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MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1. (130) 1936 metų sausio mėn. XVI

Mielosios Talkininkės,vadinu Jus tokiu vardu, nes talkinate gražiam, dideliam darbui. Jūs skaitote „Naująją Vaidilutę, ir tik Jūsų dėka,ji pradėjo savo šešioliktuosius metus. Jūsų dėka iš moksleivėms skiriamo laikraštėlio ji išaugo į moterŲ inteligenčių žurnalą. Paimdama jį redaguoti, jaučiu, kaip didį ir svarbŲ uždavinį turi šis žurnalas atlikti moterŲ gyvenime.Ne tik mūSŲ krašte, ne tik lietuves moteris šiandien tyko du pavojai: 1. sumiesčionėjimas ir 2. vienašališkas feminizmas. Visame pasaulyj tas jaučiama. Tačiau mūsų kraštui, musu nedidelei tautai, kuri, norėdama išlikti gyva, ypač turi sutelkti visas kūrybines savo jėgas, moterų sumiesčionėjimas ar klaidingas feminizmo supratimas gali būti labai pražūtingas.Mes turime kurti visi: moterys ir vyrai. Kūrybą čia suprantu plačia prasme. Ne visi gali rašyti veikalus, kurti poeziją, tapyti paveikslus, vaidinti ar komponuoti, bet visi gali kurti pačius save, kurti gyvenimą. Visi gali stengtis išlaikyti budrią dvasią, jautrią sąžinę, šviesŲ kritišką protą ir Širdį, paslankią aukotis tam, kas gera ir šventa.Visas tas tikrai žmogiškas ypatybes užmuša miesčioniškumas ir klaidingai suprastas feminizmas. Jų abiejŲ pagrinde glūdi nuogas, brutalus egoizmas. Miesčionė kovoja tik už savo ramŲ ir sotŲ gyvenimą. Negali rūpėti kūryba nė kraštutinei feministei. Ji nebepasitenkina kova dėl dvasinio moters išsilaisvinimo, dėl žmogiškŲjŲ moters teisiu. Neretai ji įsileidžia į savo širdį neapykantą ir brutalumą. Ji išsiugdo svetimą moters prigimčiai diktatoriaus linkimą ir veržiasi gyvenime valdyti ir viešpatauti. Tokioje beprasmėje kovoje feministė išsekina kūrybines savo galias.Mes kovojame ir kovosime visuomet, kai bus pažeistos moters žmogiškosios teisės. Moteris tik tada gali vaisingai dalyvauti kūryboje, kai ji visur yra1 lygi vyrui. Tačiau mes nekovojame dėl pirmenybių. Mes ugdysime moteryje kūrybiniŲ nusitei- kimŲ ir padėsime jai kultūriniame darbe siekti harmoningo su vyrais bendradarbiavimo, o ne piktŲ varžytyniŲ.
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J. AUGUSTAITYTĖ VAIČIŪNIENĖ

Mano namai

Maži mano namai prie balto ilgo vieškelio parimo, . 
Kuriuo praeidami keleiviai čia sustoja paliūdėti, ----
Kur žemės pulsas kelia varpą iš sudrėkusiu arimu 
Ir klūpo baltos obelys sodelyje pas klėtį.

Sesutė išneša keleiviams duonos ir medaus auksinio, 
Kad jie geru minėtų ir dalios svetur nebeišneštų...
Atsigaivint vandens ąsotį iš gyvos versmės šaltinio, 
Į kurio veidrodį pulkai palinkę žydinčiu radastų.

Jurginėmis margoms banguoja viltys didelės ir mažos.
Baltai raudonai patinais jauni veidai slapčioms pražysta.
Atlėkdami iš tolo vėjai, kaip dirvonai, trąšūs
Apsako jų krūtinės drūtį ir belaužomu dienu menkystą.

Kai rankos perpiečių karštu vėl naują išlukštena žiedą, 
Ir baltą vieškelį apgaubia skambanti naktis žvaigždėta, 
Girdi, kaip alkakalniuos dvasios tėvu giesmes gieda:
Čia -mūsų kvepiančioji žemė kryžiais ir kryželiais nužymėta.

Laukuose atversta maldaknygė šešiasdešimt trečiųjų metų...
Visi ją prakaituodami tebskaitom: raidės jos lietuviškon širdin įaugęr 
Šypsodami lapus rasotus verčiame į Saulę, žengiančią iš aukso rato, 
Šypsodami sukraujam rudenį į kluonus kviečius ir piktąsias raugęs .

Tuose mažuos namuos turi pasaulio nykumas ir visą didį. 
Liūdi, kai juodi paukščiai apsupa medžius, akis ir stogus... 
Džiaugies, kai putinai balti sieloj ir soduose pavasariais pražydi,. 
Ir ištiesi sparnus pasaulio didžio mažas nebepastebimas žmogus.

Tiesa, Vakaru kultūra yra vyriška kultūra. Moteris tik ne
tiesioginiai dalyvavo jos kūrime. Šiandien jau yra aiškios tos 
vienašališkos kultūros pasėkos. Tačiau, antra vertus, moteris šian
dien vis daugiau įgyja galimybių vyrišką kultūrą praturtinti mo
teriškaisiais pradais. Ne kovoje dėl pirmenybių atstatys moteris 
kultūros pusiausvyrą, bet aktyviu kultūriniu darbu. Kad tas dar
bas jai nebūtų trukdomas, turime visos budėti. Pirmoje eilėje 
budės, be abejo, „Naujoji Vaidilutė“.

, Jūsų 0. Beleckienė
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Buvusiai „Naujosios Vaidilutės" Leidėjai 
ir Redaktorei poniai R. ¥>elrušauskienei už 
rūpesčius ir darbą nuoširdžiai dėkojame.

„Naujoji, Vaidilutė"

J. AUGUSTAITYTĖ VAIČIŪNIENĖ

Erškėtis ir stirna

Už girios, palaukėj, prie siauro takelio, 
Po nakčiai rausvai pražydėjo erškėtis.
Jis tuščiaviduriais žiedais apsipylęs kerojo 
Ir pyko, kad nieks neateina grožėtis.

Nubudusi stirna sapnus nusipurtė,
Nuėjo, kur veržias iš skardžio šaltinis,
Kur begeriant glosto jos kojas ir kaklą, 
Kaip krišpolas, tyras vanduo krišpolinis.

Pajutęs erškėtis spygliuotaisiais ūgiais, 
Jai einant, į siaurą takelį palinko...
Ir papuošė kraujo raudoni karoliai krūtinę, 
Pakilę ant apsiausto žvilgančio šilko.

Kai palenkė galvą į skaidru šaltinį, 
Jame besisupo lašai purpuriniai...
Ir stirna išbėgo iš mėlynos girios,
Kur buvo užnuodyti džiaugsmo šaltiniai.

Dabar ten užžėlę takai ir takeliai...
Rausvais jo žiedais niekas neina grožėtis, 
Nebeina nė stirnos rytais į šaltinį, 
Nors raūsta iš pykčio erškėtis.
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B. BUIVYDAITĖ

Moteris literatūroje*)
Eskizas

Buvo sunkūs tamsūs laikai, kai rūsy jėga slopino lietuvių 
dvasią, kaip švininiai debesys dengė mūsų žaliuosius laukus, 
slėpdami saulę, kurios taip buvo pasiilgusi tauta, ir nuvirindami 
kiekvieną jauną drąsesnį diegelį.

Ir tais sunkiais laikais prieš didžiulę, ginkluotą pavergėjų 
tautą išėjo kovon —taip iš pažiūros menkas ir silpnas padaras — 
žodis. Žadinąs, šviečiąs, plakąs, guodžiąs žodis atsistojo priėš 
kalėjimus, kartuves, Sibirą ir prieš šaltus mūsų pačių tautos vė
jus. Jis, kaip srauni upė, ėmė graužti ir plauti šiukšlių plutą — 
tautos apsnūdimą; ėmė plėšti kitų tautų rūbus, kuriais buvo apsi
karsčiusi mūsų šviesuomenė ne tik savindami jų kalbą ir kultūrą, 
bet ir sudarydama lenkiškas ir rusiškas šeimas —tai buvo apipuvę 
kelmai, reikalingi geroko valymo.

O tie garbingi žodžio nešėjai, tautos žadintojai — vėversiai 
išėjo iš mūsų dūminių pirkių sermėgių — kaimiečių vaikai.

Lietuviško žodžio ir viso, kas sava, meilę išugdė juose mo
ters, jų motinos, sesers, dainuodamos daineles, sekdamos pasakas 
ir mokydamos iŠ lietuviškų maldaknygių skaityti. Jos buvo pir
mosios lietuviško žodžio škiepintojos, įkvėpėjos.

O tais laikais moteris buvo dar didesnė vergė, kaip vyras: 
jai nebuvo vietos mokykloje, ji neturėjo balso namie. Štai kaip 
charakteringai parodė Žemaitė vyrų pažiūras į moterį: „...jeigu 
moteriška pradeda vepėti, drožk su kumsčia į dantis, kad apsi
laižytų“. Ir tai buvo pažiūra ne tik kaimiečių, bet ir daugumos 
inteligentų, tik, žinoma, jie tą Švelniau išreikšdavo.

Ir ta paniekinta, užguita, tik prie vaikų lopšio pririšta, nuo 
ryto lig vakaro namų smulkmenomis apkrauta bemokslė moteris, 
išdrįsta įsiveržti į mokyklas, į visuomeninį gyvenimą ir stoja į 
darbą greta su vyrais, parodydama, kad ir jai rūpi tautos reikalai, 
ir ji nemažiau sielojasi ir supranta, kad lygiai kenčia ir jaučia tą 
nežmonišką prispaudėjų leteną, ir yra pasiilgusi laisvės, ir pasiry
žusi dėl jos kovoti.

