — jis liepė nugalabyti sukilėlių vyresnįjį. Bet tėvas dėl to su
sikrimto — kartais tai pasitaiko ir su aukštais asmenimis — ir mirė.

Sosto įpėdinis niekuomet nerauda, — sako istorija, — o vyriau
sias sūnus, pasidaręs karaliumi, pasijuto neblogai. Linksmybės ir 
pokyliai pasibaigė; kavalierius jis išvarė kirsti miškų, o damas verpti, 
ir karininkai piovė šieną — ir viską, ką uždirbo tie buvę veltėdžiai — 
pylė į savo iždą. Iki našlės skatiko išrinko jis iš bankininkų ir elgetų 
ir pylė į savo miegą. —■ Ir taip, tose darbščiose dienose, jis užsigriebė 
veidrodį ir, sužinojęs kam jis dera -— pasiteiravo apie didžiausią pa
saulio lobį. — Stikle atsimušė karališkos bažnyčios bokšto viršūnė. 
Naktį užsikorė siaurais laiptais, ir užvortinkliuotoje skrynioje rado 
didelį deimantą, panašų į skorpioną. Spindėjo akmuo ir tviskėjo 
visas bokštas; karalius nevietoje pastatė koją ir, nulėkęs nuo laiptų, 
užsimušė.

Bet karalius niekuomet nemiršta —sako istorija — tą pačią 
valandą šalį tvarkė karalaitė, ir taupiojo išmoniai buvo išsmilkyti. — 
Damos gydė pirštus suraižytus linų spaliais, ir kavalieriai mirkė 
rankas vyne ir tvarstė svetimų žmonų šilkiniais marškiniais. Šaunūs 
generolai vėl prisirišo savo paradinius, niekuomet kare nevartotus 
kardus, — o karalaitė išsirinko vyru vieną iš dvariškių, tokį šaunų 
ir linksmą, ir gražiausią, kuris tik ir tiko tokiai karjerai. Kvailystė, 
žinote, ateina visur, kaip maras; atėjo ji ir užsikorė ant karūnos, ir 
princesė svajojo, kaip ir kiekviena tarnaitė. Jungtuvių išvakarėse, 
vos išsiskyrusi su mylimu, vėl ilgėjosi pamatyti jo? ištikimas akis, ji 
kreipiasi prie veidrodžio —- ir mato, kaip jos išrinktasis lenda per 
langą pas jos rūmų damą, kalba jai žodžius, nemažiau meilius 
ir bučiuoja dar karščiau. — Baisiai negarbinga — bet karalaitė pasi
korė; turėjo rasti jai padoresnę mirtį — bet kas ginčysis su pasaka.

Per šimtus metų keliauja veidrodis, ir daug rankų palietė jį — 
piemens trobelėje, karo lauke, ir visur, kur yra gyvas žmogus.

— Kaip gerai, kad tai tėra išmislas.
— Ir, jeigu žinočiau, kame galiu rasti tą stiklą — ieškočiau jo — 

nors basomis kojomis reiktų užlipti į visas Berninos viršūnes.
Saulės nebėra. Kas žino, kas dabar atsispindi žalsvame ežere.
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Iz. Matusevičiūtė

Kelionė po Lenkiją beieškant 
Slavočinskio giesmyno

. • •«*

Buvo rugpiūčio mėn. pradžia. Saulė bėrė žemei gausiai karštų 
spindulių ir laukai alsavo pilnu vasaros žavingumu. Pievose didelėje 
žolėje žydėjo gėlės, zvimbė bitės ir kitokį vabalai, Po didmiesčio 
triukšmo neapsakomai masino kaimas ir ta neaprėpiama užaugusių, 
bet dar žalių javų žaidžianti lyguma.

Nebuvo laiko skaičiuoti laukinių gėlių žiedų lapų ar sektf bitės 
zvimbimą, buvo didesnių-reikalų: rengiausi į Sostinę.

Maždaug po savaitės, atlikusi visus formalumus ir sutvarkiusi 
savo popierius, rugpiūčio mėn. 5 d. įsisėdau į rytinį traukinį, kuris 
turėjo eiti link Vilniaus. Visas nuovargis buvo tik vieni niekai, pa- 

: galvojus apie būsimą džiaugsmą, jog teks išvysti nors pavergtą Sos
tinę. Traukinys buvo apytuštis, diena karšta, daugiausia paprasti 
žmoneliai kas sau tyliai sėdėjo pašaliais susigūžę. Perone atsisveikina 
keleiviai, matyt, iš anapus, nes važiuojančiųjų ir išlydinčiųjų akyse 
spindi ašaros.

Mano vaizduotėje išauga neapsakomai gražūs miesto mūrai su 
bažnyčių bokštais, panašiais į Ciurlionies miestą. Labai norėčiau, 
kad* Vilnius būtų nepaprastas miestas, nepanašus nė į vieną ligi šiol 
matytą miestą.

Traukinys sustojo jau prie demarkacinės linijos. Perėjo lenkų 
ir mūsų pasų, valiutos ir bagažo kontrolės; Mūsų valdininkai pasi
lieka, po traukinį švaistosi tik lenkai trikampinėmis kepurėmis. Lie
tuviškai kalbančių taip pat nesigirdi: visi, neišskyrus nė žydų, čekši 

* lenkiškai.
Pro langą šmėkščioja kaimai, laukai, miškeliai. Štai ir Paneriai. 

Jie kaip išdykaujantys vaikai malonia juosta bėga pro akis. Žalios 
kalvelės, kauburėliai, lyg vilioja pasišokinėti nuo vienos viršūnaitės 
ant kitos.

Štai, ir Vilnius. Apie stotį gatvelės siauros ir kreivos, be jokio 
plano sustatytas miestas taip ir dvelkia viduramžiais, kada Jogaila 
ir Vytautas po šias gatves važinėjo. Nors gatvės siauros ir kreivos, 
bet didmiesčio vaizdą teikia, o ypač pagauna bendra miesto pano- 
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rama. Bažnyčių bokštai, pakilę šiltame ir vaiskiame vasaros ore, 
mirga apiberti saulės spindulių. Taip Vilnius išsiskiria iš kitų miestų. 
Čia mūsų kunigaikščių sostinė, bet širdį tuojau užgula akmeniu, kad 
tokia lenkiška, nors kiekviena namo plyta, kiekvienas grindinio ak
muo byloja lietuvių dvasia.

Romuvos klubas man padarė labai jaukų įspūdį. Čia maišėsi 
daug mokytojų, kurie rengėsi ekskursijon į nepriklausomą Lietuvą. 
Buvusios lenkų valdžios įstaigos nelengvai davė pasus ir vizas, daug 
kas dėl to nerimastavo, bet visų buvo pramuštos galvos kokiu nors 
Jbūdu prasiveržti per sieną, kaip jie sakė, pakvėpuoti laisvu tėvynės 
oru. Radau ir lietuvaičių studenčių, viešinčių Vilniuje, kurios įvai
rius mokslus ėjo lenkų universitetuose. Mane jos apgyvendino mer
gaičių bendrabuty Žvėryne. Mano naujosios kolegės tą pačią dieną 
šiek tiek aprodė miestą, o vakare ėjome prie Aušros Vartų.

Mickevičiaus g-vė, dabartinė Gedimino, tiesi, plati, apsodinta lie
pomis, teikia sostinei didmiestišką vaizdą. Gale baltuoja gražuolė 
graikiškomis kolonomis katedra. Katedra man taip patiko, kad toliau 
nebenorėjau eiti. Bet čia pat šalia universiteto kvartalas, tik nebuvo 
laiko gilintis, jo painiuose kiemuose ir po mėnesio paklysdavau, pa
traukėme aukštyn prie Aušros Vartų. Perėję porą siaurų gatvelių, 
atsidūrėme prie šventovės. Buvo vakarinės pamaldos. Iš tolo mir
gėjo prie stebuklingojo paveikslo žvakės ir spindėjo jų šviesoje Dievo 
Motinos sidabro drabužiai. <

Vaiskus vasaros oras lengvai nešė vargonų ūžimą ir giesmės 
melodiją. Kalbos ir atskirų žodžių nebuvo galima suprasti. Gatvėje 
tyliai meldėsi susikaupę vyrai ir moterys. Man pasirodė keistas toks 
koplytėlės įrengimas, nes ji įrengta senoje miesto vartų sienoje, bet 
nebuvo laiko teirautis. Siaurais laiptais užkopėme į koplytėlę. Ji 
visai mažutytė. Tik paveikslas, mažas altorius ir visos sienos nuka
binėtos sidabro insignijomis, tai padėkos ženklai Dievo Motinai už 
patirtas malones. Aukso koplytėlėje visai beveik nėra, viskas tik si
dabras, ir šis švelnus metalo blizgėjimas prietemoje teikia koplytėlei 
dar paslaptingesnę aureolę. Jsižiūrau į paveikslą. Tai bizantiško 
stiliaus paveikslas, iš malonaus veido žiūri dvi malonios skausmingos, 
bet ir kartu gailestingos akys.

Graudu buvo girdėti svetimą kalbą, svetimus žmones, o mes, 
tikrieji šios šalies vaikai, turėjome stovėti nelyginant svetimi pra
eiviai. Nieko sau neprašiau, tik, kaip vaikas nuklydęs nuo motinos 
ją vėl suradęs išskėtęs rankeles puolasi į jos glėbį, taip skausmą 
aukojau Motinėlei, besimelsdama už tėvynę. Siela persiėmė tik vienu 
prašymu: kada, Motinėle, mus priglausi po savo sparnu? Ir pra
dėjau verkti.
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M. Katiliūtė Mergaitė

Geso žvakės, tylėdamos leidomės laiptais iš koplytėlės. Mano 
draugė švelniai sako: „Čia su visais taip atsitinka“. Man sunku jai 
atsakyti ir jaučiu, kad iš susijaudinimo virpa rankos.

Kitą dieną nuėjau j biblioteką. Buvo knygų revizija, bet direk
torius man leido dirbti ir net pats ėmėsi man padėti ieškoti lenkiš
kųjų 16 ir 17 amžiaus giesmynų ir archyvinės medžiagos apie Vil
niaus ano meto aliuminato kunigų seminariją, kuri buvo įsteigta ku
nigams unitams misijonieriams rengti. Prasiverčiau pora savaičių, 
deja, nieko sau nesuradau. Daug labai įdomios lituanistinės medžia
gos Vilniaus un-to bibliotekoje, bet apie paslaptingąjį Slavočinskį 
vis nieko neapėjau. Vilniaus un-to bibliotekoje man padėjo dirbti 
p-nė H., mudvi gavome mirusio prof. Brenšteino lietuviškų knygų 
sąrašą, peržiūrėjome knygas, šį tą pasižymėdamos. Mano naujoji ko
legė H. supažindino mane su savo profesorių Otrębskiu. Jis man 
patarė tuojau važiuoti dėl lenkiškų giesmynų tik į Krokuvą. Nors *
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buvau nusistačiusi tik Vilniumi apsiriboti, bet nebuvo kitos išeities, 
reikėjo važiuoti j senąją Lenkijos sostinę, be to, man rūpėjo atsiimti 
foto kopijos Slavočinskio giesmyno.

Mane Vilniuje viliojo dar kunigų seminarijos knygynas ir ka
tedros archyvas, čia giesmynų būtinai tikėjausi rasianti, Susidarė daug 
sunkenybių patekti į tuos archyvus. Su kun. Bieliausku einame pas 
seną katedros kanauninką. Jis didelis originalas ir nevisada pasiseka 
pas jį įsilaužti į butą. Laimingai jį surandame namie. Nors senas ir 
neprigirdįs, bet seniokas pilnas jumoro ir tą dieną, matyt, buvo geros 
nuotaikos. Jis kraipo galvą, kad aš iš Kauno, ir, kaip apie Lietuvą 
ir Kauną kalba, jo balse jausti kiek ironijos. Jis priveda mane prie 
sienos ir rodo fotografijas, išblukusias, senas, kaip jis pats. Seinų 
kunigų seminarijos profesorių. Jų tarpe vysk. Baranauskas, bet aš 
jo nesurandu. Jis juokiasi, net kliba ilgas nurūdijęs pryšakinis dantis. 
Mano bičiulis, matyt, pažįsta jo silpnąsias puses. Apylankomis eina 
ir prašo mane įsileisti pasižiūrėti senų katedros knygų. Kanauninkas 
stojas piestu. Taip, nieko nepešę, išeiname bent pasižiūrėti katedros. 
Zakristijonas aprodo man senus bažnytinius indus, gobelenus ir 
auksu siūtus arnotus vis garsių lietuvių kunigaikštyčių ir bajoraičių 
darbo. Nusiperku atvirukų, pasižiurau Barboros Radvilaitės ir Žygi
manto Augusto karūnų, dar Vytauto kryžiaus ir paveikslo, padėkojus 
kun. B. už paslaugą, su antru nepasisekimu grįžtu į Žvėryną.