*) skaityta — lietuviu moterų literatūros-muzikos vakare 1935 m. gruo
džio mėti. 8 d.
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Ir jau „Aušroje“ pasirodo pirmoji moteris rašytoja Malinaus
kaitė Šliūpienė-Eglė. Jos kūryba nė kiek nemenkesnė už ty laikų 
vyrų kūrybą. Štai eilėraštis, kuris, anot Vaižganto, yra any laiky 
poezijos deimančiukas, kuriame harmonizuoja patriotizmas su 
menišku grožiu:

„Prigimtinę žemę myliu 
Ir jos žmones mysliy gilių. 
Ir tuos miškus eglynėlius, 
Smulkius mūšy žolynėlius. 
Ogi naktis, kad ateina, 
Debesėliai greitai eina, 
Tarp jų daugel sumaišytų 
Ir sidabru išrašytų“ ir 1.1.

Ima judinti „Varpą“ Kudirka, visiems drąsiai šaukdamas: 
„kelkite, kelkite!“ nežiūrėdamas šalto ryty vėjo, kuris žada daug 
skaudžių netikėtumų. Jo balsą išgirdo ir moters. Visa eilė motery 

rai vertingų perlų.
Didžiulienė —- Žmona, aštuonetos vaiky motina, randa laiko 

paimti pluksną j rankas ir pajudinti tų laiky labiausiai įsėtrijusią 
žaizdą — šeimų lenkėjimą. Vaizdely „Tėvynės sūnus“ ir parodo, 
kad tik lietuvaitės gali išauginti lietuvišką Šeimą, nes vaikus auk
lėjant prieš ruses ar lenkes žmonas, vyrai yra bejėgiai.

Išgirdusi pašiepiantį Kudirkos žodį: esą reiksią žydus prašyti, 
kad rašyty į mūšy laikraščius (tiek maža tais laikais tebuvo rašy
to j y) ir Petkevičaitė-Bitė eina į talką, jausdama pareigą padėti tė
vynei. Prieš savo pirmąjį kūrinėlį deda motto—lyg savo credo— 
sakydama: „Niekad neprapuls tie, kurie žūva kovodami už šventą 
teisybę. Nors ir jų kraujas aptaškys budelio kirvį, nors jų galvos 
džius ant saulės, kūnai styros ant miestų vartų arba ant pilies 
ąieny, bet jų dvasios gyvens amžinai!“

Jos visuose raštuose labai daug idealizmo ir altruizmo. 
Pačiame didžiausiame veikale „Ad astra“ moteris herojė, atsisa
kydama nuo savo laimės, pasiaukoja aukštesniems idealams — 
visuomenės ir tautos reikalams. Ir dabar, būdama seniausia moterų 
rąšytojy; virš 70 m. — G. Petkevičaitė dar nepadeda plunksnos.

Vėliau stoja į darbą ir, tuo tarpu daugiausia iš motery da
vusi literatūrai, trijulė: Žemaitė, Šatrijos Ragana ir Lązdyny Pelėda.

Žemaitė — ta rimta, su balta skarele, žilaplaukė moteris, 
beveik bemokslė, vyro barama, kaip ji pati autobiografijoje pasi
sako: „vyras tik raukosi, baugina, kad per tuos niekus galima 
esą įkliūti“, vis dėl to imasi pluksnos jau 50 metų turėdama. 
Kaimo vargai, sielvartai, apsnūdimas, kaip gyvi išplaukia iš po 
jos pluksnos. Ypač ji sielojasi motery vargais. Užtenka pasiskaityti 
„Marti“ „Topylis“, kad pamatytume skurdy, tamsy moters gyve
nimą. Ir rodydama klaidas, rodo ir būdus jy išvengti. O jos gam
tos aprašymai iki šiy laikų mūšy literatūroje yra gražiausi.
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Šatrijos Ragana — tauri ir kilni asmenybė. Jos kūrybos 
idėjos: religija, tauta, artimo meilė, grožis. Jos visai kūrybai ga
lima pritaikyti šie jos pačios žodžiai: „Kas iš to, kad vis labiau 
išmiklintas protas išranda kaskart naujų technikos stebuklų, jei 
žmogaus Širdy nebeįvyksta joki y stebuklų“. Dėl to jos kūryba ir 
rodo, kaip žmogus turi gyventi, kad širdis stebuklų būtų pilna. 
Nors medžiagą ima iš gyvenimo, bet nekelia jo blogumų. Žymiau
sių veikalų herojai yra moters, kurios siekia gėrio ir grožio. „Irkos 
tragedijoj“, iškelia pakrikusios šeimos gyvenimą. O jos „gulbės 
giesmė“ yra „Sename Dvare“.

Lazdynų Pelėda — gyvenimo ypatingai nuskriausta moteris, 
svajotoja, turėdama apie 30 metų pradeda rašyti. Ji ima temas 
iš realaus gyvenimo ir rodo ponų skriaudžiamus ir miesto blizgu
čių suviliotus nelaiminguosius. Ji geriausiai pavaizduoja dvaro ir 
miesto neigiamą įtaką kaimiečiui. Jos raštuose randami dažniausiai 
charakteringi jos gyvenimo momentai. Didžiausia apysaka „Klai
da“, kuri didelės reikšmės turėjo aniems laikams, nemažiau tinka 
ir mums.

Minint Lazdynų Pelėdą, negalima pamiršti ir jos sesers II 
Lazdynų Pelėdos, kuri taip ilgai rašė pasislėpusi, prisidengusi 
sesers slapyvardžiu. Jos kūryba labai panaši į sesers kūrybą, tos 
pačios temos, tas pats stilius. Didžiausia, Lastauskienės pavardė 
jau pasirodžiusi, apysaka yra „Radybos“. Dabar, rodos, rašo di
džiulį veikalą — savo gyvenimo išpažintį.

Šios moters įnešė į lietuvių literatūrą nemažą indėlį — 
15 tomų raštų/Jos sudaro lyg pirmąjį moterų kūrybos, prieškarinį 
periodą.

Antrą literatūros periodo lapą atverčiame po didžiojo karo.
Tauta laisva ir atsistoja prieš plačius piktžolių prižėlusius 

dirvonus, kurie reikalingi kruopštaus, įtempto darbo, kad virstų 
našia dirva. Ir jauna nedidelė mūsų literatūra ima puoštis naujo
mis atžalomis. Kartu su jaunaisiais vyrais rašytojais stoja į darbą 
ir jaunosios moters.

Sofija Čiurlionienė, vyriausia iš jauniausių, jei taip galima 
pasakyti, yra lyg grandis, jungianti abu periodu. Pradėjo dirbti 
literatūroje prieš didįjį karą, tuoj po mažosios revoliucijos, bet 
žymiausi jos kūriniai pasirodė po karo. Ji nemaža yra davusi 
dramos srity. Gvildenamos įvairios temos: godumas, veidmai
nystė, tiesos meilė, patriotizmas ir kt

Pirmosios moters dainavo apie tėvynės meilę, rodė dvaro ir 
kaimo santykius: barė nutautusius, ragino atgimti. Dabar dauguma 
tų temų nebėra aktualios ir iš literatūros reikalaujama daugiau 
grožio, stilingumo, o ne naudingumo. Nauji laikai, nauji vėjai, 
turi būtf ir temos naujos.

Ir moterų lyrika, palyginus su ankstyvesniąja lyrika, padarė 
didelį žingsnį J priekį ir formos, ir temų atžvilgiu. Joje dabar
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Lietuvės poetės ir beletristės, dalyvavusios »Naujosios Vaidi
lutės“ surengtame moterų literatūros - muzikos vakare 1935 m. 
gruodžio mėn. 8 d.

I eilėj (iš kairės Į dešinę) P. Orintaitė, K. Grigaitytė (M. Svyriūtė), 
Nelė Mazalaitė, M. Mykolaitytė;

II eilėj — Liūne Janušytė, B. Buivydaitė (Tyru Duktė), J. Augus- 
taitytė Vaičiūnienė, A Žalinkevičaitė Petrauskienė (Alė Sidabraitė;

III eilėj — A. Gustaitytė Šalčiuvienė, H. Lukauskaite, S. Bačinskai- 
tė (Salomėja Nėris), Gr. Tulauskaitė;

IV eilėj — Iz. Blauždžiūnaitė, K- Mątuzaitė (Manė Dauba), VI. 
Proscevičiutė Matulaitienė, J. Drungaitė, A. Šilgalytė.
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išdainuojama gyvenimo tikrovė ir visais niuansais skambanti žmo
gaus siela.

Vaičiūnienė, Nėris, Drungaitė, Grigaitytė, Lukauskaitė, My
kolaitytė, Orintaitė, Proscevičiutė, Sidabraitė, Tulauskaitė, Blauž- 
džiflnaitė — varo plačią vagą lyrikoje, duodamos daug gražių ir 
gilių išgyvenimą. Ir meilė, ir malda, ir gamtos aprašymai, ir juo
desnės gyvenimo minutės, ir veržimasis ad astra. — Įvairėja gy
venimas, jvairėja ir temos.

Petkevičaitė-Bitė, Lastauskienė, Mazalaitė, Šilgalytė, Matuzaitė, 
Vaidilutė, Šalčiuvienė, Janušytė—beletristės vienos jau daugiau 
davusios, kitos dar tik pradedančios — bet jaučiamas ir gyvumas, 
naujų temų gvildenimas.

Štai XX amžiaus gėdą — dvigubą moralę, taip skaudžiai 
žeminančią moteris, Šią laikų rašytojos stengiasi parodyti, nušviesti. 
„Apkaltintą ir pasmerktą moterį aš regiu visada prieš savo akis: 
ir kaimo šeimynoje, ir valdžios įstaigoje, ir miesto prekyvietėje, ir 
parsidavimo namuose “, rašo Orintaitė. O ir savo „ Paslėptoj e žaiz
doje“ parodo mums išniekintą, moraliai supurvintą moterį.

Moterų savarankumą, kaip šių dienų aktualiją, gražiai parodo 
„Vingiuose“ Šalčiuvienė — Gustaitytė, pabrėždama, kad moteris 
turi mokėti ne tik flirtuoti ar vyrams kojines adyti, bet ir sau 
duoną pelnytis. Kas turi iš kito rankų žiūrėti duonos, tas nėra sau 
žmogus, tas dažnai esti likimo posūnis.

Metai po metą vis naujų knygų pasirodo su moterų pavar
dėmis. Jei daug kas tėra tik mėginimai, naujų kelių, savitų kelių 
ieškojimai, tai nieko nuostabaus, nes, anot vienos rašytojos: „Dar 
šiandie su nuostaba skelbiame laikraščiuose, kad kurioj nors šaly 
pirmoji moteris, priimta į tą ar kitą valstybės tarnybą ir atlieka 
kurią nors aukštą pareigą. Šiaįs laikais dar mūsų laisvės ir žmo
giškųjų teisių lygybės vos pradžia tėra, vos pirmieji tvirtesni 
žingsniai“.

Antra, moters kuklesnės, kartais jų ir įdomesni dalykėliai 
praeina nepastebėti. Jos dar neturi ir savo kritikių, ir nemoka 
draugė draugę taip išgirti, kaip kad šiais laikais draugai draugus 
išgirta: keliolikos puslapių knygutėj parašydami ištisas disertaci
jas ir rasdami vien tobulybes, bet, žinoma, nenoromis tenka tik 
nusišypsoti.

Ir vis dėl to, nežiūrint visų gyvenimo kliūčių, moters įnešė 
; ir tebeneša savo dalį į literatūrą: iš viso raštų tomų yra 15, o 

atskirų knygų apie 80.
Ir kasmet atsiranda netik vis labiau pasireiškiančių moterų,, 

bet ir jų skaičius auga. Kai buvo pirmasis moterų literatūros va
karas, tebuvo dalyvaujančių tik 10.

Šiandie, po penkerių metų — antrame moterų literatūros ir 
muzikos vakare dalyvauja jau 11 poečių, 5 beletristės ir 4 kom
pozitorės.
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IZ. BLAVŽDŽIŪNAITE

Eli!
Tos visos šviesos Tau gyvena, dega,
Kaip saulės už juodųjų debesų, _
O čia tamsoj ilgiesi Kelio,
Kur negali nešaukt, kad tik Tave myliu!
...Tu glamonėji iš visur, kaip vėjas žolę,
Stagarą, smėlį ar bangu putas, —
O aš — tokia kurčia širdim, kai šauki „Eli“! —
Į tenai tiesdams kruvinas rankas...

Gluosnio pasaka
Žalios upės, šaulės pievos
Ir vienišas, vienas gluosnis —
Vienas nuo dienų, gimimo, vienas
Tiktai saulės pamyluotas,
Tiktai vėjo pabučiuotas.
O lingu viršūnėj lizdas,
Ir pora žvirblių čirena.
Juodviem lapai, žali lapai šnibžda,
Dieną naktį šneka:
Kaip visur visur pasaulyj myli ir gyvena
Vien tarp saulės, vien tarp vėjų
Jie ir visos dienos miršta, blėsta
Ir į jokią grįčią — ne, jau nebegrįžta...
Ir jauni žvirblukai purptelia iš lizdo
Skrist per žalią lanką naują lizdą sukti, <
O vienišo lapai, voratinklio gijon susisupę, miršta ,
Ir viršūnę pliką, tuščią,
Drėgną lizdą — visų šalių vėjai ū — linguoja, supa...

Reikia tikėtis, kad jaunosios dar, dabar tik pirmuosius 
žingsnius žengiančios, daugiau ir vertingesnio ką nors duos. Jos 
jau nėra bemokslės, dauguma net su aukštuoju mokslu. Jų pla
tesni horizontai, laisvesnis kelias.

Baigiu tą eskizinę moterų litėratūros apžvalgą Bitės žodžiais: 
„Teskleidžia, teneša jų balsus savo sparnais aukštybių erelis! Tikro 
tako jos tada niekuomet nepames“.

o
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B. BUIVYDAITĖ ,/ ' • .

Daug kryžių
Kiek daug visur kryžių — bažnyčioj, keliuose, 
Ant kaklo sulinkusiu melstis žmogystų.
Tik dvi kryžavonės, taip lengva sukalti — 
Taip lengva pakelti prie vystančių lūpų.

— • t
Ir lenkiasi keliai prieš merdintį Kristų — 
Ir lupos vis šnabžda, ir šnabžda, ir šnabžda... 
O rankos vis tiesias, ir tiesias, ir tiesias...
Ir smilkalo dūmai paskliautėn vingiuoja.

Už durų simfonija aukso monetų: 
Akyse ir lūpose birža ir birža...
Ir blaškosi sūtemu klykianti vėjai
Tarp blizgančiu rumu, tarp limpančiu dulkiu-

Ir Kristus vis merdi prikaltas prie Kryžiaus, 
Nusvirus galva po erškėčiais nekyla: 
Nė viena vinis iš galvos neiškrinta, 
Nė vienas spyglys erškėčių nesudyla...

Muzika
Muzika — vėjas, muzika — marios, 
Ir kūdikio juokai...
Muzikoj — ašaros, ašaros švarios, 
Kai praeitį lankai.

Mėlynos akys, aukso blakstienos,
Atnešę man žiedų,
Žadėjo laimę tiktai jos vienos, 
O buvo vien skaudu.

Rudenio vėjai, rudenio sodas 
Plastėjime širdies...
Muzika stingsta mirštančiuos soduos, 
Kaip išjuoktas jauties —

Muzika — vėjas, muzika — marios, 
Ir kūdikio juokai...
Muzikoj — ašaros, ašaros švarios, 
Kai praeitį lankai.

10
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K. GR GAITYTĖ

Mūšos pakrantėse
Kuklus sahonas išsipynęs palmių bei fikusų šešėliais. Mėnesio 

šviesoj blizga atviro pianino klaviatūra, dar neatvėsusi nuo įkai
tusi ų rankų. Nesenai Narcizas skambino. Pradėjo tyliu lapų šla
mėjimu, paskui kilo vėjas, lankstė šakas, purtė žalius Ūgius; atsi
rito dangum perkūnija, svaidė žaibus, perskrodė šimtamečio ąžuolo 
širdį ir pagaliau pati sudužo. — Taip bent ji jautė jam skambi
nant. Jautė tai kiekvienu nervu ir nejučiomis drebėjo. Baigęs 
skambinti, šaltai ir ramiai pakilo nuo pianino, paėmė jos ranką 
ir atsisėdo į sofą. Klaviatūra, rodos, alsuoja iš nuovargio ir godžiai 
geria blankią mėnulio šviesą. Salionas supasi iš visų kerčių, tarsi 
muzikos dūžiai būtų sulankstę jo pamatus. Tokią tai valandą jie 
vieni du, ir trūksta žodžių apsakyti, kaip labai yra vienas kitam 
artimi. Nesikalbėdami gerai žino, kad abu jaučia vėsumą, kuri 
vienodai paliečia juos. Lyg kažką pagerbti nesitarę susikaupė ir 
taip išsėdi ilgą valandą. Jos ausis siekia kairią jo krūtinės pusę, 
ir ji aiškiai jaučia lėtą širdies plakimą, jaučia jo drungną kvapą 
ant savo kaktos. Lyg ką atsiminęs, jis pradeda glostyti jos plau
kus, kaip glostytų tėvas nerūpestingą kūdikį, kurs laisvai drįsta 
padėti savo galvą kur tinkamas.

— Keistų reiškinių yra gyvenime. Nebepirmą kartą mes 
jaučiame ir mąstome tą patį, — sako jis. — Dabar, rodos, tu lauki, 
kad aš pirmas prakalbėčiau. Ir tikrai jaučiu didelį norą tau išsi
pasakoti. Kada tik šviečia mėnuo, turiu prisiminti vieną vakarą... 
Taip esu pasižadėjęs... Toji silpnutė būtybė, apie kurią rengiuos 
pasakoti, užantspaudavo mano pasižadėjimą keistu būdu. Kitaip 
tas mėnesienos vakaras būtų išsisklaidęs dabarties plotuose, kaip 
lengvutis rūko debesėlis, ir aš vargu ar beatminčiau savo pažadus.

—- Prieš dvejus metus, važiuodamas į užsienį, pakely užsu
kau pas savo dėdę, aplankyti trijų linksmų pusseserių. Jos visos 
tamsiaplaukės, visos gražios ir nuostabiai panašios viena į kitą. 
Vos įžengiau į namus, visos kartu puolė man ant kaklo, ir pakilo 
toks alasas, tarsi jų būtų didžiausias būrys. Iš jų čiulbėjimo 
nieko beveik nesupratau, tik girdėjau, kad buvo minimas Natašos 
vardas. Tarpdury pamačiau nepažįstamą mergaitę, drauginga 
šypsena žiūrinčią į mus. Ji buvo apsirengusi rusų tautiniu kos-
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tiumu ir atrodė kukli ir paprasta. Labiausiai ją puošė geltonos 
kasos, apjuosusios galvą ir kertančios pusiau tiesy, lygy sklasty
mą. Šviesūs ir platus antakiai nežymiai gaubė mažutes mėlynas 
akis, kurios lengvai priminė dvi lauky neužmirštuoles. Jos veido 
bruožai buvo negilūs ir paprasti,, tik apvalių, sultingų lūpų raus
vumu ji pralenkė pačios gamtos išdailintas visas tris pusseseres. 
Ji ir vadinosi Nataša, apie kurią čiulbėjo Marija, vyriausia seserų. 
Marija parsivežė Natašą visai vasarai. Nepasakyčiau, kad ji man 
būty padariusi iškart stipraus įspūdžio.