Antrasis, nemažiau sunkus žygis, buvo į kunigų seminarijos kny
gyną. Nors buvo atostogos, bet seminarijoje buvo dar keli klierikai, 
o jų tarpe net pora lietuvių. Jie padėjo man patekti į knygyną. Bet, 
deja, kataloguose buvo tik lotyniškos ir prancūziškos, lietuviškų 
labai reta. O senos knygos dviejose didelėse spintose sukrautos sau 
trūniir jas tik angelai teskaito. Norimų dalykų ir čia neradau. Dabar 
liko tik Krokuva.

Rugpiūčio mėn. 15 d. Vilniuje didelės iškilmės. Atvyko prezi
dentas Mosickis. Jis priėmė kariuomenės paradą prie katedros. Tą 
dieną visą Vilnių užplūdo kariuomenė. Kavinėse būriavosi karinin
kai ir linksmai šoko su vasariškai pasipuošusiomis moterimis. Apie 
artėjančią nelaimę niekas negalvojo.

Buvo gaila palikti Vilnių. Jau buvau susigyvenusi su vietos 
lietuviais ir patyrusi iš jų daug nuoširdumo. Rugpiūčio mėn. jau 
ritosi,į antrąją pusę. Baigėsi mano studijų laikas, tirpo rankinuky ir 
zlotų ištekliai. Nusiperku dešimties dienų turistinį bilietą, su juo 
buvo galima važinėtis po visą Lenkiją ir gana nebrangiai — tik 60 
zlotų. Pirmadienį jau važiuoju antru kartu į Varšuvą. Traukinys 
bėga pro istorines Lietuvos vietoves ir miestus. Paryčio aušroje 
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dunkso Trakų pilies griūvantis bokštas ir iš žemų karaimų medinių 
namelių prasišauja Vytauto statyta katedra. Apgriuvęs bokštas tra
giškai prabyla kiekvieno lietuvio širdžiai. Paskui Gardinas, Balstoge 
ir baigiasi istorinė Lietuva. Po penkių valandų kelionės traukinys 
dunda pro Prabos priemiestį ir greitai įrieda į vis be statomu Var
šuvos stotį. Varšuvoje gyvenimas virė pilnu tempu. Prislėgtos nuo
taikos žmonių buvo nematyti: pilni kinai» kavinės, restoranai. Vasara 
buvo dar pačiame žavume, todėl moterys daugiausia vaikščiojo baltai 
pasipuošusios. Vienos kavinės lange mačiau iškeptą tortą žemes 
kamuolio pavidalo. Iš Berlyno žiūrėjo didelė vokiečių vado galva, 
o po pat nosim buvo padėta didžiulė sodri f y ga, maždaug ties Dan- 
zigu. Niekas nebūtų patikėjęs tada, jei kas būtų tvirtinęs, jog šis 
gražus miestas su puošniais gyventojais virs po dviejų savaičių griu
vėsiais, palaidodamas po savimi daugiau kaip pusę savo gyventojų. 
Parkuose žydėjo gėlės, žaidė vaikai, restoranuose ir kavinėse grojo 
muzika, o virš to miesto jau mirties angelas buvo ištiesęs savo spar
nus. Bet besibaigiančios vasaros saulė nesigailėjo spindulių ir nebuvo 
panašu į artėjančią katastrofą.

Nuėjau pasiteirauti mūsų pasiuntinybėn, ar galima drįsti važiuoti 
Krokuvon. Mūsų ministras mane visai padrąsino, jog aš ramiai ga
linti ir toliau dirbti savo darbą. Krokuvos Jogailos biblioteka; kaip 
mane informavo, pradėsianti veikti tik nuo rugpiūčio mėn. 27 d., tai 
nebuvo jokios prasmės anksčiau važiuoti. Nusprendžiau išnaudoti 
laiką ir vėl prasidėjo giesmynų medžioklė. Vieną apėjau universi
teto bibliotekoje labai artimą Slavočinskio giesminynui. Bet b-ka ne
turėjo foto kopijų aparato, ranka nusirašyti nebuvo laiko, be to, rū
pėjo Krokuva. Sekmadienį, prisipirkus papildomą bilietą automatri- 
sei, lenkų vadinamai torpedai, pasileidau į Krokuvą. Mane palydėjo 
mano draugė p-lė’P». Stotyje buvo jau neramu. Labai didelis ke- 

. leivių judėjimas, traukiniai beveik rezervistų kaupini. Kaip vėliau 
patyriau, visa Krokuva buvo didelis kareivių lageris. Įklimpau, kaip 
musė į išrūgas. Torpedoje įvyko pora nemalonių incidentų dėl vo
kiečių kalbos tarp konduktoriaus ir kažkokio vokiečio. Tunelyje per- 
sėdau į paprastą traukinį, pakelėje mačiau didžiausias minias sumo
bilizuotų aprengtų ir be unifornąų rezervistų. Važiavau tiesiai ne
laimei į nasrus, bet grįžti nebuvo kaip, reikėjo pasiekti Krokuvą. Pa
kelėje vyko daug graudžių scenų atsisveikinant ir palydint į karą 
pašauktuosius. Moterys raudojo, vyrai, kai kurie jų buvo kiek įsi
linksminę, bandė dainuoti, nepasiduoti depresijai, bet ta daina dar 
didesniu disonansu užgaudavo važiuojančius. Tame pačiame trau
kinyje buvo daug karininkų, bet jie buvo labai rimti ir susikaupę ir 
nedarė kareiviams jokių pastabų.
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Pilni vagonai prigrūsti vyrų, kuriuos vis vežė į vakarus. Jie buvo •e .
kaip nekalti gyvulėliai paskirti piauti, bet tai vis buvo paprasti dar
bininkai ir ūkininkai. Juo arčiau sienos, juo siaubo buvo galima jausti 
daugiau. Nors nesiliejo dar kraujas, bet Lenkiją jau gaubė kančių 
ir bandymų dienos. Užsikrėčiau ir aš ta nuotaika, šiurpas nukrės
davo kūną pamanius, kad tie žmonės, kurie šiandien pravažiuoja 
pro akis, vieni jų rūko, juokauja, šypsos, o gal po keletos dienų jų 
kūnus patrankų šūviai su žeme sumaišys. Siaubinga būti fronte, bet 
tiek pat šiurpulinga matyti tūkstančius jaunų tvirtų vyrų, siunčiamų 
mirčiai. 

‘ r

Prie vienos mažos stotelės visai jau netoli Krokuvos traginga mo
tinos atsisveikinimo scena. Labai sunykusi moteris gailiai raudojo 
apsikabinusi atsisveikindama savo sūnų. Krūvelė vaikų, vienplaukių

* ' c .

trynė akis kumščiukais, ir apie akis buvo dideli ratai nuo užtrintų 
ašarų ir dulkių. Jaunuolis atsiplėšė iš motinos glėbio ir virpėdamas, 
kaip sužeistas žvėrelis, įšoko į traukinį. Motina griuvo ištisa žemėn, 
suklikus, kaip įleidus, sūnų į kapą. Traukinys pajudėjo ir nuvažiavo 
tolyn, o moteris ir paliko begulinti iš skausmo konvulsingai graibs
tydama žemę. Tokia užuojauta pagavo mane dėl šios moteriškės 
skausmo, jog norėjau kartu su ja prabliūti, lyg ji būtų buvusi mano . 
tikra sesuo. O kas žino, gal ji laidojo savo paskutinę viltį, instinktu 
ir motiniška ome nujausdama, jog daugiau nebepamatys savo sūnaus. 
Ir svetimos tautos ir nepažįstamų nežinomų žmonių skausmas lygiai 
pagauną širdį ir šiandien nepamirštu šios moteriškės. Mielai būčiau 
grįžus, bet traukinys vis ritosi arčiau sienos. Kokia miela man atrodė < 
dabar mano tėvynė!

Apie 10 vai. vakaro traukinys sustojo Krokuvos stotyje. Mieste 
traukė ištisos kareivių gurguolių virtynės. Prie pat stoties kaip pa
talas ilsėjosi kareiviai ant žemės, matyt, tolimą kelią atžygiavę. Visa 
stotis buvo užgriauta kareiviais ir kariniais transportais, kurie vis 
buvo rikiuojami į vakarus. Norėjau gauti vežiką nuvažiuoti į vieš
butį bet jų nė vieno nesimatė: jie buvo rekvizuoti kareivių. Vieš
bučiai buvo perpildyti karininkų, bet su dideliu vargu pasisekė gauti 
labai didelį šeimynišką kambarį. Šeimininkas įspėjo mane, kad rytoj 
grįžčiau atgal, nes gali atsitikti, kad vėliau bus negalima išvažiuoti.

Rytojaus dieną nuėjau į Jogailos biblioteką. Kiek palaukus, 
atėjo ir pats bibliotekos direktorius pro f. Kunce. Jis ėjo lazda pasi
ramsčiuodamas, ir man dabar atrodė dešimčia metų senesnis, nei prieš 
porą mėnesių. Jis apgailestavo, jog tokiu nemaloniu laiku man teko 
atvažiuoti. Pasiteiravo dėl fotokopijų, bet fotografas nebuvo dar 
grįžęs iš atostogų, niekas negalėjo man jų išduoti, net nežinojo, kur 
jos sudėtos. Direktorius patarė kuo greičiausiai grįžti namo, o jis
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Birštonas

nuskubėjo į bibliotekos personalo posėdį, kaip apsaugoti archyvus 
nuo karo. Nuo tos dienos biblioteka jau buvo uždaryta. Mačiau, 
kaip visos pastangos ėjo veltui, dar pakeliui eidama namo, užsukau į 
Čartoriskių muziejų. Bet ten tas pat. Visi bibliotekos tarnautojai 
neapsakomai sumišę ir susijaudinę stovėjo rankose laikydami 
mobilizacijos lapelius. Popietavus patraukiau į stotį laukti trau
kinio. Visi svetimtaučiai jau buvo seniai išdūfnę ir stotyje kasi
ninkas labai nusistebėjo, kad ieškojau reguliaraus traukinio. Čia pa
sienyje jie seniai ėjo labai nereguliariai. Ant dviejų dideliausių pe
ronų buvo daugybė žmonių su dideliausiais ryšuliais. Beviltiškai 
žmonės dairėsi į šalis, laukdami traukinio, o jo teko laukti ištisas 
penkias valandas. Daugiausia bėgo iš koridoriaus karininkų šeimos 
su manta. Publika niekas nesirūpino, žandarai ir geležinkeliečiai tu-
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rėjo savų darbų ir rūpesčių. Pagaliau pastatė traukinį. Niekas ne
žiūrėjo jokio mandagumo ir džentelmeniškumo: lipo vienas kitam 
per galvas, per langus, kolicjosi. Aš taip pat įsirangiau pro langą į 
kažkokią linksmą kompaniją, dviejų inžinierių ir keletos ponių. Jie 
mane baisiai apibarė, bet džiaugiausi, kad tik patekau į traukinį. Si 
draugija buvo linksma, juokavo, jie važiavo net į Lvovą. Tie ke
leiviai, kurie turėjo bagažo ar sunkesnius lagaminus, paliko laukti 
sekančio traukinio. Perone lagaminų buvo prikrauti ištisos krūvos.

Sugrįžus į Varšuvą, nuotail^ vėl pagerėjo. Čia nebuvo jausti 
to siaubo, tik sparčiai pradėjo rengti slėptuves. Prieš porą dienų, 
kur žaliavo graži žolelė, žydėjo gėlės, dabar rausėsi šimtai žmonių, 
kasdami slėptuves. Kai kuriuose parkuose jos buvo gana meniškai 
užmaskuotos. Dar apsilankiau tautos muziejuje, pasižiūrėjau Ma
teikos paveikslų ir moderniųjų menininkų. Kaip iš laikraščių vėliau 
sužinojau, šį muziejų visai sunaikino.

Dabar pasiryžau ranka nusirašyti'lenkišką giesmyną 1672 m., 
kuris arčiausiai buvo Slavočinskio giesmynui.

Vieną rytą, mums dar bemiegant, į mūsų kambarį pasibeldė rau
dodamasis mūsų šeimininkas grafas Dz. Jo sūnui atnešė šaukimą į 
kariuomenę. Jis buvo atsargos leitenantas, dvidešimt ketverių metų 
amžiaus, gražiai nuaugęs pirmos eilės sportininkas. Po šešių valandų 
jaunasis karininkas turėjo būti štabe ir buvo skiriamas į Suvalkų 
frontą. Mudvi su savo drauge greitai apsitaisėme ir padėjome nelai
mingam tėvui jį guosdamos ir ramindamos. Jis kaip tauras pargriu
vęs ant sofos draskė nuo savo galingos krūtinės marškinius ir staugė 
dyku balsu. Akys buvo skausmo perbalintos.

Dar nemačiau taip perbalusio žmogaus, kaip tuo metu buvo per
simainęs jaunasis karininkas. Jis turėjo sužadėtinę, bet ji buvo ne 
kilmingųjų, tai anksčiau tėvas draudė ją parsivesti svečiuosna. Dabar 
tėvas leido ir nebajoraitei ateiti atsisveikinti. Apie dešimtą valandą 
jis * jau turėjo apleisti namus. Nenorėdama matyti skaudžių scenų, 
išėjau. Grįžau apie dvyliktą. Tarnaitės parkritusios raudojo ant 
žemės jaunojo pono kaip laidotuvių dieną, o gal ir nujausdamos savo 
besiartinančią nelaimę. Jaunojo grapiuko kambaryje kontrastingai 
šypsojos jaunos gražios mergaitės fotografija. Už lango, kur kas 
rytą poūai aikštelėje žaisdavo tenisą, jau rausė slėptuvę, ir aikštelė 
buvo visai sugadinta. Mane neėmė noras eiti daugiau bibliotekom 
Dar nuvažiavau pasiuntinybėm Pasirodo, besistumdančių lietuvių 
buvo ir daugiau. Čia vienas dailininkas vis dar negalėjo atsiskirti 
su įdomiu Varšuvos gyvenimu, čia Sirijos Gira buvo įstrigęs beva
žiuodamas Zakopanėn parvežti Biliūno palaikų. Visi jie juokavo, 
buvo nerūpestingi, pagalvojau, kam man taip bijoti ir rūpintis.
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Bet rytojaus dieną, nuėjus bibliotekon, ištuštėjo visa salė, pasi
likau tik su vienu sargu. Dirbau savo darbą toliau, visai šaltakrau
jiškai nepersiimdama, kas vyksta mieste. Prie manęs prieina sargas 
ir sako: „Pani będzie ujechač, mobilizacja pawszewna ...“ Kaip tu
rėjau pravertus knygą, taip ir palikau. Liko neužmokėta ir už tos 
dienos pristatytų knygų lakštelius. Tuojau atsidūriau gatvėje.

Gatvėje publika buvo nerami? būriais skaito mobilizacijos skel
bimus. Kaip strėlės tarp žmonių siuvo laikraščių pardavėjai, skelb
dami naujausias žinias.

Buvo jausti ir matyti, kad momentas labai kritingas. Parbėgus 
namo greitai sumečiau savo daiktus, parėjo mano draugė ir galvo
trūkčiais į stotį. Stotyje jau buvo jausti panikos. Daugybe žmonių 
bėgo, patys nežinodami kur, o labiausiai geležinkelio stotį užplūdo 
visuotinės mobilizacijos pašauktieji rezervistai. Niekas paprastais ke
leiviais nesirūpino. Mano draugė sugrįžo dirbti, atsisveikinome grau
džiai, nes ne juokais buvo ko nuogaustauti, nes kitų valstybių pa
siuntinybės buvo seniai išsikrausčiusios, palikusios tik po vieną val
dininką.

Galvojau, jei atlėkę vokiečių lėktuvai bombarduotų, tai stoties 
požemiuose galėjo palaidoti ištisus tūkstančius žmonių. Traukinio 
teko laukti apie penkias valandas. Tuo metu buvo galima stebėti 
publiką, nes kito užsiėmimo neturėjau. Šiaip publika su rezervistais 
atsisveikindama laikėsi gana ramiai. Netoli manęs stovi jaunutė po
nia. Ji rankose laiko dideliausią puokštę gelsvų rožių. Jos veido oda 
tokia švelni ir permatoma, visas kūnas toks liaunas ir trapus, matyt, 
kelių auklių auginta. Šalia jos gražiai apsitaisęs ponas. Juodu mažai 
kalbasi, tik susiėmę už rankų stovi, visai nejausdami, kas aplinkui 
dedasi. Ji, matyt, jau laimingame stovyje, ir jai atsiskyrimas neap
sakoma kančia. Iš jos didelių pilkšvų akių rieda viena po kitos di
delės stambios ašaros tiesiai į rožių puokštę. Vyriškis kažką tyliai 
jai šnibžda, bet iš susijaudinimo neapsakomai išbalęs, norėtų nusi
raminimui užsidegti papirosą, bet negali —taip virpa jo rankos. Iš. 
visos minios man šie žmonės atrodė simpatiškiausi, bet skausmas juos 
taip kankino, kad net buvo sunku žiūrėti į juos pašaliečiui.

Pagaliau davė traukinį į Vilnių. Tai buvo paskutinis keleivinis 
traukinys prieš miesto bombardavimą. Žiūriu tame pačiame vagone, 
kurin įlipau, sukinėjasi ir man pažįstamas dailininkas. Jis gyvai pa
sakoja, kas jam teko išgyventi, nes jis tuo kritingu momentu buvo 
atsidūręs net Poznanėje, Krokuvoje ir Lvove. Ilgai pūškavo trau
kinys beveik per visą naktį, kol pasiekėme Vilnių.

Vilniaus stoty baisus sumišimas. Visur tik naujokų, rezervistų. 
Vieni jų aprengti, kiti pusiau. Stotyje čia pat ant grindų miega žmo-
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V. Valsiūnienė

Tarp sniegų...
Baltos pusnys sodą dengia,
Sode paukštis miršta...
Nepadės pusnis bekraujė
Man tavęs užmiršti.

Nors įsiutę audros rauda,
Kur lingavo astros, —
Tarp sniegų žiedai vaidenas ~
Balto alebastro.

Tarp sniegų vaidenas tykiai
Rugiagėlės vaiskios, —
Ir netarkit, kad jau laimė
Šičia nebevaikščios ...

O kai skundžias užsilikęs
Ant medelio lapas, —
Aš girdžiu žaliuosius žingsnius
Grįžtant iš anapus. 

f

Baltos pusnys sodą dengia, 
Sode naukštis miršta ...
Nepadės pusnis bekraujė
Man tavęs užmiršti.

nės, kareiviai. Tikra karo panika. Valdininkai, karininkai vaikščioja 
su dujokaukėmis.

Važiuoju į Romuvos klubą. Ir čia baisus sumišimas: vienus jau 
pašaukė, kitų giminės paimti, trečių rekvizuoti arkliai, vežimai. De
juoja, kad tėviškėse nebus kam pasėti rugių. Per garsiakalbius pu
blika informuojama pasirengti nakties oro puolimui. Visiškas miesto 
aptamsinimas. Slėptuvių prikasta irgi daugybė. Sako, jas visi kasę: 
net aukštos ponios ir vienas kanauninkas.

Vakare stotyje vėl teko laukti tris valandas traukinio. Pastatė, 
lengviau atsikvėpėme, nes mes į Kauną grįžom keturiese: porą kunigų 
ir mudu iš Varšuvos, Palydėjusieji studentai atsisveikindami šaukė 
lig pasimatymo Tą naktį bombardavo 30 Lenkijos miestų. Bet mes 
buvome Lietuvoje.
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St Vaineikienė

Velykų išvakarėse
Artėjo* Velykos ir su jomis sujungta ruoša. Visi nušvitusiais 

veidais, lyg nepaprasto įvykio laukdami, gyvai dirbo savo darbus. 
Nesiskundė ir brolis. Per kiauras dienas įsiskaitęs, rodosi, pamiršo, 
kad kito pasaulio esama. Džiaugėsi Valė, kad slėgusios jį mintys 
bent laikinai atslūgo.

Judrioji brolienė, apsibardama su tėvo šalininkais, kepė ir ga
mino įvairių gardumynų, kad būtų kuo atvykstančius per Velykas 
svečius vaišinti. Nei Valė, nei vaikai neišsisuko nuo bendro darbo 
įkarščio. Reikėjo ką nors sukti ir plakti. Visi nusitešlinėję ir sal
džiomis putomis apdrėbtais veidais, kvatojo patenkinti.

Velykų išvakarėse, kai visi darbai buvo užbaigti, ką liudijo pri
kvipusiais kepsniais apdėti išpuoštieji stalai, pasipuošę samdininkai, 
skubėjo į mišparus.

Brolienė, sutaisiusi ryšeliukuose po kelis margučius ir baltos 
duonos riekes su sūriais, apdalijo išeinančius, kad turėtų kuo atsi
gavėti po Prisikėlimo.

Visi buvo linksmus, šventadieniškos nuotaikos kupini. Viena 
tik murzina mergaitė stovėjo nuošaliau, liūstančiomis akimis sekdama 
besiruošiantį išeiti būrelį.

— Ko tu tokia nusiminusi? Tur būt, tavo eilė būti namiškei? — 
priėjusi Valė, uždėjo ranką ant jos peties.

Ašaromis sublizgusiomis akimis ji tyliai pažvelgė į Valę.
. Greitai pasipuošk, dar juos pavysi. Karves milžti aš padėsiu, 

o ir kiaulėms jovalą nunešti» sugebėsiu, — sušnibždo Valė jai į ausį.
Nustebusi mergaitė tarėsi nesuprantanti.
— Bėk, aš tave pavaduosiu, — pasakė stumtelėjusi ją skubėti.
Kiaulėms nunešti gėralą ir karves milžti Valei buvo ne naujiena. 

Seniau, kai motina buvo gyva, dažnai įsismaginusi padėdavo namiškei 
mergei apsišerti ir karves milžti. Meilei nereikėjo virti vakarienės, 
nei ryt pusryčio. Visi valgiai buvo patiekti ir sudėti ant šundreikomis 
ir bruknėmis išpuoštų stalų.

* Fragmentas iš romano „Buvę žmonės". .

157

31



Saulė, ugningais spinduliais sublizgusi languose, slinko vakarop. 
Tylus, iškilmingas vakaras artėjo. Šunys, pajutę ištuštėjusius namus, 
tingiai slankiojo, žvelgdami į besipainiojančias po kiemą vištas. Valė, 
atsiminusi, kad jas reikia uždaryti nakčiai, nuėjo tuščiais kibirais 
nešina į kiaulininką. Ten šventėms pritaisyto jovalo buvo keli ku
bilai. Pridrėbusi tirštos tyrės praskiedė čia pat supilstytomis išrū
gomis, paskanino miltais ir įžengė į kiaulidę. Įvairiais garsais žvie
giančios kiaulės ir paršeliai pasitiko ją. Išvaliusi iš geldų likučius, 
skirstė jovalą žiūrėdama kiaulių ūgio. Apdalijusi visas, sustojo pa
tenkinta. Kiaulės pilnais nasrais lapnojo, kitos, panerdamos snukius 
iki akių, ieškojo dugne gardesnio kąsnio.

Atlikusi vieną žygį, ėjo prie kito. Saulė, sublizgusi viršūnėse 
paskutiniais spinduliais, jau nėrėsi į tamsaus miško sieną. Snūdu
riuojančios vištos slankiojo būriais prie vištininko durų. Suleidusi 
jas, Valė, nusikabinusi nuo tvoros švariai nušveistas milžtuves, nu
skubėjo prie tvarto.

— Kur tu, meldžiamoji, su milžtuvėmis? — sustojo tėvas grįž
damas iš žardeinos.

a ■ • • .

— Karvių milžti, — pasisakė, praeidama pro jo šalį. —- ...
Pieno ėmėją, Chackielienė, nudžiugo pasitikdama seniai bematytą.
— Oi, tai tu, panele. Seniai grįžai, o aš tik dabar susitinku. 

Nedrįsau ateiti pasisveikinti, įtariau išponėjusią po miestus.
— Niekus kalbi, Chackieliene. Nemanyk, kad taip greitai ga

lėjau pasikeisti.
— Ir manai karves milžti?
— Taip, kaip seniau, ar pameni, Chackieliene, — pasakė, atstum - 

dama sunkias tvarto duris.
— Ui, tuomet buvo kiti laikai. Viskas pasikeitė dabar. Nejauku 

ten, kai vienas su kitu netaikiai gyvena. Oi, oi, kad mirusioji būtų 
tai numaniusi! Juk jos augintoji Elena jūsų tarpe atsistojo, — garsiai 
dūsaudama, kalbėjo.