Visą dieną praleidau jų keturių draugijoj. Ir atrodė, kad 
visos keturios lygiai artimos ir mielos. Po vakarienės dar sulošėm 
ping-pongo partiją. Natašai nesisekė, nors pusseserės laikė ją 
šio žaidimo meisteriu. Ji nervinosi, ją pykino mano šaltumas. 
Pralaimėjus kelis kartus iš eilės pradėjo nejuokais karščiuotis. 
Aš lošiau dar Šalčiau ir šypso jaus. Net Marija supykus ėmė mane 
barti. Baigę lošimą, kurį laiką juokaudami šnekučiavom, ir aš 
pajutau didelį norą būti su Nataša kartu. Tačiau rūpestinga dė
dienė neleido mums ilgai siausti, nes, jos manymu, buvau išvar
gęs po kelionės. Kada atsisveikinę kiekvienas ėjom į savo kam
barius, jos mažos akutės atrodė nusimenančios.

Rytojaus vakarą mano garbei buvo suruoštas nedidukas po
kylis, kur daugumoj buvo jauni ir seni giminės. Man teko dai
nuoti. Akomponavo Marija. Nataša sėdėjo kertiniam fotely, netoli 
pianino taip, kad mes galėjom laisvai vienas kitą matyti. Išsiliejęs 
jos akių mėlynumas, tarsi, nugirdė visą mano buitį. Dainavau 
tiktai jai, ji tai jautė, suprato... Mačiau, kai nukaito jos kaklas ir 
maloniu nerimu bangavo krūtinė.

Šokiai prasidėjo Štrauso valsu. Kada artinaus! ją kviesti, 
ji truputį kilsterėjo iš gilaus fotelio ir grakščių jos pirštų galai 
kažkaip spyruokliškai atsirėmė į fotelio kraštus. Tada ji panaši 
buvo į pasiruošusį skristi paukštelį, su abejingumu ir viltim akyse.

Šokom visą vakarą. O kada svečiai susigrupavo ir išsiskirstė 
po visus kambarius, mes verandoj prie mėnulio šviesos pakartojom 
ping-pongą. Tik šį kartą ji visai nesikarščiavo. Akys gaudė akis, 
o sviedinukams trūko jų kontrolės. Kuriam iš mūsų geriau se
kėsi —- nebeatmenu. Saldus nuovargis apėmė mus. Susikibom 
rankom ir nusileidom verandos laiptais į parką. Baltas, platus 
takas, karpytom akacijom šalimais apjuostas, vedė į vijoklių take
lį, — „tunelį“ kur pro tankiai susipynusius lapus nebeįstengė 
prasiskverbti žėrinčio pilnaties šviesa. Tamsoj abiejose jo pusėse 
baltavo suoleliai, ir rasos prisigėrusios kvepėjo razetos. Buvo 
tokia tyla... kad mes, rodos, girdėjom savo širdies plakimą. Na^ 
taša atrodė tokia bejėgė, silpnutė ir gležna būtybė. Jos galvą prie 
savo krūtinės laikiau visai taip, kaip dabar... Patogiai susirangy- 
dama ant suolo, ji taukštelėjo į atramą. Virš musų galvy kažkas 
suspurdėjo. Pakilo paukštytė ir klykdama išskrido. Ant Natašos 
kaktos nukrito keli smulkūs rasos lašeliai ir sidabru suspindo pro
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lapų tankumyną prasiskverbusio mėnulio šviesos rutulėlyje. Tas 
rutulėlis buvo toks mažas, kad jis teapėmė vos mažą mažą Na- 
tašos veido dalelę. Jai sujudėjus, tas rutulėlis slankiojo, apšvies
damas čia vieną akį, čia kitą. Nataša juokavo:

— Pabaidėm paukštytę ir tunely liko spraga. Iš to lengva 
spręsti, kokio didumo paukštytės būta.

Šviesa užslinko ant jos lūpų. Pamačiau tą sultingą jrausvu- 
mą taip arti arti... Jokios moters nesu taip karštai bučiavęs, kaip 
pabučiavau tą vakarą ją. Dideliam puošniame parke buvo mums 
perankšta. Sugerti širdin visą šviesiąją naktį, visą rasotą vasaros 
žalumą ir tai, rodos, būtų per maža. Išeinam Iš vijoklių tunelio 
ir pasisukom tolyn. Pakelėj ji atsiremia į balto marmuro vazą 
su įsodinta palme ir atsigręžia J rūmus:

— Kaip didinga ir gražu..., — sušnabžda ji ir susimąsto. 
Baltų rūmų skardinis stogas, mėnesienos aplietas, blizga melsvu
mu, lyg jūros paviršius. Tik languos toks ^buduariškas rausvumas. 
Šonuose žalumom išpuoštos verandos, lyg nuleisti balto paukščio 
margi sparnai. Ties viduriu fontanas, kurio centre rankom susi
kibusios trys nimfos, sustingusios grakštaus šokio judėsiuos. Iš 
jy krūtinių trykšta sidabrinės srovės, sudarydamos iš tolo tarsi 
kažkokį inicialą. Grožėjomės kurį laiką tuo reginiu ir gėrėm ar
batinių rožių kvapą, kurios čia pat buvo atkreipusios į mus savo

— Visa tai miela akims, bet ne Širdžiai, — atsiduso ji. —• 
Čia visur griežtumas ir sauvalė. Čia nėra laisvės; augmens žydi 
ir žaliuoja tik todėl, kad jiems įsakoma. Jie vergiškai gyvena 
išlepėliy gyvenimą. Tai galerėja, į kurią patenka tik išrinktieji. 
Ar tai nėra savo ruožtu vergija? Piktžolė ar kalta, kad ji yra 
piktžolė. Ji leista gyventi, bet ji pasmerkta naikinti. Kaip gaila, 
kad tas vargšas augalėlis turi tokią neaiškią ir nedėkingą savo 
gyvenimo prasmę.

Ji nusigręžė nuo rūmų:
— Ilgiuos lauky, rasotų pievy. Ten turi teisę gyventi visi. 

Aš myliu laisvę... čia man trošku, gal nuo rožių aromato—r nežinau.
Išėjom iš parko, perėjom Mūšos tiltą, užkopėm,ant nediduko, 

bet stataus kalnelio. Mėnuo liejo ant mūsų galvy krištolinę šviesą. 
Nataša atgijo. Kaip lauky žvėrelio, sublizgėjo jos apvalios akutės, 
lyg norėdamos sugerti plačiausius horizontus.

— Ach, kad aš galėčiau pamatyti savo gimtuosius namelius 
su šiaudiniu stogu ir baltom langinėm! Apie juos tiek daug 
sutūpusių įvairiaspalvių avilių, palangėse dūzgia bitutės. Sodely 
kelios senos obelys. Jose peri strazdai, o kaip aš myliu jy čerš
kėjimą. Ir kregždutė kartais nutupia ant šaky, arba nardo pakrai
gėmis, lyg šaudyklė jaunamartės rankose. Visa tai neapsakomai 
artima mano širdžiai, ir aš taip veržiuos į laisvę ir laukus!..

%
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— Narcizai, aš noriu verkti iš džiaugsmo, krykštauti ir Šokti. 
Ji įsirėmė rankomis liemenį taip, kad plačios siuvinėtos 

rankovės laisvai nukaro žemyn; tai buvo neišvengiamai panašu į 
spalvotą drugelį. Atmetė galvą, suplojo keletą karty delnais ir 
pradėjo šokti. Ji improvizavo. Judesiai buvo grakštus ir lengvi* 
AŠ stovėjau lyg apkvaišęs ir klausiau save, ar visa tai tikrenybė, 
ar sapnas? Tarsi jai vietos būty permaža — nuolaidesnių šlaitu 
vis tebešokdama ji leidosi žemyn. Norėjau sulaikyti, bet pats 
negalėjau pasijudinti iš vietos ir nepratariau nė vieno žodžio, ne
drįsdamas blaškyti to kūrybiškumo. Mosikuodama rankom bėgo 
ji vis tolyn ir tolyn. Ji atrodė tokia mažutė... Lyg bijodamas, 
kad neišnykty iš akių tas mielas reginys atsargiai sekiau ją. Ji, 
stovėjo lankos vidury ir pešiojo baltos remunės lapelius. Netoliese 
lyg perspėdama, kartojo griežlė: „grįžt, grįžt“...

Tačiau mes savo kelio dar nebuvom įpusėję. Nataša, laiky
damasi mano rankos, brido papieviais, paskui siaurute ežia tarp 
žalių avižy, kur tolumoj dunksojo krūmais apaugusios Mūšos 
pakrantės. Eidamas paskui ją, aš truputį atsilikau ir stebėjau jos 
eisenos grakštumą, jos liekną taliją, kurią siekė nuslinkusios nuo 
galvos palaidos kasos. Kaip gaila būty šį mielą lauky žvėrelį 
išvežti į miestą!

Pilkšvai žaliy avižy plotas atrodė kaip ežeras, su krūmokš
niais apaugusiais krantais. Iš vienos pusės juosė jį Mūša, iš 
antrosios — dvaro sodybos tęsinys. Avižose Čirškėjo žiogeliai 
ir kur-ne-kur spinksojo ružavos kukalės.

Kai pasiekėm Mūšos krantus, ir Nataša išgirdo vandens ta- 
laškenimą, ištraukė savo ranką iš manosios ir nustraksėjo pakran
tėn/ Toj vietoj Mūša labiausiai buvo nusekusi, ir vos truputį 
apsemti kyšojo nudilinti įvairaus didumo akmenys. Ji vikriai 
šokinėjo nuo vieno akmens ant kito, nardė vandeniu rankas taš
kėsi ir pilna krūtine alsavo.

Staiga, lyg ką pamačiusi, nunėrė pakrantėn, kur tyso pus
račiu nusvirę karklai, ir susirangė ant milžiniško akmens, nugara 
atsiremdama į storą uosį. Sunėrė už galvos rankas ir viliojančiai 
šypsojosi. Ir greit ji vėl pavirto mano rankose ta silpna būtybė. 
Jos bejėgumas parbloškė ir mane; pirmą kart pajutau, kaip moters 
lūpos gali apsukti galvą nė kiek nemažiau už kokteilį ar šampaną. 
Tačiau to svaigimo valandą aš ją ypač branginau. Aš tetroškau 
jai tik gera, ir nė mažiausio šešėlio nebuvo manyj piktos minties.