Kaistančių mėšlų kvapas apsupo jas. Valė, paglosčiųsi pirmąją 
iš eilės karvę, atsitūpė prie tešmens, braukydama jį, kol pienu pri- 
tvinks speniai. Taip ją buvo išmokinusi senoji Onelė, kuri jau seniai 
ilsisi kapuose.

Valė pasigėrėdama traiškė baltą, šiluma kvepiantį pieną į milž
tuvę, kurioje jis apsiputodamas kilo į viršų. Vienos karvės buvo 
geresnės milžti, kitos blogesnės. Chackielienė jas rinkosi sau, užleis-
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dama Valei geresnes. Primilžusi milžtuvę nešė išpilti į indą, pasta
tytą už tvarto durų.

Priėjusi pamatė bestovintį atsirėmusį į sieną pilką šešėlį. Ji pa
žino sužalotąjį Juozą. Nepakeldama akių, vos girdimai ištarė:

. ' ’ ’ - * - ■ . ■ ■ ■ » 4

— Sveikas, Juozai.
Gailėjosi tą žodį tarusi. Reikėjo kitaip jį sveikinti,
— O pati kaip gyvenai? — nejaukiu balsu atsiliepė. 

i ' ■
Atsitūpusi prie karvės atsiminė tą įvykį, kurs taip smarkiai ją 

sukrėtė. Primerkė akis bijodama to vaizdo pasikartojimo. Ji tarėsi 
kalta dėl to, kas tuomet atsitiko. Jei tuomet naktį nebūtų ėjusi prie 
kūlėjų, nieko nebūtų įvykę. Juozas nebūtų pažvelgęs į ją ir nebūtų 
rankos įdavęs mašinai., Nepamirš ji niekuomet to žvilgsnio, nei kru
vinos rankos staibio, netekusio delno su pirštais.

— Viešpatie, kam tokia kančia? — sudejavo.
. • . v ' 1

Pabaigusi milžti ji skubėjo per temstantį laidarą, kad nematytų 
vienarankio Juozo, padedančio Chackielienei nešti sunkų pieno indą.

Nemiegojusi naktį, Valė pakilo brėkštant. Tyliai išėjusi į kiemą 
dairėsi. Paklėty, ant priegrindo snūduriavę šunys tingiai rąžėsi, išsi- 
tiesdami visu kūnu. Padangėse suskambo vieversys ir pabudę žvirb
liai visu būriu nulėkė. Rytai blaivė jo,-o kilstančios saulės spinduliai 
užgavo išsidraikiusius padangėse lengvus debesėlius. Pasigirdo gilus 
bundančio miško atodūsis. Vėsaus rytmečio šiurpuliai perbėgo ją. 
Sugrįžo pasiimti ką šiltesnio apsivilkti. Skubėjo pasitikti tekančią 
saulę.

Sugaudė varpas, jo garsas nuaidėjo atsiliepdamas miške ir ap
link. Paskui kitas, ir vėl kitas skambėjo ore nenutrūkstančiu gau
dimu. Tų iškilmingų garsų bangose kilo saulė, lyg valdovė, skaisčiai 
nušviesdama pasaulį savais spinduliais, o varpų garsai lydėjo jos 
kejionę. ’ ' ’ . _

Prieš Valę atsistojo Juozas iškilstančios saulės spinduliuose. Ji 
primerkė akis nenorėdama jo matyti. Jis, persikabinęs Velykų van
dens indą, šventino namus ir sodybą. Keli lašai to vandens užtiško 
ant jos.

— Nereikia! — sušuko pamačiusi jį užsimojant šlakstytuvu.
— Norėčiau, kad būtumei pašvęsta.
— Nereikia, — suvaitojo nueidama.
Jis, vienarankis, nusekė ją savo žvilgsniu.
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Alė Nakaitė . '
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. . ■ ■ . • ■ - j

Prie koridoriaus lango '
į

■ ■ J• • • . ’ . • • j
* ■ ’ *

—Tu nerūkai? Gerai. Aš viena rūkysiu. Sakai, aš per daug !
rūkau? Ne, per mažai. Norėčiau kuo daugiau dūmų. Jie, tarytum, 
pridengia, užsupa, užtemdo tikrovę. Ar žinai, kodėl dažaus? Ne dėl 
grožio. Po dažais, po ta kauke, po dūmais, noriu pasislėpti nuo 
kitų ir nuo savęs. Ko taip žiūri į mane? Manai, piktadarė esu?
Ne, niekam pikto nenoriu. Sąžinė rami. Tiktai skausmas, begalinis 
skausmas, čia— krūtinėje. Kam laikyti jį veide, akyse, — atidengtą? i
Kam rodyti žmonėms? 

r

Anuomet, kai buvau tokia linksma, nerūpestinga, kaip dabar tu, 
ir aš visada aplink spinduliuodavau, širdį visiems rodydavau. Tada 
tiek būdavo manyje džiaugsmo, kad, rodos, netilpdavo širdyje, krū
tinėje, ir aš atidarydavau jį visiems. Visiems šypsodavaus, visiems 
dainuodavau... Taip, kaip tu dabar.

Gal tau jau nusibodo manęs klausyti? Gal nori šokti? Girdi, 
koks gražus valsas. Ne? Nenusibodo? Tai sėskis čia ant lango. 
Aš noriu tau daugiau papasakoti. Neprisimenu, kaip mes susipa
žinom? Bet tai nesvarbu. Nežinau kodėl, tau noriu praverti save. 
Tai niekada dar po to nebuvo. Visada nuo žmonių save slėpiau — 
dažais, dūmais, dirbtinu juoku, dainavimu iki užkimimo, beprotiš
kais šokiais. Žinau, mane visi laiko nerimta. Tegu. Žmonės dau
giausia trumparegiai. Jie nepažvelgia giliau. Daro išvadas iš pa
viršiaus. Ir gerai. Nenoriu, kad visi matytų mano skausmą.

Taip. Palauk, užsidegsiu papirosą, papasakosiu. Tik ar tau 
nenusibos klausyti? Gal nori jau bėgti į salę? Ne? Ak, tik ne
sakyk, kad aš gera ir kad myli mane. Anuomet, prieš tai, ir aš buvau 
gera. Ir aš mylėjau visus ir viską, buvau laiminga ir visiems troškau 
tik laimės. Dabargi..i Dabar, rodos, nieko nemyliu, nieko ne
trokštu ir niekam nebetinku. Paklausyk —

Baigusi gimnaziją, įstojau į mokytojų seminariją, o jis į karo 
mokyklą. Aš greit baigiau, dirbau Žemaitijoje. Susirašinėdavom. 
Per atostogas susitikdavom, nes abiejų tėvai gyveno Kaune. Kai jis 
baigė, susižiedavom. Gyvenimas atrodė toks gražus, taip pilnas vii-

*• -
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Pavasario puošmena

J

čių, laimės. Mes buvom taip laimingi, kad gal nebegalėjo būti di
desnės laimės. Todėl atėjo nelaimė.

Žemaitijoje prikibo prie manęs kažkoks veterinorius. Aš jo ne
mėgau ir vengiau, bet jis pradėjo girtis visiems, kad su manim flir
tuoja ir žada susižieduoti. Išgirdo apie tai Stasys. Užsigavo. Aš 
viską išaiškinau ir vėl buvo giedra.

Parvažiavau Velykų atostogų. Laiškuose mes jau pynėm sva
jonę pavasariui. Pavasarį susituoksime. \

Verbų sekmadienį Stasys ateina pas mane. Abu laimingi, linksmi, 
kaip vaikai.

Ir štai pasibeldžia į duris nelaimė. Laiškininkas. Man telegrama. 
Nustembu. Telegrama? Iš kur? Stasys atplėšia, balsiai perskaito — 

„Brangioji Vida, žiedus jau nupirkau. Atvažiuosiu Atvelyky. 
Vestuvėms pakviesk daug svečių —

' Tavo Jonas“.
Tai tas kvailys veterinorius sugalvojo mane išprovokuoti. Mane 

apėmė juokas. Linksmai nusikvatojau.
— Matai, Stasy, Atvelyky mano vestuvės! Pamanyk, aš ir pati 

nežinojau — Atvelyky vestuvės!
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Stasys tik truputį pabalo. Atsistojo. Jis neturįs dabar laiko. 
Skuba. Neatsisveikino. Tik išeidamas, jau prie durų, pasakė —

— O mano vestuvės antrą Velykų dieną. Vida, juk tu ateisi 
į mano vestuves?

— Gerai, būtinai! — nusijuokiau.
Norėjau dar ką nors pasakyti dėl tos išdaigos, norėjau viską pa

aiškinti, bet jis greit išėjo.
Beveik visas atostogų valandas mes praleisdavom kartu. Kitą 

dieną jis neatėjo. Neatėjo ir antrą, trečią, ketvirtą dieną. Maniau, 
kad kur nors išvažiavo. Bet kodėl man nieko nepranešė? Darėsi 
neramu. Laukiau Švenčių. Juk per šventes tikrai sugrįš ir ateis. 
Pirmą Velykų dieną — nėra.. Antrą — nėra. Mane apima kažkoks 
baisus jausmas ir jau rengiuos eiti pas jį. Tik ateina jo sesuo ir 
verkdama puola man į glėbį —

— Stasys nusišovė.
Nežinau, kaip jį palaidojo. Laidotuvėse nebuvau. Nežinau, ką 

tada jaučiau. Rodos, nieko nejaučiau. Tarytum suakmenėjau. Nieko 
nekalbėjau, nevalgiau, nemiegojau. Atrodžiusi kaip beprotė. Tik po 
kelių dienų paprašiau papiroso. Prieš tai niekada nebuvau rūkiusi. 
Tada kelias dienas be pertraukos rūkiau. Paskui staiga viskas tary
tum atbudo. Grįžau iš apsnūdimo, pradėjau viską prisiminti, jausti. 
Ir tada tik užgimė kančia, kuri kaskart augo ir augo.

Jis paliko man laišką. Visiškai manęs nekaltinąs. Juk aš nekalta 
esanti, kad kitą pamilau. Tebūnu laiminga. Jis gi be manęs nenorįs 
gyventi. Jam per daug sunku būsią matyti mane su kitu. Taigi, 
Atvelyky, kai aš būsianti prie altoriaus, jo akis dengsianti žemė. 
Prašo savo jungtuvių metu trumpai jį prisiminti maldoje, o paskui 
visam gyvenimui pamiršti. Paskutinis jo troškimas esąs, — kad aš 
būčiau laiminga.

Jau keturi metai praėjo. Velkuos gyvenimu be troškimų, be 
vilčių, be svajonių. Moralistai sakytų, kad tai egoistiška. Reikia pa
miršti savo skausmą, dirbti kitiems, kitiems gyventi. Gal būt. Tai 
gražu, kilnu. Kad aš galėčiau!

Buvome su Stasiu idealistai. Svajojome daug gera, gražaus 
bendru gyvenimu sukurti. Jis palaidotasDieve, jis palaidotas! Aš 
vis dar netikiu tuo baisiu žodžių. Taip, jis palaidotas. Su juo pa
laidota viskas.

Na, ko tu verki? Aš jau nebemoku verktu Užteks. Einam. 
Girdi, kaip graži muzika? Einam šokti. Tegu vėl juokiasi dažytos 
lūpos. Tegu žmonės apkalba, vadina nerimta. Man vis tiek. Man tik 
prisiminimai ir skausmas.
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. EI. Bujokaitė
■ f

Naktis ateis...
„Chaque dėsir m’a plus enrichi que 

la possession toujours fausse de l’obįet 
mėme de mon dėsir“. A. Gide

* *. ' - >• Z*

Naktis ateis... Jaučiu jos rūbų kvapą 
lyg mirą, lyg mėlynas naktijoles...
Užmigs dangus, užmigs laukai lyg kapas, 
lyg skausmas ties kapu parpuolęs.

Dejonės pamažu nutils... Sapnai uždengs 
blakstienas neramias ir ašaras akyse... 
Bet ir sapnuos širdis ilgėjimosi neišvengs, 
kaip neišvengė jo per dieną visą.

Kartais norėtųs laimės... Nors mažytės, 
tokios, kaip žydinti gėlė ant lago, 
kaip debesėlio kraštas, auksu nudažytas, 
kaip vyturys braidąs žolėj palaukės.

O kartais maža ir visos širdies, viso pasaulio, 
vienoje sieloje gyvenančio gyvenimu savuoju 
ir nešančio tau meilę, lyg kad perlų saują, 
liūliuojančio lyg bangos marių platumoje.

Naktis ateis . . . Ir vėl viena diena praėjus bus, 
ir vienas vėl gyvenimas bus pasibaigęs...
Neišsipildžiusius, liūdnus dienos sapnus' 
pakeis keistų miražų begalybės svaigios.
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E. Statkienė

Prisitaikymas laiko reikalavimams
•*. • ’• ’ ••

Šiais laikais tiek dvasinio, tiek ekonominio gyvenimo sąlygos yra be 
galo nepastovios. Todėl, laimėti gali tik tas, kas, supratęs savo laiko 
dvasią, sugeba eiti tiesiu ir teisingu keliu. Kitaip tariant, šių laikų žmogui 
tenka labai prisitaikyti prie gyvenimo reikalavimų, tačiau nenukrypti iš 
teisingo, nors ir klaidaus kelio. Šie reikalavimai vienodai paliečia ir tuos, 
kurie leidžia įstatymus bei tvarko krašto ūkį, ir tuos, kurie judina lopšį 
ar tvarko šeimos ūkio reikalus, ar dirba kurį kitą darbą. Pvz., šiais laikais 
pakitusios krašto ekonominės sąlygos kvaršina ne tik ekonomistų galvas, 
bet stipriai paliečia ir šeimininkes. Pabrangęs pragyvenimas, be abejo/ 
daugiau palietė ekonomiškai silpnesnes šeimas, bet tai žymiai atsiliepė ir 
į vidutiniškai pasiturinčių šeimų ūkį.

Tam yra tik viena išeitis — vykusiai prisitaikyti ir dalinai pasiruošti 
galimiems dar didesniems sunkumams, nes to reikalauja gyvenamasis 
momentas.

Pirmoje eilėje tam reikalingų žygių turi būti padaryta plačiu valsty- 
biniu mastu, sudarant gyventojų tarpe atitinkamus pasiryžimus ir 
nuotaikas.

Antai, ne paslaptis, kad mūsų darbininkija ir kiti ekonomiškai ma
žiau pajėgūs gyventojų sluoksniai daugiau kenčia ne dėl permažo už
darbio, bet dėl nemokėjimo tuo uždarbiu tinkamai pasinaudoti.

Tiesa, daugelis šeimininkių, pasidėjusios ranką ant širdies, galėtų 
pasakyti nieko bereikalingai neišmėtančios, bet jos negalėtų tvirtinti tin
kamai viską sunaudojančios. Tačiau šis reikalas daugiau liečia pavienes 
šeimas ir asmenis, bet yra kitų reikalų, kuriais pavienių asmenų rūpesčio 
nebeužtenka. Čia turiu galvoje pas mus taip daug teisių ir privilegijų 
įgavusį alkoholio vartojimą.

Neskaitant blaivybės draugijos pastangų ir vieno kito asmens 
gerų norų, daugiau bemaž nieko nedaroma. Jeigu mes iš vienos pusės 
globojame literatūrą, meną, steigiame kultūros fondus, o iš kitos pusės 
perdaug jau didelį nuošimtį piliečių skandiname alkoholyje — tai kokie 
gali būti mūsų darbo rezultatai?

Nuolat įvairiomis progomis ir bažnyčiose ir organizacijose šnekame 
apie mūsų krašto gyventojų prieauglio reikalingumą, bet labai retai kur 
tenka nugirsti nors mažą susirūpinimą apie tų busimųjų piliečių likimą,
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kuriems skirtas pieno litras nuo pat kūdikystės tėvų pakeičiamas į literį 
degtinės. Koks baisus likimas laukia tų vargšų vaikų ir kokie skurdus 
iš jų auga krašto piliečiai! O jų likimu ne tik nesisielojama, bet, užuot 
priversti jų tėvus ir globėjus aprūpinti savo šeimas, sudaromos ko palan
kiausios girtavimui sąlygos.

Tiesa, buvo pasigirdę spaudoje balsų, žadančių priversti dirbti visus, 
bet ir vėl atrodo, kad, kol praktiškai šis reikalas įsigyvens, dar ilgai jam 
teks marinuotis. Pagaliau ir praktiškai įsiteisėjęs, vis dėlto, jis neapims 
platesnių sluoksnių, nes Šalia to įstatymo veikia dar visa eilė girtauti 
skatinančių veiksnių.

Pvz., pabrango patys reikalingiausi pragyvenimo reikmenys, bet svai
giųjų gėrimų „vertės“ niekas nedrįso pajudinti, nežiūrint, kad ir anksčiau 
jų kaina buvo kiekvienam labai lengvai prieinama ir įvairiems patogu
mams pritaikyta (supilstyta į mažus buteliukus ir pan., kad tik lengviau 
jo galėtų nusipirkti). Vadinasi, kiekvienas silpnesnės valios ar blogesnių 
palinkimų bei blogiau išauklėtas žmogus dėl svaigiųjų gėrimų pigumo 
ir perkant patogumo yra viliote viliojamas jais apsisvaiginti.

Jeigu šie reikalai visada buvo aktualūs, tai juo labiau dabar reikia 
rimtai tuo susirūpinti. Mat, visi silpnavaliai, ištižėliai sakosi, kad kai 
kas nors esą nemiela, tai jie einą „ramybės“ į karčiamą ieškoti. Ir, tur 
būt, jokios piliečių grupės pageidavimai nėra tiek paisomi, kiek tų išti
žėlių. Jiems barai, restoranai, bufetai, svaig. gėrimų krautuvės kiekviename 
žingsny miestuose, miesteliuose ir net darbavietėse.

Be abejojimo, šiais laikais, pakilus pragyvenimo lygmeniui, šeimose 
gyvenimas pasunkėja, nes vaikai visvien nori valgyti, o žmonai taip 
pat būtiniausius dalykus reikia įsigyti. Ir jei, gink Dieve, žmona primins 
vyrui, kad jai sunkiau išsiversti, — štai ir pretekstas eiti „ramybės“ ieš
koti į taip lengvai pasiekiamą restoraną. O tai padaryti taip pigu ir 
patogu, nežiūrint, kad namie šeima apskarusi badauja.

Negana to/
Iki šiol niekas nepasirūpino nuteikti tuos silpnavalius taip, kad gir

tauti yra žema, gėda ir pan. Priešingai, dabar nebe vien kaimų jaunuoliai 
pasigėrimą su vyriškumu identifikuoja. Jau nebe retenybė ir kaime ir 
mieste ir net „poniučių“ tarpe sutikti įsigėrusių ir moterų. O tuo stebėtis 
netenka, nes toks alkoholio išaukštinimas negali nepaveikti mažiau są
moningų krašto piliečių. Juk kiekvienas žmogus yra savo amžiaus vaikas.

Bet iš kitos pusės kiekvienam aišku, kad šį alkoholio viešpatavimą 
ne be reikalo giliau mąstantieji mūsų krašto veteranai yra pavadinę 
priešu Nr. 1. Tad su tuo priešu reikia stoti į kovą, gelbėjant savo tautos 
likimą, nes šita kova nė kiek nemažiau reikalinga už ginklų karą, kuris 
šiandien taip globojamas. Į šitą karą savo kraštui gelbėti lygiai tinka 
ir moterys ir vyrai. Pirmiausia šiam karui reikalingi atitinkami įstatymai, 
kurie nebeproteguotų girtuoklių. Juk dabar užtenka pasigerti ir nusi
kalsti, o respublikos ir įstatymų vardu būsi ar visai išteisintas, ar gausi 
didelių lengvatų tik dėl to, kad buvai girtas. Bet argi pasigerti nėra pa
našus nusikaltimas, kaip vogti, skriausti ir pan.? Tas, kas pasigeria, ne 
tik parodo savo moralės lygį, bet kartu skriaudžia ir apvagia savo šeimą, 
išeikvodamas jai priklausančią dalį. Dėl to, pasigeriantieji turi būti trak
tuojami kaip nusikaltėliai. Ar ne nusikaltėlis yra girtaujantis ne vien 
šeimos tėvas, bet valstybės pareigūnas, pvz., mokytojas, agronomas ar
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valdininkas, kuris, tiek savo blogu pavyzdžiu, tiek pareigas atliekant, 
skriaudžia tuos tautiečius, kuriems jis privalo pašvęsti savo geriausas jėgas.

Iš kitos pusės su šita blogybe reikia kovoti ir pavieniai. Čia daug 
pareina ir nuo šeimininkių. Jei jos negali visai atsisakyti nuo svaigiųjų 
gėrimų vartojimo savo namuose, tai nė vienai nebus sunku normuoti 
jų kiekį ir tuo ateitį į pagalbą tiems silpnavaliams, kurie patys nebemoka 
susivaldyti.

Šiais laikais mūsų moterys daug kur parodė savo lankstumą ir susi
pratimą. Ne viena proga šių metų baliai buvo pakeisti į kultūringas 
pramogas (6—10 vai.); ištaigingi vakaro tualetai — į kuklesnes, bet sko
ningas sukneles ir t.t. Reikėtų tik gal dar daugiau atkreipti dėmesį į 
taupumą, darbingumą — o tuo daug prisidėtume prie bendrųjų krašto 
reikalų.

Antai, Latvijoj dėl stokos darbininkų kaime, neleidžiama mieste pa
silikti toms darbininkėms, kurios čia apsigyveno ne anksčiau kaip prieš 
5 metus. To pasėkoj latvės, nors ir pasiturinčios šeimininkės, ėmėsi pačios 
dirbti namų ūkio darbus, atsisakydamos nuo tarnaičių. Tai ypačiai tinka 
šiais laikais, kada taupyti yra labai aktualu. O iŠ patyrimo žinome, kad 
mūsų tarnaitės taupumu nepasižymi. Tik pati šeimininkė gali taupyti 
kurą, šviesą, maistą, valymo priemones bei įrankius, nes mūsų tarnaitės 
visa tai perdaug laiko „valdišku“ turtu, Arba vėl: ateina Velykų šventės, 
pavasaris, vasara. Čia kaip tiktai puiki proga panaudoti savo sumanumą, 
prisitaikant prie šių laikų reikalavimų gal net daugiau, negu to būtinai 
reikalauja kišenė.

Šiais laikais ypačiai reikėtų ieškoti tokių valgių receptų, kurie atitiktų 
ir sveikatos ir kišenės reikalavimus, mažiau kreipiant dėmesio į kitus 
antraeilius dalykus. Bet, iš kitos pusės reikia, kad tie valgiai būtų pa
kankamai (nors ir ne ypatingai) skanūs ir nuotaikingi. Anglės, prisi- 
taikindamos prie karo reikalavimų, skubiai prisisteigė trumpalaikių kursų, 
kuriuose šeimininkės mokosi taupiai šeimininkauti. Bet, tuose kursuose 
jos pamatė, kad pigiai ir kukliai galima paruošti tokių valgių, kurie visai 
neprimena nei skurdo, nei, pagaliau, karo. Mūsų sąlygose pirmas ir 
aktualiausias dalykas yra sumažinti gaminamo valgio kiekį ypačiai vaišių 
bei pramogų metu. Dėl to ir šių metų Velykoms reikėtų pasirinkti pir
miausia mažesnį valgio kiekį, o patys patiekalai turėtų būti pigesni, 
paprastesni.

Taip pat savo susipratimą reikėtų parodyti ir apsirengime ir vasa
rojimui vietos pasirinkime.

Būtų labai gera, jei šiemet didesnis nuošimtis miestiečių vasarotų 
kaimuose, kur galėtų įnešti daugiau kūrybinės ir kultūrinės nuotaikos. 
Žinoma, tam reikalingas taktas ir kaimo žmonių supratimas, o ne iš 
aukšto žiūrint savo „poniškumo“ demonstravimas. Važiuojant į kaimą 
reikia mieste palikti ir apelsinus, ir manikiūrus, ir puikius drabužius ir kt., 
kas kaimo žmones tik neigiamai nuteiktų. Taip vasarodamos ir pačios 
pailsėtume savo nervais ir atiduotume kaimui savo mokslo dalelę ir tuos 
pinigus, kuriuos visai be reikalo krauname tiems, kuriems mes niekuo 
nesame skolingi.
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■ Dantų, gyd. Br. Lostytė Kalnietienė

Vaikų dantys ir burnos higiena
Sveiki ir gražūs dantys yra kiekvieno žmogaus turtas ir laimė.
Norint, kad mūsų priauganti karta turėtų sveikus dantis, reikalinga, 

kad kiekviena motipa žinotų, kas reikalingiausia apie vaikų dantis ir jų 
higieną.