Mėnulio šviesa susidrumstė. Buvo aišku, kad jau senai po 
vidurnakčio, ir pro horizontus skverbiasi ankstybas vasaros ryt
metys. Kai pakilom eiti namy link, ji uždėjo rankas ant mano 
pečių ir maldaujančiai prašneko:

— Narcizai, pažadėk man, kad nepamirši šio vakaro.
— O taip. Tikrai nepamiršiu,—atsakiau pats tvirtai tikėdamas 

savo žodžiais. Grįžom tais pačiais keliais. Kai įėjom į parką, 
Nataša staiga liovėsi juokavus, atrodė šalta ir lyg kuo susirūpinusi.

14



Verandoj atsisveikinom, ir kiekvienas pasukom į savo kambarj 
Ji ties durimis atsigręžė:

— Narcizai, ar jūs nepagalvosit apie mane blogai? — Ji 
tokia paprasta net žodžiuose, kalboj ir mintyse — pamaniau. Ir 
tas atviras,susirūpinimas man buvo net malonus.

— Priešingai. Labai gailiuos, kad mes negalim šią likusios 
nakties dalį praleisti vienam kambary, — atsakiau jai taip pat 
nuoširdžiai ir paprastai. — Miegoki ramiai, aš apie tave mąstysiu 
kuo gražiausiai.

Nors jausmai atvėso, bet miegas neėmė. Protas blaivėjo, tar
tum nustojo veikęs narkozas. Pradėjau analizuoti nakties smulk
menas ir vienas šypsotis. Pusryčiy metu mes susitikom prie bendro 
stalo. Nataša nedaug tedarė man įspūdžio. Aš net perdaug, ro
dos, skaičiaus! su aplinkuma ir stropiai dalyvavau kity kalbose. 
Nataša buvo susimąsčiusi ir tyli. Visą dieną praleidom bendroj 
draugijoj ir, keista, aš visai neieškojau progos pasilikti su ja vie
nas. — Diena,matyt, visumet juokiasi iš nakties sentimenty ir, gal 
būt, visai natūralu, kad šiandien esu toks atvėsęs — mąsčiau sau 
vienas.

Pavakarę reikėjo man išvažiuoti. Jos visos mane palydėjo į 
stotį. Atsigrįžau į rūmus, kuriy languos atsispindėjo vakaro sau
lė. Žybtelėjo fontanas su rausvomis vandens gijomis, ir viskas 
išnyko. Kada arkliai sutrinksėjo kanopomis į Mūšos tiltą, man 
staiga pasidarė kažko labai gaila... — Nuo tilto ištolo matėsi di
delis uosis, kuriam girdint pažadėjau jai nepamiršt to vakaro. Su
spaudžiau Natašos ranką, bet ji į mane nepažvelgė. Ji bijojo su
mirkčioti, kad nenuriedėty nuo blakstieny ašara, kurioj taip aiš
kiai blizgėjo saulėleidžio spindulys.

Praslinko pora mėnesiy. Staiga gaunu iš Natašos laišką, kurs 
mane nustebino. Aš visai buvau pamiršęs apie ją. Sveikina su 
pavykusiu koncertu. Sakosi, labai ją nudžiuginus ta trumpa ži
nutė laikrašty. Rašo, ką po to beveikianti ir atsargiai teiraujasi 
apie mane. Pasisako, kad labai būty laiminga, jei bent truputį 
apie save parašyčiau. Tai išpildyti man nebuvo sunku. Kurį lai
ką susirašinėjome. Kartais ji labai atsargiai primindavo Mūšos 
pakrantes, bet atsakydamas jai į laišką, aš visai nęužkliudydavau 
tų sakiniy.

Susipažinau su tavim. Ir pradėjau retinti Natašai laiškus. 
Mano jausmas tau kasdien stiprėjo, o Mūšos mergelė vis labiau 
ir labiau tolo, jos siluetas blyško. Gavau dar keletą laišky su 
nusiskundimu ir švelniu išmetinėjimu, bet į juos neatsakiau nė 
vienu žodžiu. Maniau, kad taip būsią geriau. Gan po ilgo laiko
tarpio gaunu vėl iš Natašos laiškelį. Rašyta pieštuku ant vynio
jamo popierio gabaliuko. Rašysena pakrikusi — rankos būta ner
vingos. Ji rašo:
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J. DRUNGAITĖ

Kalnų upelis
Širdis pamilo
Kalni; upelį tyrą.
Su jo kriokliu kaskadom,
Su jo mirties verpetais, 
Per šlaitus ir per klonius
Į okeaną plati;!.....

Tik viesulai dainuoja,
Tik šaltos vilnys ritas -— 
Sutrupintos jau olos, 
Suskaldytas granitas...

O! Ne skeveldros kietos 
Į šaltas gelmes byra, 
Prisimenu saulėtą 
Kalni; upelį tyrą.

Narcizai,
Esu ligoninėj. Mane labai saugoja, kad tau nerašyčiau. 

Šį laiškuti įmes viena man palanki slaugytoja. Parašyk jai, o ji 
slapčia man perduos.

Nataša.

Kalbėjo apie slaugytoją, tačiau neįrašė jos adreso. Taip ir 
negalėjau išpildyti jos prašymą.

Praėjo mėnuo, praėjo kitas. Iš pusseserės Marijos gavau 
laišką. „Nataša mirė“, buvo pirmieji laiško žodžiai. Mane nu
purtė neaiškus šaltis. Skaitau toliau: „Būdama ligoninėj neuras
tenikų skyriuj, nežiūrint rūpestingo saugojimo, ji pabėgo. Visa 
tai, matytu buvo iš anksto apgalvojusi. Ji b ego stačiai į Mūšą. 
Patvinusi Mūša šniokšdama nešė ledus. Nunešė ir Nutašą“. ;

Kodėl ji mirė, kodėl ji susirgo stipria neurastenija, nenorė
čiau spėti. Ieškau savy kaltės, bet nerandu. IŠtiesų, gal per mažai 
esu jautrus. Man tik labai gaila jos. Matyt, persiIpna ji buvo 
gyventi, kad mėnesienos naktis Mūšos pakrantėse galėjo nulemti 
jos buitį. —
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J. DRUNGAITĖ*—>
Kai nebus Dievo

Kai jau įvykdytos programos visos bus,
Ir, Viešpatie, Tavęs mūs tarpe jau nerasim, 
O, kas brandins laukuose varpas auksines?

Kas lieps išbrist kas rytą saulei per marias, 
Ir paukščiu skrendančiu nušviest sparnus, 
Kai, Viešpatie, Tavęs mūs tarpe jau nebus?

Gėlių kvapu įsimylėjusiu žingsnius kas palydės, 
Ir ilgesiu šventu mūs širdis kas uždegs,
Kai Tavo šventos rankos žemės mūšy jau nesieks?

Nebenušluostys nieks jau vargšui ašaros karčios,
Ir nesušvis, nesuliepsnos
Šventoj ekstazėje žmogus,
Kai, Viešpatie, Tavęs širdy jo nebebus?

H. BUKAUSKAITĖ

.* *
Pilkas rytas. Dulkėmis — lašeliais lyja, lyja.
Taip ilgai lyja, taip nuobodžiai...

/ Ar jaučiate? — Tai žemė, mano žemė atgyja, 
Tai žemė ryja rasą godžiai.
Skuba ūkanose, bėga permirkę, sušalę, 
Be drauge, be džiaugsmo, be gėliij... 
Slibinu ugningu tu atskrisi — mano saule, 
Ar atjosi aukso raiteliu?

' .r. . . ... .

Tolimose pievose saulės žirgas ganosi.
Saulę parkviesti žygiuokime!
.... O kada gi tu, žeme, pilkoji žeme mano, 
Pražysi melsvom žibuoklėmis?..

*

Būti jaunai — tai vyšniom žydint 
džiaugtis ju snaigėm baltom.
Būti jaunai — tai bernužį mylint 
įsileist jį nakčia paslapčiom.
Būti jaunai — tai skriaudos pasaulio 
neapkęsti teisinga širdim.
Būti jaunai — tai būti kaip saulė 
ir žėrėt margaspalve ugnim..

1 /

17



M. MYKOLAITYTĖ

Permaža žemė
< ’ 

' ■ ’ • •

I naują auto mudu įsėdę
Skridom meksfaltu, skridom keliais. —
Skrido pro šalį laukai ir pievos, — 
Skrido pro šalį miškai, šilai.

Tvirtos jo rankos auto vairavo. —
Skristum taip dieną, skristum nakčia.
Kelias nerūpi — ir mes nežinom 
Nei kur jo galas, nei kur pradžia.

Švilpiantis vėjas plaukus ištaršė.
Spindinti saulė temdė akis.
Bet mes, sugavę savąją laimę, 
Skrendam pasaulin — kas sulaikysi? 

Žemė juk mūs v — žydinti žemė! — 
Tai pasidžiaukim jos platumu!
Brdvės žvaigždėtos — mūsų pastogė —
Galim gyventi ir be namu!

Kiek skridom laiko — mudu nežinom.
Bet, Dieve, žemė kokia maža! —
Akis pramerkėm ir nusigandom — 
Stovėjom mudu vėl garaže...

Katarinka ir senis
Prie namo groja katarinka. — 
Vienrankis senis suka ją. 
O namas didelis ir aukštas.
Langai jo platūs. Bet deja...

Vis groja senis linksmą polką, 
Vaikam žaislu tur dėžėje...
Ir žiūri jis į aukštus langus, 
Ir laukia centu — bet deja...

Melodiją pakeičia senis:
, Liūdnesnio jis ką nors pagros.

Juk tam name gyvena žmonės: 
Ar centu jie gailės poros?

Ir vėl į lapgus jis vis žiūri.
Langai tie platūs... Bet deja.
Liūdnai vis groja katarinka, — 
Vienrankis senis suka ją...