Vaikų dantų vystymasis ir kalkėjimas prasideda dar motinos įsčiuje. 
Todėl tuo laiku, gera nuotaika, sveikas maistas, turintįs daug kalkių ir 
vitaminų, pasivaikščiojimas tyrame ore ir pritaikyta gimnastika turi daug 
įtakos ir daug padeda geram dantukų išsivystymui ir sukalkėjimui.

Nuo pirmųjų iki 2,5 metų vyksta nuolatinių dantų kalkėjimas. Pir
muosiuose mėnesiuose motinos pienas yra kūdikiui geriausias maistas, o 
jį čiulpdamas vaikas masažuoja tas vieteles, kur dygs danteliai. Vėliau, 
kai negauna motinos pieno, vaikas turi gauti turtingo vitaminais ir kal
kėmis maisto. Čia tinka įvairios daržovės ir vaisiai. Stoka vitaminų su- 
kelia rachitą, kuris turi daug blogos įtakos vaikų dantims ne tik pieni
niams, bet ir nuolatiniams. Pirmieji pieniniai dantys pasirodo 6 mėnesį 
ir visi sudygsta iki 3 metų. Prie rachito dantų prasikalimas labai vėluoja, 
todėl vaikams, be su maistu gaunamų vitaminų, reikalinga duoti žuvies 
taukų, padeda ir vigantolis. Taip pat dėl kalkių trūkumo galima davinėti 
Kalk-Hemoglobiną. O svarbiausia, laikykime vaiką tyrame ore ir saulėje. 
Kalkių atsarga susidaro vaikų amžiuje ir jaunatvėj, o vėliau tik palai
koma jos pusiausvyra. Be saulės ir šviesos kalcio formavimasis nevyksta.

Kai vaikas paauga, reikia jį pratinti prie įvairaus maisto. Juo įvai
resnis maistas, juo geriau. Nevenkime duoti vaikams kramtyti kietesnį 
maistą, kaip juodą rupią duoną, kietus žirnius ir kt. Kietesnį maistą 
kramtydami dantys atlieka geriau savo funkciją, būna geresnė kraujo 
apytaka toj srityj, o nuo to dantys stiprėja.

Nereikia laukti, kol vaikai pradeda skųstis dantukų skaudėjimu, nes 
skaudamus dantis daug ilgiau reik gydyt, o vaikams juk greit viskas 
atsibosta. Dantukus reik dažnai patikrint ir kiaurus užplombuot. Kiauri 
dantys trukdo gerą mitimų, kuris taip reikalingas organizmo plėtotei ir 
apsaugo vaiką nuo mažakraujystės. Jei yra burnoj nuo dantų pūliuo
jančių spuogelių, tokius dantis reik neatidėliojant gydyt arba pašalint, 
nes nuo tokių dantų gali kilti reumatizmas, širdies ydos ir kitos pavo
jingos ligos.

Traukti pieninius dantis, kol nėra atėjęs laikas, t. y. kol jie nekliba, 
nepatartina, nes tada neišsivysto gerai žandikauliai ir kai dygsta nuola
tiniai dantys, dėl vietos stokos gal sudygt kreivai. Kai pradeda krist 
pieniniai dantys, reik dažnai patikrinti dantukus, kad būt laiku ištrauktas 
ir kad nuolatinis neišdygtų kreivai. Ypač į anomalijas linkę iltiniai dan
tys. Nuolatiniai dantys dygsta nuo 6—13 metų amžiaus. Su pirmaisiais,
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t. y. pryšakiniais dantimis dygsta gale žandikaulio užpakalyj pieninių krū-. 
minių dantų po vieną nuolatinį krūminį dantį. Šiuos dantis motinos ypač 
turi stebėti, nes dauguma mano, kad tai yra pieniniai dantys ir greit 
kris, o jie tuo tarpu išgenda ir vaikas pačioj pradžioj gyvenimo netenka 
svarbių kramtomų dantų.

Cukrus, saldainiai ir kiti panašūs gaminiai dantims labai kenkia, jei 
po valgymo jų neišvaloma, nes iš jų gaminas pieninė rūgštis, kuri gadina 
dantų emalį.

Nuo 3 metų amžiaus vaikus reik išmokyti ir pratinti dantis valyti, 
ypač vakare prieš einant miegot. Vaikų dantims yra mažesni šepetėliai. 
Miltelių neduot vartot, nes jie ir atsargiai vartodami juos išbarsto. Ge
riausiai tinka Ger-Ma-Po pasta dantims, kuri nėra per daug stipri ir ją 
vaikai mėgsta, tik reikia saugoti, kad nerytų, nes ji saldi, nors ir nėra 
kenksminga. Vaikai labai mėgsta valyti dantis, tik jiems reikia viską 
paruošti, ir leisti viską atlikti patiems. Nuo pieninių dantų priežiūros 
pareina ir nuolatinių dantų stovis, ir tada galima tikėtis, kad to bai
saus skausmo, koks yra danties skausmas, rečiau teks patirti. Be to, ne
smagu net priminti, kokia liūdna vaikų dantų būklė rasta tikrinant pra
džios mokyklų mokinių sveikatą. Gydytojai konstatavo, kad apie 30% 
mokinių turi vienaip ar kitaip sugedusių arba bepradedančių gesti dantų. 
Šitai parodo, kaip iki šiol maža tekreipta dėmesio i šią sritį.
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• Pijaus XII sukaktis. Kovo 3 d. visoj Lietuvoj iškilmingai buvo paminėta 
Pijaus XII sukaktis vienerių metų nuo išrinkimo Popiežium. Keletas datų iŠ da
bartinio popiežiaus gyvenimo: E. Pacceli gimęs 1876 m. kovo 2 d. Romoje, taigi, 
šiemet kovo 2 d, suėjo 64 amžiaus metai, kunigo Šventimus gavo 1899 m. ba
landžio 2 d,, 1914 m. vasario 1 d. buvo pakviestas sekretoriumi į ypatingų baž
nyčios reikalų kanceliariją. 1917 m. išrinktas ir konsekruotas tituliariniu Sardo 
arkivyskupu. Tais pat metais išvyko nuncijų į Bavariją, o nuo 1920 m. buvo 
nuncijų Vokietijoje, drauge apsigyvendamas Berlyne. 1929 m. pakeltas į kardi
nolus. 1930 m. Pijus XI kardinolą Paccelį paskyrė Vatikano valstybės sekreto 
riumi ir Ypatingiems Bažnyčios Reikalams kongregacijos prefektu. Kard. Pacceli, 
kaip popiežiaus ypatingas pasiuntinys, 1934 m. dalyvavo Buenos Aires tarptau
tiniame Eucharistiniame kongrese. 1936 m, lankėsi Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, o 1937 m. — Prancūzijoje, sueidamas į kontaktą su abiejų kraštų vadovau
jančiais asmenimis. 1938 m. buvo kaip ypatingas popiežiaus pasiuntinys tarp
tautiniame Eucharistiniame kongrese Budapešte. 1939 m. kovo 2 d. išrinktas po
piežiumi, vainikuotas kovo 12 d. Jo šūkis: „Opus iustitiae pax“ — Taika — tei
singumo darbas. Pirmoji Pijaus XILojo enciklika Summt Pontificafus išleista 
1940 m. pradžioje. Joje liečiami žmonijos giminės sugyvenimo principai, pa
grindai ir tiesa.

• Aboliucionistų memorandumas. Lietuvos Aboliucionistų Draugija, pritariant 
kitoms moterų organizacijoms, paruošė' platų memorandumą dorinio palaidumo 
reikalu ir įteikė vidaus reikalų ministrui. Memorandume išdėstoma daugelis so
cialinių negerovių ir joms pašalinti siūlomos priemonės:

1) Išleisti įstatymą, draudžiantį samdyti moteris į tokias įstaigas, kuriose 
yra pardavinėjami svaigieji gėrimai ir kur aptarnaujami vyrų užimti kambariai

’ . ar atskiri kabinetai, pvz., restoranuose, viešbučiuose ir kt. Tose įstaigose dirban
čioms moterims parūpinti atitinkamą darbą kitur.

2) Išleisti įstatymą, apsaugojantj darbininkes ir tarnaites nuo darbdavių mo-
, ratinio ir materialinio išnaudojimo.

3) Išleisti įstatymą, kuriuo būtų draudžiama: paleistuvauti viešbučiuose,
nakvynės namuose, restoranuose ir kitose panašiose įstaigose; užkabinėti asmenis 
gatvėse, kavinėse ir kitose viešose vietose. ■

Už visus dorovinius nusikaltimus lygiai turėtų būti baudžiami vyrai ir mo
terys. Nubaustųjų pavardes skelbti viešai.

4) Išleisti įstatymą, pagal kurį būtų galima iš nepadorių šeimų atimti vaikus 
ir atiduoti į socialės globos bei auklėjimo įstaigas.
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5) Organizuoti moterims specialius viešuosius darbus, kuriems kreditai būtų 
skiriami biudžeto keliu.

6) Steigti puolusioms moterims darbo ir amatų namus, pavedant tam rei
kalui dalį nusavintų dvarų Vilniaus krašte.

7) Steigti moterų policiją specialiai socialės globos reikalams, kaip tai buvo 
projektuota 1934 m.

A . • • • • • .

• Numatomas racionalizuoti darbo paskirstymas^ Kaimui trūkstant darbininkų, 
o mieste esant bedarbei, susirūpinta racionalizuoti darbo paskirstymą. Darbo 
jėgos sutvarkymas palies ir moteris, dirbančias ūkyje, pramonėj, prekyboje ir 
asmens patarnavimuose. Manoma imtis konkrečių priemonių užkirsti kelią žemės

* • ' , ■ ■ ■

ūkiui reikalingoms motcrims-darbininkėms keltis į miestus; sutvarkyti moterų sam
dymą įmonėse taip, kad uždarbio nebūtinai reikalingos moterys nebūtų samdomos, 
o kurios yra pasamdytos, atleisti, į jų vietas priimti seimas išlaikančias moteris; 
esant nedarbui moterų darbininkių tarpe, praplėsti moterų darbo pritaikymo 
sritis, ir, esant reikalui, pertvarkyti darbo jėgos paskirstymą taip, kad darbai, 
kuriuos gali dirbti moterys, nebūtų pavedami vyrams. 

\ ' • 4-

• Šaulių moterų rinktinių vadžių ir atstovių posėdis įvyko per Šaulių S-gos 
rinktinių vadų ir atstovų suvažiavimą kovo 2 d. Kaune, Karininkų Ramovėje. 
- Moterų šaulių vadė Putvytė-Mantautienė padarė pranešimą apie pereitų metų 
darbus ir veiklą. Šaulių moterų narių skaičius metai iš metų didėja. Pereitais 
metais į šaulių moterų eiles atėję 2.700 narių. Dalinių skaičius padidėjęs net 70. 
Pernai pavasarį suruošta eilė sporto, tautiškų šokių ir tautos dailės kursų. Šaulių 
jubiliejinėje šventėje Kaune dalyvavo tūkstančiai šaulių moterų tautiškais drabu
žiais, uniformuotų, sportininkių ir tautiškųjų šokių šokėjų. Kaune surengta tauto
dailės paroda, kurioje buvo daug gražių eksponatų.

Surengta eilė sanitarinių ir kitų kursų, įsigyta sanitarinių krepšių. Viso 
įvairių kursų surengta visuose daliniuose 246. Šaulių moterų seserų samaritiečių 
yra 108, sanitarių 1.482. Moterų šaulių daliniai turi 45 knygynėlius. Leidžia 
žurnalą „Šaulė“, kuri eina keturis kartus per metus.

Rudenį, netoli mūsų prasidėjus karui ir vėliau mūsų krašte mobilizaciją 
paskelbus, Šaulės moterys kibo į darbą padėti kariams ir šauliams bei juos pava
duoti. Čia daug padėjo, pernai pradėta nauja darbo sritis — tiekimas. Maitinta 
keli šimtai karių ir šaulių. Mobilizacijos metu daug darbo turėjo Vilkaviškio, 
Alytaus, Ukmergės, Trakų ir Marijampolės rinktinių šaulės. Šaulių rinktinės 
šaulės tuo metu suorganizavo pirmosios pagalbos punktus. Marijampolės rink
tinėje surinkta 100 lovų karo ligoninėms, Zarasų —■ 50 lovų įrengimų. Atgavus 
Vilnių, surinkta vilniečiams ir. paaukota per 12.000 litų. Suorganizuota vilniečių 
maitinimo grupė, įsteigta Vilniaus moterų šaulių rinktinė su 13 moterų padalinių.