18
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K. MATUZA1TĖ — (MANĖ DAUBA)

Neringa

5

Nors jūra, paskutinės audros įsiutinta, dar tebesipleišėjo ir 
tebestaugė, net žvangėdama iš grąsos ir pykčio, bet vasarotojams 
tarp kopų jau buvo galima rasti užuovėjų. Saulė buvo jau pate
kėjusi ir nuspindinusi kopas ir tos pasiutėlės vandeny sketeras 
taip plačiai ir skaidriai, jog pajūrin užklydusiam strigo galvon, 
kad visas pasaulis nieko kito nebedaro, kaip tik spindi ir kaukia.

Už vienos kopos jau tysojo vasarotojų grupė. Vario spalvos, 
stangrus gražuolis, princo tipas, sako, kad niekur kitur tokio ne
pastovaus ir ryškaus spalvavimosi, kaip čia, nesąs matęs.

— Tai dėl to, monsieur, kad jūra čia prie pat kranty gili. 
Kiekviena dangaus atmainą joje ryškiai atsispindi. Be to, jos 
dugne apmauravę stambūs akmenys — paaiškina jam senis, pro
fesorium vadinamas, kurio sidabrinė barzda, prisivėlusi spindulių, 
blizga, lyg ji būtų ten nutėkšta mirganti banga.

Ne, tokio tiršto ir ryškaus Baltijos spalvavimosi tikrai nesąs 
kitur matęs — svajodamas niurna jaunasis ir pakelia savo gražią 
galvą per kopą, lyg norėdamas įsitikrinti. Tačiau galva stipriai 
įsižiūri: tarp besiplėšančių balty jūros sketerų blaškėsi juodas 
žvilgantis žirgas ir ant jo žaliai dryžuotu maudymosi kostiumu 
žvilganti ir slidi, kaip ungurys, moteriškė. Ji stangriai ir atkakliai 
varo arklį gilyn į jūrą, o šis šoka atgal. Jaunuoliui iš karto pa
sivaideno, kad tai toks rytmetinis jūrų monas, fiktyvia reginys. 
Ir jis riktelėjo kilusiam iŠ šios apylinkės vokiečių karininkui:

■- Herr Heinrich, wer ist da? —
— A, tai panelė Neringa. Vietinė. Pajūrinės policijos virši

ninko duktė. Kauno studentė... —- pridėjo dar su pašaipa.
— Tai supažindinsit mus! — Tačiau karininkas apsimetė 

lyg nenugirdęs.
— Na, eik, eik atsivesk ją! — įsikišo senasis reikšmingai 

šypteldamas.
— Et, kad jus!.. Manot, kad ji taip ir bėgs čia. — Tačiau 

nuėjo. Būrelis sukilo ant kojų ir girdi kaip kažką vietos kalba 
šaukia jai karininkas, ir ji krykščia, tačiau tie jų balsai spiegian
čiam juros staugime nežmoniškai menki ir kurtūs. Ir, va, ji pasi
neria, dingsta su visu arkliu kunkuliuojančioje jūroje, ir Henrikas

V
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metasi į bangas. Ir kai vėl iškyla — jau jis laiko arklio pavadį 
ir tempia „undinę“ į krantą. Paskui mato, kaip mostaguoja jis 
ir šneka į juos rodydamas. Ir jie artinasi. „Undinė“ gaišuodama 
ir nenoriai žengia paskėleliau Henriką, vesdamosi savo prunkš
taujantį, tiriamai į nepažįstamuosius sužiurusį žirgą.

— Sakiau, kad ji nenorės eiti. Vos atitempiau. —
Ji sumišo ir permetė akimis išsirikiavusį prieš ją būrelį.
— Tai mano svečiai: Leo de Frejei, dailininkas, Paryžiuje 

jau žymus. Ir jo dėdė profesorius. Tik ką atvykusiu iš Prancūzi
jos, — išvardinėjo Henrikas supažindindamas.

— O, ponai, prašau man atleisti! — Ji, štai, esanti visa 
šlapia ir net netinkamam apdare. Ne, tikrai nesitikėjus tolimus 
nepažįstamus svečius čia rasti. Pamaniusi, kad Henrikas vėl pa
juokavo. Juk tai jis mėgstąs. Na, o jau ją mieliausiai jis apsu
kąs... — dar pasiskundė.

— Ach, mademoiselle, esame juk pajūry! — karštai pra
šneko jaunasis prancūzas ir išsišiepė šiltai ir plačiai, lyg ji būtų 
mieliausia sena jo pažįstama.

— Saulėtekiu iš jūros išsinėrusi undinė juk negali būti su 
chalatu, kaip štai mes, tupėdami čia užkampy, lyg žvirbliai — 
kukuodamas galvą įsikišo ir senasis, ir praskleidė savo dryžuotą 
chalatą, iŠ po kurio tik sušvitravo plonos seniuko kojos ir juodos 
maudymosi kelnaitės.

— Pone profesoriau, tą komplimentą pavogei nuo musų 
lūpų! — išmetinėja vienas mažiau Neringai kritusių į akis jaunuolių.

— Kaip tamsta nebijai, panele, į tokią jurą? — šaukia iš 
ty jaunesniyjų.

— O, aš įpratusi, mielasis pone! —
— Panele puikiai jodinėji. Tačiau kam po jūrą? — klausia 

ir dailininkas.
— Reikia išmaudyt tėvukui arklį. — >
Visi nustebę.
— Čia mergaitės visos jodinėja. Jau iš pat mažens. Papro- 

tis toks, — paaiškino jiems karininkas.
— O lig šiol to mums nepasakei. Tingus iš tavęs gidas, 

erzina juokdamasis senasis. — Panelė gal noriau supažindintų 
mus su savo kraštu. —

— O, aš tamstų paslaugoms! — koketingai išsitempė ji, kaip 
eglė, lyg įsakymų laukiąs kareivis.

— Norim nuodugniai pažinti šį kraštą, bet ponas Henrikas 
be pajūrio ir savo vilos nieko kito nerodo. —

— O centre, vilose, senojo Nerijos veido neatpažinsit! Ją 
vokietis sudarkė. Į pakraščius išstumtos mūsų trobos, nes atėjū
nui valdovui reikėjo gyventi centre, vietos Širdy. Dėl to, tik ten, 
pakraščiuose ir gilumoje — kaimuose ir liko tikras krašto kraujas. 
Centruose, vilose, gyvenama galvojama ir niekinama berlyniškai!.. 
Akys liepsna užsitvieskė, ir skausmas veidan pradėjo kaltis.
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suprunkštė ir ėmė graužti jos petį. Vyrai sužiuro ir J žirgą, su
sižavėję ar pavydėdami, kad jis, štai, visai nesivaržydamas, fami- 
liariškai gali sau kutenti iflpomis tą gražų baltą, dar tebeslidų 
nuo vandens, apvalainą ir švelnų, kaip karvelis, petį. •,

— O, matote, mane jau ragina namo! — sujudo ji ir, lyg - 
dėkinga už tokį priminimą, patekšnojo žirgui per žvilgantį juodą 
kaklą balta savo rankele.

— Drįstame tikėtis, panele, greit vėl tamstą pamatyti! — 
nusilenkė jai dailininkas.

— O, žinoma! Musų Nida tokia mažutė! Ir pajūris vienas. 
Susitiksime. — Ir kelių vyrų rankų padedama užšoko ant arklio 
ir nujojo, lydima keliolikos įvairiai sublizgusių akių.

Laiptai, kuriais jiedu kopia — akmeniniai ir labai ilgi. Jų 
pašaliai, kur kojų nenušlifuota, įškluostyti žalių samanų kilimėliais. 
Aplinkui susivijęs tankus pušynas, ir dėlto laiptai — lyg tunelis, 
kurio vidus — žalsva ir sakais permirkusi prieblanda: varva sakai 
čia pušų kamienais, trykšta iš šakelių ir tykšta į samanas.

Neringa lipa pasišokėdama ir labai linkčiodama. Jai, mat, 
patinka, kad spinksinčioje dienos tyloje miške sualdi drąski ak
menų daina. O kad akmenys skambėtų, reikia stipriai kojomis į 
juos suduoti.

„Štai, ji elgiasi lygiai kaip anuomet!“, dingtelėjo karininko 
galvon, tyliai šalia žingsniuojančio, ir netikėtai jo širdin ėmė 
tvinti gyviausi vaizdai ir nuotaika iš bendrai su ja praleistos 
kūdikystės. Regis, jam ne suaugusi ir nelabai jau jam beprieina
ma, besuprantama pana šalia žengia, bet ana dvylikametė, visada 
balta plačia suknele, kaip puri laki pajūrio pienė, mergiotė. Ir 
jis pats, tadykštis, jos uglys, berniukas. O, ar galėjo bent pagal
voti tada, kad ateityje skirs juos ne tik kalba ir tėvai, kaip anuo
met, bet dar tauta ir valstybės? Ir vargu bebūtų tekę jam su šia 
„piene“ susidurti, jęi ne tie jo seniai... O gal ir geriau būt buvę, 
jei nebebūtų jos susitikęs... — Susimąstęs Henrikas nepastebi 
nei atsiskleidžiančios „tunelio“ angos, kurioj, kaip dideliuose 
žaliuose rėmuose, įsirėmė raudonas, kaip įsigalėjęs gaisras, Švy
turio kamienas.

Žengia jiedu žingsnį — plečiasi ir pušaitėmis apkedenta 
saulėta aikštė apie tą švyturį. Dar kelis žingsnius — ir kalno 
viršūnėj. Neringa pailsusi ir lekuoja, kaip šunytis, dairydamosi į 
visas plačiąsias pasaulio Šalis.

Už tamsios, lopais išgrobstytos pušyno viršūnės, mėlynose 
aksominėse platybėse baltos gulbės pulkais be paliovos, be per
traukos vienodai sklando. Arba, vėl rodos, kad baltos avių bandos 
mėlynai žaliose bekraštinėse ganyklose ripuliuoja. Bet tai yra

■ ■ . ■ t
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jura. Nidos jūra. Tik čia daug kas kitaip pasirodo. Nesupaisysi 
• visų emocijų. Tik nuvargai grožio didybės nuveiktas ir apakintas.

Grįžteli atgal, j rytus — vėl jura! Ji tokia nuostabiai šviesi 
ir Žydra, jog pats ryškiausias vasaros dangus tėra tik dulkinas, 
nublukęs jos šešėlis. O jos žvalioji žydruma dar švelni ir minkšta. 
Be to, šita, jura tyli ir nesanti, kaip žydrasis karvelis. O vis tik — 
jūra! Tai Nidos marės.

— Panelė Neringa vietinė, o Baltijos jūrą apžiūrinėja at
sidėjus panašiai, kaip mes, kai buvome tik ką čia atvykę — 
išgirdo Neringa skamby jaunojo prancūzo balsą. Pakalnėliau, 
taku, lyg pušynan įnerto auksinio kaspino išsikišusiu galu, persi- 
kapstė ir jo draugai.

— Žinai juk tamsta, kad jūra žmogų prisiriša. Juo daugiau 
matai ją, juo labiau myli — atsiliepė Neringa šypsodamosi.

Tikra tiesa, panele! Be to, jūra šiandien ypatingai graži. 
Sėdėsiu šiandien čia iki pat saulėlaidos. O panelė papasakosi 
žadėtąją šios žemės legendą? —

Šiandien dailininkas savo šviesiu pajūrio kostiumu toks 
gražus ir elegantiškas, kad sužavi net Henriką, bet „Neringos 
tai neveikia“, pastebi nustebęs ir nudžiugdamas. „Tikrai, gal tik 
tautinėms aistroms išpilti tas prancūzas jai tereikalingas“ — pa
galvoja ir krūtinėj giedrijas!. Net nebetaip nekenčia prancūzo.

Visi susėda ant balty suoliukų šalia kelių jaunų pušaičių, ir 
suplasdena kalne pasaka, apdumdama orą, medžius ir žmoniy, 
krūvelėn susigūžusių, galvas spalvinga vaiskia savo tikrove. Štai 
prieš grupės akis išplaukė milžinė gražuolė su laivu žiurste. Tai 
didžioji Nerijos kunigaikštytė Neringa. Už Marių, kurios ramiai 
sau, ten žemėleliąu, žydria romybe talkšo, kyla bukūs kunigaikščio 
Venčio pilies kuorai. Marėmis tiesiasi į juos pylimai galingos jo 
mylimosios Neringos supilti, kurių griuvėsius žvejai giedrią dieną 
žvejodami matą. Įsisiūbuoja Štai jūrų puriose aksominėse platy
bėse audros, o jų vidury su audrom kovodama milžinė Neringa 
braido rankiodama į savo žiurstą žūstančius laivus. Karalaites 
garbė vis plačiau sklysta aplinkui. Net tolimi ausi uosn a pasaulio 
šalysna jos išgelbėtieji laivai išnešioja gandą, kokia gera, didi ir 
galinga valdovė gyvena Pabaltėj. Niaukias dėl to jos geidulingųjų 
kaimynų protai. Ir, štai, tirštos, niūrios, geležinės Neringos įsigei- 
dėlių voros sėlina pajūriu šluodamos gyvybę, girias ir miestus. 
Pro vyrų, aplink pasakojančią Neringą susisėdusių, akis praslenka 
sunkūs, koktūs skerdynių amžiai, monotoniška skurdi pavergtosios 
tautos amžių vergovė ir gudrios išpuikę plėšikautojų kartos. Ta
čiau šalia visko likimas tyliai ir nepastebimas, nenustodamas 
narplioja ir narplioja suveltąsias gyvenimo gijas, ir, Štai, išnarplio
jęs, atsistojo visagalis, rūstus ir nepermaldaujamas.

— Jei ne žmonės, tai amžiai vykdo teisybę. Ir nežiūrint, ko
kios galybės mus besmaugtų, gyvenome, gyvename ir gyvensime! 
Likimo lemtys ir amžių užgrūdytoji tautos valia nėra atmainomos!—

22



SALOMĖJA NĖRIS
Rudenio vieškeliu

Kojom pamėlusiom — vieškelio gruodas.
Nuklykė varnos, vakaro lydimos — —
Kas gi našlaitei kelią parodys —
Pąsirymot prie tėviškės židinio?

Žvarbūs ir vėjuoti debesys rausta —
Kraupūs vaiduokliai — blaškosi gluosniai —
Lietus ir ašaros veidą nupraus tau —
Pamotės vėtros plaukus nuglostys — —

Kam tu išklydai rudenio vieškeliu?
Rūstaus advento dienos aptemę — — — —
Visi mes klaidžiojam, visi mes ieškome
Bendrojo židinio tėviškės žemėj — — — —

Pasakotojos veidais, nusitvieskė raudonė, ir akys žiba.
— O, tai puikumėlis, tai alegorijukė! Koks vykęs liaudies 

apibudinimas didingos savo šalies praeities! — Visų akys nukrypo 
j sukrykštavusi seniuką.

— Juk ta jūsy karalaitė - milžinė ne kas kita, kaip tik bu
vusios čia šalies didumas ir galybė, o globojantysis Neringos 
žiurstas — krašto vaišingumas ir globa nelaimės ištiktam keleiviui, 
reta ir stebinanti anais amžiais. —

— O taip, pone profesoriau, šią tamstos mintį tvirtina visa 
eilė senovės Ryty ir Skandinavijos keliauninkų, taip pat ir daug 
Europos istorikų ir archeologų! —

— O mūšy kronikierius ir istorikus kuriai savo legendai 
pritaikysi, panele Neringa? — neiškentė nepaerzinęs jos karininkas.

— Vokiečių politikai, mūšy atžvilgiu vienodai per visus 
amžius, ponas Heinrichai! O ir jusy rimtesnieji mokslininkai — 
ne ordeno ir ne dabartiniai nacių pataikūnai — mūšy šalies ne
neigė ir nedergė. Išvardyt, pacituot gal Tamstai tokius? —

— Gražiai panelei netinka po archyvo pelėsius raustis, taip 
pat desputuoti su vyrais panašiom temom. —

— Na, Štai gyvas pavyzdys: kada vokiečiui pritrūksta įro- 
dymy, jis griebiasi niekinti ir tuščiai teigti. — Ji užsidegė.

„Oi, išdulkės, tos baikos iš tavo gražiosios galvelės pakliu
vus tau į geras vyro rankas!“ šaiposi širdy Henrikas, bet mintys 
maišosi ir svaigsta galva: kokia ji vėl nuostabiai graži ir viliojan
ti Šitaip įtūžusi! Tačiau jis panašių „vyrišky“ kalby nemėgsta ir 
pakenčia jas tik kaip vienintėlį Neringos defektą, kuris „jai į 
geras vyro rankas pakliuvus, išnyksiąs“.

Neringa su sakiniu lūpose pasisuko į profesorių, bet čia už 
kažko svarbaus užkliuvo jos akys. įkandin ją sužiuro ir vyrai.
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Kodėl taip širdį gelia?

' SALOMĖJA NĖRIS■ . * ■ ■ .

Tėvelis mirė
Koks tuščias kambarys — tik sienos —

Štai budi baltos chrizantemos
Prie miegančio tėvelio.

. . ■ ♦

Ineina žmonės galais pirštu —
Kaip tylinti klausimai — —■ 
Iš didžio sielvarto aš mirštu —-

%

Tokia tyla baisi man.
* ■ ’ - . ■

Skambėkite varpai, sirenos!
Raudokit mano skundą!
Tėvelis miega — ilgos dienos — 
Kodėl jis nenubunda!

Tėvelis miega. — Nepažadins 
Varpu kraupus gaudimas!
Suspaustos lūpos jo bežadės — 
Jautri širdis nurimus.

c

Jau niekad nepramerks blakstienų
Tos akys rūpestingos —
Jau nebeglostys mūs nė vieno — 
Balta ranka sustingus. 

», • J. ’ ■ * ■ ' , ■ «

Tikrai. Tikrai tėvelis mirė — —■ 
Vargai langan sužiuro — 
Ir dienos rūškanos pasviro

i ■

Prie našlaitėliu duru ——

4- . * -

' ' ■ ■ 1 #

' * ■ *

■

Kas mina kelia slidu —
Kas vieškeliais plačiais — — 
O ji, mačiau, nuklydo
Bedugnės pakraščiais — — — —

i ■ ' . ‘ :

? Kas valanda ji klysta —
Ir klystam vis abi — — 
Vienintele, j aunysta, — 
Kokia tu nuostabi! —

i' . ■ 24 '
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' P. ORINTAITĖ
Ligi miesto

(Iš ciklo „Dirvos dukrą dainos“)

Už sodybą, už žaliųjų, švilpia baltas plentas,
Kažkas lekia, kažkas dūzgia— kaukia lyg pašėlęs
— Ligi miesto, ligi Kauno, neša jauną dūšią, 
Tik negrįžti atgalios jau, miela mergužėle...

Ten tu rasi baltą duoną, puikiu porcelėną,
Lyg ponia — su pirštinaitėm gatvėse kasdieną.
Ir pamirši dobilienas, ramunėlių kvapsnį, 
Ir tas dainas gale lauko, pradalgėje šieno...

Miesto naktys tartum dienos — gatvės žiburiuotos,
1 Neklampoji purvynėlity — sėdi autobusuos.
_ Bet kodėl tau jaunas veidas kaip mėnulis bąla?

Ko širdis nebedainuoja — dulkėmis paduso?
Kad ir grįžtum—jau ne mūsri, svetima, nemiela. 
Tėviškės dirvonu. darbo baltos rankos bijo.
— Skaudžiai kaukia baltas plentas ligi Kauno miesto^ 
Klysta seserys kaip snaigės, lūžta kaip lelijos...