Į naują šaulių moterų tarybą išrinktos: O. Mašiotienė, V. Černienė, M. Žmui- 
dzinavičienė, A. Pilvelytė, E. Jankutė, M. Kubiliūtė, E. Gaigalienė ir E. Dulaitienė. 
Žmuidzinavičienė išrinkta garbės nare.

• L. K. Moterų Dr-jos skyrius Vilniuje. S. m. vasario 27 d._ Romuvos klube 
Vilniuje buvo atgaivintas L. K. Moterų Draugijos veikimas, kuris buvo uždraustas 
lenkų okupacijos metu. Be to, sudaryta laikina Vilniaus rajono valdyba, kurios 
uždavinys steigti skyrius Vilniaus krašte. Vilniaus skyriaus laikiną rajono vai- 
dybą sudaro: St. Ladigknė (pirmininkė), Martinkienė, Tijūnelytė, Cibirienė ir 
Dr. O. Norušytė.
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Susirinkime dalyvavo ilgametės Vilniaus lietuvės darbuotojos ir dabar Vil
niuje apsigyvenusios Draugijos darbuotojos.

Artimiausias lietuvių katalikių moterų uždavinys Vilnijoj atlietuvinti sulen
kintas sritis, teikiant moterims praktiškų auklėjimo, sveikatos ir namų ruošos pa
tarimų ir įvairinant susirinkimų programas lietuvišku menu.

Vilnietės nuoširdžiai ruošiasi didžiulei L. K. Moterų Dr-jos konferencijai 
Vilniuje per Sekmines, kurios metu dalyvės žada aplankyti Kalvarijas ir kitas 
brangias Vilniaus vietas. . z
• Iš Socialinės Moterų Mokyklos veiklos. Prie Socialinės Moterų Mokyklos 
veikia vaikų židinys, kurį lanko apie 60 mokyklinio amžiaus vaikų. Vaikai Čia 
mokomi lietuviškai kalbėti, melstis, dainuoti, žaisti. Priimant į vaikų židinį, 
paisoma šeimos neturto, kaip vaikai praleidžia popietinį laiką namie ir kokia 
yra dorinė šeimos padėtis. Vaikams duodami pavakariai. Židinys turi savo lie
tuvišką bibliotekėlę ir žaislų bei mankštos įrankių, tinkančių jų amžiui. Lietuviai 
mokytojai mano, kad tokių mokyklinio amžiaus vaikų auklėjimo įstaigų Vilniaus 
miestui būtinai reikia daugiau. Be to, prie Socialinės Moterų Mokyklos steigia
mas sveikatos ir auklėjimo patarimų kabinetas, kur mokinės turės progos susi
pažinti su socialinių seserų darbu. Kabinetą globos naujai įsisteigęs L. K. Moterų 
Draugijos skyrius. Prie to kabineto norima organizuoti jaunąsias motinas ir jas 
sviesti sveikatos ir auklėjimo klausimais.

• * ‘ e , ’ • ‘ * * • .

• Pastangos sublaivinti kraštą. Ryšium su perdaug paplitusiu alkoholio var
tojimu, kurs labai žalingai atsiliepia į tautos sveikatą ir dorovę, eilė aukštų Baž
nyčios ir visuomenės atstovų įteikė min. pirmininkui, vidaus reikalų, teisingumo 
ir švietimo ministeriams bei kariuomenės vadui pasiūlymą-projektą, kaip sustiprinti 
blaivinimo darbą. Teisės srityje pageidaujama neleisti svaigalus pardavinėti vie
šuose pasilinksminimuose, griežčiau apriboti restoranų ir alinių steigimąsi, neleisti 
pardavinėti svaiginamų gėrimų kolonialinėse ir gastronomijos parduotuvėse, griež
čiau prižiūrėti alkoholinių gėrimų parduotuvių atstumą nuo mokyklų, kareivinių; 
šventadieniais visai nepardavinėti alkoholinių gėrimų, o turgų dienomis ir šešta
dieniais teleisti pardavinėti tik iki 12 vai., o šiaip šiokiadieniais — iki 22 vai. 
Uždėti globą girtaujančių turtui ir uždarbiui. Praktikuoti valsčių savivaldybių 
teisę apsispręsti ir eventualiai uždrausti valsčiaus ribose steigtis alkoholinių gėrimų 
parduotuvėms. Mokyklose įvesti priešalkoholines pamokas, sustiprinti priešalko- 
holinę propagandą kariuomenėje, sutvarkyti jaunimo pramogas ir pasilinksmi
nimus, teleisti juos iki 22 valandos. 1

• Ateitininkų Sendraugių konferencija» įvykusi kovo 3 d., į naują centro valdybą 
išrinko: B. Špokevičių, Br. Plokštį, Br. Pabedinskienę, kun. V. Balčiūną, Dr.TPr. 
Mantvydą. Po bendro posėdžio įvyko atskiras moterų sendraugių pasitarimas, 
kuriame išrinktas moterų sendraugių centras, kuris sendrauges atstovaus Ateiti
ninkių Taryboje.

Be to, (pasitarta moterų spaudos, didesnio'solidarumo, kontakto palaikymo 
ir kitais joms rūpimais klausimais.

• Literatūros premijų įteikimo iškilmės šiemet buvo Vilniuje kovo 4 d. Iškilmių 
išvakarėse, kovo 3 d., Lietuvių Rašytojų Draugija surengė literatūros vakarą, kurio 
programoje iš moterų rašytojų dalyvavo tik vilnietė O. Miciūtė.
® Moterų novelės išverstos į latvių kalbą. B. Buivydaitės dvi novelės — Vel
nias ir Senatvės Šypsena ir Nelės Mazalaitės novelė Pajūrio moterys išverstos į 
latvių kalbą ir atspaustos latvių žurnaluose. -
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• V. Valsiūnienės nauja knyga vaikams. Šv. Kazimiero Dr-ja išleidžia mūsų 
bendradarbės V. Valsiūnienės eiliuotą poemą vaikams apie pajūrį — Gintaro 
lazdelė.

• Danijos katalikių moterų sąjunga 12-koj e Danijos didžiųjų miestų suorga
nizavo specialias paskaitas apie šių dienų gyvenimą ir ateities perspektyvas, pa- 
kviesdama prelegentus net iš užsienio. Paskaitos susilaukė daug klausytojų. Kat. 
Mot. S-ga yra įsteigusi nemažai vaikų kolonijų, skaityklų, sekmadienio mokyklų, 
katechetinių ir namų ūkio kursų. Daug rūpinamasi spauda, leidžiant knygas, ir 
trimestrinį žurnalą prie savaitraščio „Katolsk Ugeblad“. Sąjunga stengiasi turėti 
įtakos į viešąją nuomonę, paveikti, kad būtų tinkamesne kryptimi tvarkomi socia
liniai ir kiti reikalai, kurie liečia moterį ir namus. Vyriausybei įteikė specialius 
pageidavimus ryšium su gimimų mažėjimu, dėl santuokos įstatymo. Sąjunga siekia, 
kad būtų peržiūrėti mokyklų vadovėliai ir iš jų išimtos netikslios žinios apie 
katalikus.

• Manerheimo dukters laiškas. Suomių kariuomenės vado gen. Manerheimo
* / '

duktė Anastazija, kuri yra katalikė, anglų laikrašty „Tablet“ išspausdino straipsnį, 
kuriame sako: „Paskutiniais mėnesiais daug buvo rašyta apie Suomiją, bet tik 
mažai buvo minėta katalikų spaudoje, kad Suomijos reikalas yra iš esmės ir ka
talikų reikalas. Kartais užmirštama, kad Suomija nėra nauja valstybė. Jau 1154 
metais užtinkame minint Suomijos vardą. Jau tais metais buvo įšventintas vys
kupas Henrikas, anglas, kuris yra Suomijos patronu. Dabar Suomija yra daugu
moje protestantiška, tačiau, atstatant šalies nepriklausomybę, pirmas Suomiją ne
priklausoma valstybę pripažino šv. Sostas, kuriam tada vadovavo Benediktas XV. 
Tada Suomijoje buvo katalikų tik keletas šimtų, bet, atgavus nepriklausomybę, 
katalikų skaičius stipriai paaugo ir dabar siekia apie 1.500. Suomija turi vyskupą 
ir keletą kunigų. Šv. J. Širdies seserys, olandės, turėjo savo vienuolynus Helsinky 
ir Vipury. Kai 1939 m. Suomiją sovietai ėmė bombarduoti, jos buvo repratijuotos 
į savo tėvynę. Abiejuose miestuose vienuolės rūpinosi daugeliu vaikų. Seserų 
globojami vaikai gyveno , laimingai, bet jos turėjo vienuolynus apleisti, o vaikai 
buvo evakuoti. Seserys buvo vertinamos, joms prielankių žmonių skaičius buvo 
didesnis, kaip katalikų skaičius, per jas ir kiti suomiai mokėsi tikėjimą pažinti ir 
branginti.

Dauguma suomių yra giliai religingi. Jie yra protestantai -ir turi didelį pasi
tikėjimą Dievo meile. Jie gerai pažįsta Šv. Raštą ir mėgsta maldą. Suomiai yra 
geri tėvai ir laikosi šventų šeimos gyvenimo tradicijų. Atgimusioj Suomijoj įdomi 
vyriausybės veikimo žymė ta, kad tikybos dėstymas mokyklose padarytas priva
lomu. Tuo naujos ir nepriklausomos Suomijos vadovai parodė, kad labai jie ver
tina krikščioniškųjų principų įskiepijimą. Tie principai buvo tautos gyvenimo pa
grindu, ant jų buvo kuriama atgautoji laisvė. Suomija stovi už tautų laisvę. Ji 
saugo krikščioniškuosius principus ir turi drąsos pasipriešinti dešimtimis kartų 
stipresnei jėgai. Ji gina ne tik savo laisvę, bet ir visų tautų. Ji gina minties ir. 
kalbos laisvę, religinę laisvę, taigi viską, kas ypač rūpi katalikams. Katalikai 
turi Suomijai užjausti ir už ją melstis“. 

* »

• Italijos katalikių mergaičių sąjunga nutarė išleisti 30 naujų veikalų, kurie 
sudarytų specialią biblioteką, turinčią tikslu auklėti mergaičių religinius ir doro
vinius nusistatymus.
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IŠ MAŽŲJŲ LITERATŪROS LOBYNO
Praeitų metų pabaiga buvo ypačiai gausi mažųjų ir jaunimo litera

tūra. Anksčiau būdavo nemažas galvosūkis — iš ko parinkti šventėms 
ar šiaip mažiesiems paskaitymo ar pasiskaitymo. Dabar turime ką pa
skaityti ir iš ko pasirinkti. Viena knyga patrauklesnė už kitą. Taip pat 
psichologišku tikrumu, pedagogiškais mojimais ir estetiniu pasigėrėjimu 
vienos lenktyniuoja su kitomis. Kiek praeitų metų pabaigoj ir šių metų 
pradžioje jų išėjo, sunku būtų jas visas iš karto ir aptarti. Sustosime 
ties trimis iš jų.

Danutė Čiurlionytė Kalėdoms davė gražią dovaną mažiesiems 
„Kalėdų Senelių Šalis“, kurią iliustravo Danuiė Tarabildaitė. Mažųjų 
rašytojos graži pasaka apie Kalėdų Senelių šalį ir dailininkės sko
ningai pritaikytos pasakai iliustracijos sudaro vieningą mažųjų literatū
ros — meno kūrinį. Knygoje tėra viena pasaka — Kalėdų Senelio at
neštos lėlytės pasakojimas miegančiai Marytei apie paslaptingą stebuklų 
šalį, kur gyvena Kalėdų Seneliai. „Toli, toli šiaurėje, kur nebegyvena 
joks žmogus, yra Kalėdų Senelio šalis“, pradeda pasakojimą lėlytė. Lė
lytė papasakoja, kaip ją ir kitus Kalėdų žaislelius padirbo, kaip Kalėdų 
Senelis gyvena, apie mešką Barbę, kuri patarnauja Seneliui ir apie Se
nelio kelionę pas gerus vaikus. Taip pat lėlytė pasako, iš ko Senelis 
sužino apie gerus ir blogus vaikus. „Tai buvo mažutės snieguolės, kurios 
pažįsta visus vaikučius ir žino viską viską, mat, snieguole, pavirtus van
dens lašeliu, nuolat būna tarp žmonių. Lašelis būna sriuboj, kurios 
vaikutis nenori valgyti, vandens bliūde, kuriuo jis bijo praustis, rašale, 
kuriuo jis tingi rašyti ir labai dažnai priglaudęs prie lango stiklo žiūri 
vaikučio kambarin, kaip tik tada, kada vaikutis nenorėtų, kad kas ma
tytų...“ Ši graži auklėjamoji mintis įdėta pasakoj kaip tik toj vietoj, 
kada vaikas įtempęs dėmesį seka — ką pasakys Senelis, ar laukiamą do
vanėlę jis gaus, nes Seneliui vėjas, bangos, ūžesys šnabžda apie vaikų 
negerus darbelius. Bet Senelis nemėgsta skundikų ir noriau klauso tų, 
kas, pastebėję vaikų gerus darbelius, juos užstoja. Štai snieguole už
taria Marytę:

„Marytė jau klauso mamytės, 
jos visados švarios rankytės. 
Nuvežk, Seneli,
jai gražią lėlytę“. (13 psl.).

O žvaigždutė Vakarinė, kuri taip dažnai žiūri vaikučių kambarin, 
užstoja Sigutę: . ■
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„Sigutė jau skaito, 
dainuoja ir rašo. 
Jei ko panoro — 
gražiai paprašo...“ (14 psl.).

* ■ ' * * ’ . .» ’ *

Mažas žvirbliukas nori atsilyginti Jurgiukui:
„Jurgutis sutaisė meškiuką, 
jis lesina mažą žvirbliuką. 
Aš — tas žvirbliukas ... 

■ . • . “ ' ■

Mielas Seneli, 
nunešk jam arkliuką“. (18 psl.).

Pasaka „Kalėdų Senelių šalis“ domins visus tuos, kuriems lėlytės, 
meškiukai ir Seneliai tebėra „gyvi“ ir „tikri“. Juos ši pasaka nuostabiai 
vedžios po stebuklų šalį ir skatins bėgti Marytės, Sigutės ir Jurgiuko 
takeliu. Mažieji, vieną kartą ją perskaitę, norės skaityti daugelį kartų, 
mažais piršteliais bars skundikus, šypsosis užtarėjams, nes jų mažose 
širdelėse giliau plasda noras būti gerais, negu suaugusieji tai prideramai 
įvertiname.

Vytė Nemunėlis, mažųjų jau iš anksčiau labai pamiltas iro pamėgtas, 
1939 m. išleido dvi knygas mažiesiems — Purienos ir Meškiukas 
Rudnosiukas. Vytė Nemunėlis puikiai pažįsta vaikų pasaulį, jų gal
voseną ir-savotiškus polėkius. Tai nuoširdus, gilus ir gyvas vaikų 
literatūros kūrėjas. Jis moka sudominti mažuosius skaitytojus, kad šie, 
tarytuÄ magiškos burtininko lazdelės paliesti, noriai bėgtų į laukus, miš
kus, pievas, siektų saulės, skristų su pilkaisiais vyturėliais, apglėbtų gamtą 
ir žmones. Poetas kartais keliomis eilutėmis iš paprastos kasdienybės 
pakelia į grožio ir gėrio pasaulį. Jo kūryboje daug nekalto džiaugsmo 
ir kūdikiškos meilės.

Knygoj „Purienos“ kelios dešimt eilėraščių sudėti į du skyrių — 
Pietų Vėjelis ir Laikas jau mokyklon.

Mažieji skaitytojai čia gali žavėtis gamtos grožiu, paukštelių čiul
besiu, žvėrelių vaišėmis, mamytės gera širdimi, saulės ir metų laikų ke
lionėmis, na, ir Velykomis su margučiais*.

„Velykos! Velykos! Pavasario šventė,
e __________ • '

Ir bundančioj žemėj taip miela, šviesu — 
Žibutės dabina upelio pakrantę, 
Žibutės dabina mūs širdis visų“. (13 psl.). 

■ k # '
Autorius nepagaili mažiesiems paskatinimų bei paraginimų — mylėti 

tėvus, gimtąjį kraštą, brolius lietuvius ir mokytis, mokytis:

„Kad pamėgę mokslą 
Augtumėt didučiai — 
Laikas jau mokyklon 
Jums, visi vaikučiai“. (39 psk).

t . ■ ’ ■

Poetas iš širdies džiaugiasi (tuo džiaugsmu, žinoma, užkrės ir visus), 
kad vargo pančiai Vilniui krito:
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„Laisvė miestui Gedimino,
Amžių amžiais saule švies! ...
Aušros Vartuos klaupia minios,
Klaupia minios prie pilies“. (42 psl.j.

Graži didaktika, įvilkta į vaizdžią formą, dvelkia iš ilgoko eilė
raščio „Katrė ir Katrelė“. Tai sugretinimas dviejų mažų mergaičių — 
tvarkinga ir netvarkinga, apsileidusi ir nešvari, tinginė ir darbšti, o vy
turėlis poeto žodžiais dainuoja:

„— Padainuosiu aš dainelę
Apie Katrę ir Katrelę, 

’O katra jūs būt norėsit,
Pasakyt man tuoj galėsit“. (53 psl.).

r * ’ . . ■

Eilėraščių rinkinys „Purienos“ įdomus ir gražus. Jį mielai skaitys 
patys mažieji ir paaugliai. Nenuobodžios ir vaizdžios dail. V.S. Stanči- 
kaitės iliustracijos.

Kita to paties autoriaus graži ir įdomi knygelė mažiesiems — Meš
kiukas Rudnosiukas, eiliuota pasaka apie meškinų šeimą. Šeimoj

„Buvo meškinas Rudnosis, 
Rudnosienė — jo žmona.
Ir turėjo jie meškiuką — 
Rudnosiuką, kaip ir jie, ■ 
Buvo jis dar be kelnyčių 
Ir bėgiojo tik namie“.

Meškiukas augo jaukioj tėvų pastogėj. Tėvas biteles kopinėjo, o jas 
pardavęs, pirko ožką; motina grybavo, o meškiukas, kol mažas, išdy
kavo. Paūgėjęs pradėjo mokyklą lankyti ir „A B C rimtai skaityt“, pa
mėgo knygas ir motinos pasakojimus:

„Vakare, kai tėtis miega, 
Kai visa šeima namuos, 
Eina gult ir Rudnosiukas 
Ir šitoj, minkštoj lovelėj 
Klauso pasakų mamos ...

Klauso pasakų ausytės, 
Mato akys pro miegus: — 
Skrenda skrenda angelėliai 
Nešdami vaikam sapnus“.

Vytės Nemunėlio eiliavimas lengvas, tad ir mažiesiems bus lengva 
išmokti atmintinai skaityti. Kiekviename knygelės lape yra po gražų 
spalvotą paveikslą. Knygelė išleista dailiai ir skoningai.

Čia paminėtos knygelės mažiesiems turėtų rasti vietos visuose na
muose, kur yra mažų vaikų ir kurių tėvai bei auklėtojai rūpinasi savo 
vaikų gražiu išauklėjimu, nes visos jos neabejotinai auklės vaiko protą, 
širdį, valią ir estetinį skonį. Visas išleido Sakalas. R. Dargytė 

.•■■■■■■ ‘ . i *’ . ■
' . 175

49



V. Kumpikevičiūtė, VASARA LAUKUOS. '
’ * » ■ . r

Tiek savo kiekybe, tiek kokybe rinkinėlis liudija apie save, kaipo 
apie debiutą. Tačiau debiutą ne tik pateisinamą, bet simpatingą ir mielą. 
Visi dvidešimt septyni eilėraščiai yra lengvi, mažyčiai, trapūs: autorė 
dainuoja, rodos, apie viską, kas yra miela ir gražu, — švelnaus liūdesio, 
o juo labiau rezignacijos gaidos praskamba gana retai. Dauguma eilė
raščių turi gamtinius siužetus, ir jei net pasitaiko vienas antras erotinis 
motyvas, tai ir jis lyg įsunkiamas į šį gamtinį grožį ir jo pašventinamas.

Pro buities ir kosmo klausimus autorė kol kas praeina pro šalį. Vie
nas antras religinis eilėraštis tai dar nėra, pilna šio žodžio prasme, už- 
kliuvimas už metafizinių problemų. Tačiau, tai nėra joks neigiamas Kum- 
pikevičiūtės kūrybos bruožas. Ji pasirodė kaip atstovė giedros, grožio 
ir jaunystės, nors ir dar nevisai tobulomis formomis, ir davė tam tikrą 
veidą savojo talento, kuriam linkim tik bręsti. VI. M.

■... - e

Atsiųsta paminėti
Hugh Walpole, DŽERMIEJUS. Vaikystės romanas, visoje pasau

linėje jaunimo literatūroje išgarsėjusi knyga. Vertė H. Korsakienė. Vir
šelis dail. I. Trečiokaitės. ,Jaunimo skaitymai“, Nr. 11. Spaudos Fondo 

. 1940 m. leid., 340 psl. Lt 3,50.
PODRĘCZNIK HISTORII LITWY (Lietuvos istorijos vadovėlis) - 

. ]. Neniušo populiarus, Šviet. M-jos aprobuotas vadovėlis lenkų kalba, 
Spaudos Fondo išleistas Vilniaus krašto mokykloms ir visuomenei; Vertė 
F. Rondomanskienė. Iliustruotas leid. 168 psl. Lt 3.

Stepas Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI. Apysakos jaunimui. Tu
rinyje: Ganyklų vaikai ir Gerasis aitvaras. II naujai perrašytas leidimas. 
Grafograviūros spalvotos ir nespalvotos dail. D. Tarabildienės. Liet. Rau
donojo Kryžiaus 1934 m. premijuota knyga. Spaudos Fondo 1940 m. leid.
208 psl. Lt 3. '

Juozas Rimantas (Slapšinskas), RADIJO PROBLEMA LIETUVO
JE. Aktuali knyga Lietuvos radifikacijos klausimais. Tai pirmasis tuo 
reikalu leidinys mūsų kalba. Turinys: Radijas ir kultūrinis gyvenimas. 
Dabartinė Lietuvos radijo būtis. Aktualieji uždaviniai. Radijas ir klau
sytojai ir kit. Spaudos Fondo 1940 m. leid., 148 psl. Lt 3.

Heinrich Federer, KALNAI IR ŽMONĖS. II tomas. Šveicarų kla
siko romanas apie kalniečių gyvenimą ir gražiuosius Alpius. Knyga su
kėlė didelį mūsų skaitytojų susidomėjimą. Dailus viršelis. Vertė J. Rudys. 
„Literatūros Panteono“ Nr. 30. Spaudos Fondo 1940 m. leid. 314 psl. Lt 3.

, . f

Vincas Krėvė, DAINAVOS ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ PADAVIMAI. Kla
sinis lietuvių literatūros kūrinys. IV-ji laida. Turinyje; Vakarinė giesmė, Milžin
kapis, Užkeikta merga, Gilšė, Sūrūs vandenys, Neramūs kalnai, Kunigaikštis 
Kunotas, Sena pasaka apie narsųjį kunig. Margirį, Daina apie Arą. Spaudos 
Fondo 1940 m. leid. 304 psl. Lt 4.

Leidėja-Redaktorė O, Gaigalaitė Beleckienė

l
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J. SIMONAS
■ ■ ■ ■

J MANUFAKTŪROS PREKYBA

f Kaunas, Laisvės ai. 60. Tel. 22061

J VISUOMET NAUJIENOS!

KREMAS METAMARFOZA „GerMaPo“

ir spuogų
. Reikalaukite visose vaistinėse ir kosmetikos 

krautuvėse .

JEIGU NAUJIENA —
TAI TIK PAS ARKUSA

Tik pirkdami iš pirmųjų rankų galime būti tikrį 
kad gausime gerą prekę ir nepermokėsime

MOKSLO PRIEMONIŲ ’ 1
ATSTOVYBĖ LIETUVAI

w . ■ - t

S v. Kazimiero Draugija, Kaune, Rotušės a. 6 
atstovauja pasaulinio garso firmą ERNST LEITZ, WETZLAR. 
Geriausi ir tiksliausi

Epidiaskopai mokykloms ir susirinkimų salėms, 
Mikroskopai mokykloms, laboratorijoms, gydytojų 
kabinetams,
Foto kameros Leica technikos ir mokslo reikalams

Rašomosios mašinėlės MERCEDES
■ ■ *

FOTO APARATAI
Zeiss-Ikon, Agfa, Kodak ir kt.
Naujausia foto medžiaga.
Didžiausias pasirinkimas

ėv. KAZIMIERO DRAUGI JOS CENTRE
Kaune, Rotušės a. 6

ir skyriuje — Kaune Laisvės ai. 64
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MC. B-Vl: „KUČINSK1S PABEDINSKAI"
PLUNGĖJE PLUNGĖJE

LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA

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