Apie mokytą broli
Didžiavaisi tu, sese, kai pirmgimį brolį
Tavo purvinąs vargas į mokslą išrito:
Tada kąsnius riebiausius iš Čia išviliojęs,
Siunčia šventėm dabar dovanu — pusę lito...

Tau garbė, kad jis dirvose dumblo nebraidžios —
Ant gudritį smegentj apva’us katilukas,
Nors daugiau jau tavęs apie vargą neklausia 
Ir nemato, kai raudi šalin nusisukus.

Tau garbė, kad jis — ponas ir pinigu minta,
Nors jo brolis kaimietis jau baidos iš tolo,
Nors ir tėviškėn tako daugiau nepažintą
Ir pamirštų išdygęs iš to paties molio!..

Nesugrįš jau namo, nei tau dalią pasaldins 
Ir nešildys tavęs jo namai veidrodiniai — 
Tiktai baimę kentėk už jo mokytą galvą, 
Kad netūptu kalėjiman dėl piniginės...

Nežinai, kieno pinigu perka sau dvarą —-
Kieno kruviną prakaitą rūmai suėdė;
Praturtėja taip greit tik iš svetimo gero, 
Šiandie ponas, o ryt — jau belangėje sėdi.

Nesuprasi tu niekad, nemokyta sese, 
Kodėl Kaunas kaimietį kaip vabalą ryja? 
Kodėl sąžinė mokyto žmogaus išgeso?

* Ko judošiaus skatikais jie žudo tėvynę?

' • 25

25



į
Į

NELĖ MAZALAITĖ 
a '

Pelėdos mėnesienoj
(Fragmentas)

Su neapykanta Nijolė žiūri į laikrodį — platy, tarsi įsipe
nėjęs, abejingas veidas — ir jo rodyklė kruta, kaip tingūs ūsai, 
lėtai, nepakenčiamai lėtai. — Kažkur užmigo laikas, galvoja ji 
ir nesirūpina tais, kurie skuba ir nori pabėgti. Ir garvežys knop
so, kaip pavargęs gatvės vežikų kuinas.

Pagaliau jie lipa į traukinį, pagaliau traukinys eina. Ji nu
meta gėles ir pirštines, ant kurių prilipo tiek daug atsisveikinimų. 
Tos visos išlydinčių šypsenos buvo vienodos, kaip vieno mode
lio lėlės, o Augustinas truputį didžiavos prieš ją, kad yra taip 
gerbiamas.

Ir staiga, stovėdama prie lango — ji galvoja — kas yra, 
kad nejunta jokio džiaugsmo dėl tos kelionės, apie kurią svajo
jo visą amžių. Kraštai — kur naktys svaigios, dienos mėlynos, 
kur vynuogių kekes pats gali nusiraškyti. Čia yra žmogus, žymus 
ir geras — jis turi daug pinigų ir gražias oakis — ji laisvai pasi
rinko jį — ir vis tik — dabar ji norėtų būti viena.

Padėdamas nusivilkti, Augustinas lengvai laiko ją už pečių.
— Turiu tave. Tai todėl, kad buvau atkaklus, — jo balsas 

virpa tokiu dideliu džiaugsmu, prie kurio nieko nebegalima pri
dėti, ir ją apima lengvas pasididžiavimas.

— Buvai atkaklus — šypso — buvai atkaklus, — k prisi
mena, lyg mato vaizdą pro langą, — kada ji pasakė tuos žodžius.

Pas dėdę kleboną nusiviliojo ją pasisvečiuoti, į tolimiausią 
parapiją — pas tokį dėdę, kaip iš knygos dorai jaunuomenei — 
žilą, rausvu veidu ir skaisčiomis akimis. Jis turėjo seno vyno ir senų 
svečių — ten viskas buvo miela ir sena, kaip jo medinė bažnyčia.

Su Augustinu vaikščiojo šventoriuj — kapuose. Buvo rude
ninė, mėlyna prieblanda. Dar galėjai įskaityti kryžių užrašus, ku
rie nevisai užžėlę samanomis, galėjai pamatyti aptrešusiose kop
lytėlėse murzinų spalvų juokingas šventųjų statulėles. Šnerėjo la
pai sausu, metaliniu šnabždėsiu — ir ji braidė, kur jų buvo 
daugiausia prikritę. Šnerėjo klevai, tie šventorių ir kapų medžiai, 
šnerėjo po kojų, šnerėjo dar likę ant medžių, šnerėjo krisdami. 
Ir lygiai tokį momentą Augustinas pasipiršo ketvirtą kartą iš ei-
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lės. Jis kalbėjo karštai, įtikinamai — jis mokėjo maldauti ir įro
dinėti, jis kalbėjo kaip diplomatas, ir kaip atviras jaunuolis — 
ir ji daugiau nebemokėjo gintis.

— Tamsta esi labai atkaklus, — tik pasakė ir pakėlė nu
kritusį kaštono lapą — kaip vaškinę ranką. Jai rodės, kad jos 
širdis toj valandoj, kaip lapas, kuris krinta, kurį kiekvienas gali 
pagauti.

Žiūrėdama, kaip jis rūpinas kiekviena smulkmena, kad jai 
būtų gera šiame ištaigingam coupe ir gyveniiąe — ji šypso. Pro 
langą mato ji — viskas bėga greit — ■ namais laukai, medžiai ir 
laikas. Krinta lietaus lašai, ištysdami per visą stiklą.

— Už mūšy pasiliks ruduo, — Augustinas stovi čia Šalia 
ir glosto jos galvą lupomis.

Taip, ruduo lieka čia — jis negali įlipti į jy traukinį — 
jis tik palydės juos per keletą rubežiy. Ir pamaži, lyg kažką sun
ką — ji prįsimena, kad už jos liko ir vasara. Buvo, iŠ tikrąją 
buvo vasara, keistas laikas, kai viešėjo pas keistą Žmogy, ir vi
są laiką širdis buvo tokia, lyg amžinai būty puotoj ir neturėtą 
laiko išsiblaivinti.

— Kodėl tu nesėdi, pavargsi? —

Tačiau ji neatsako ir nešypso — ji yra toli iš čia. Tenai 
toks kelias, paprastas ir neužmirštamas, tuo keliu gali vaikščioti 
šimtą karty į dieną ir jis bus kitoks. Ten ji vaikščiojo basa per 
smėlį ir akmenis, vaikščiojo viena ir su tuo žmogumi. Ežerai bu
vo vienoj pusėj to kelio ir kalnai kitoj, ir visur medžiai. Ten pa- 
pakriaušėj išsitempęs ir lieknas gulėjo medis — nugriuvusi sausa 
eglė, ir aukštos laibos žolės augo prie jos liemens, kaip plaukai, 
kaip Žalios kasos. Naktimis ten spindėjo švento Jono vabalėliai 
— ir tamsy vakarą praeinant kartą ji pasakė:

— Jie čia puošia eglės plaukus, kaip brangieji akmenys.
Kažkada, kai jie ėjo tylūs, arti viens kito ir laikės už ran- 

ky kaip vaikai — jis pakartojo:
— Taip, jie, kaip brangūs akmenys.
— Kas?
— Tamsta viską taip greit užmiršti?
Ji juokias. Ji negalėjo atsiminti. Taip, ji greit užmiršta, vis

ką užmiršta. — O jis užsidegė papirosą ir nieko nebekalbėjo. 
Jis labai maža kalbėjo tas keistasis žmogus — jis kala žodžius, 
kaip skulptorius. Ir jis buvo nesuprantamas. Nuo pradžios iki 
šiai dienai — kada ji važiuoja toli ir galvoja apie vasarą.

— Ką tu galvoji, Nijole?— klausia Augustinas.

Dažnai vaikščiojo miške — medžiotojas, ji ir šunys. Kaip jai 
patinka šaukti juos per visą platy mišką, šaukti balsiai — nieko ne
sibijant — ir jie atbėga — Fėja ir Tauras — atbėga i jos balsą.
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Vienoj vietoj miškas buvo kaip bažnyčia, kitur, kaip rojus, 
dar kitur atrodė atklanės, kur vaikšto nei palaiminti, nei prakeikti.

Visi medžiai turi savo gyvenimo istoriją ir savo dvasią, skir
tingą, kaip lapai ar žievė. Po vienu mėgo išsirausti urvą, 
barsukas ar lapė, kito šakose gyveno paukščiai, dar kitas pri
glaudė graikščią voverę. Nesinorėjo grįžti į miestą dulkiną ir 
įkaitusį, kaip senbernio Širdis, žiūrint į balerinos kojas. Čia pa
šventinta ir tyra viskas. Arba, tai yra tik dėl to, kad čia gyve
na tasai žmogus.

Kartą jis pašovė vanagą. Tai buvo taip paprasta ir nuosta
bu. Paukštis pakilo iš ąžuolo — plėšrus ir gražus, drąsiais spar- 
ny mojimais, lyg išskrido užkariauti dangy.

— Norėčiau pamatyti jį iš arti, — sako ji atmetus galvą į 
lekiantį ir girdi Šūvį. Dar spėja pamatyti medžiotoją su ištiestu 
šautuvu ir paukštį mato krintant. Jis gražus net mirštantis, jis 
plėšrus net negyvas.

Taip, ji žino — tas žmogus atneša viską, ką tik ji pamini, 
nereikia nė sakyti, kad nori. Dažnai ji nuslepia savo kokį geis
mą, nes žino —jis atneš viską, nors reikty tai paimti per krau
ją ir ugnį.

O paskui jis rado po paparčiu lizdą su beplunksniais paukš
tyčiais. Jis vartalioja kelmus ir akmenis ir ieško jiems slieky, ir 
jie čypia ir ryja atneštą grobį, o jy snapai atrodo, kaip mažyčiai 
gelsvos gėlės žiedai.

— Tamsta nuostabus žmogus, —šnabžda ji klūpodama ša
lia.— Ir tamsta vienintelis, apie kurį aš galvoju.

— Duosiu tamstai vanagą ir galiu nušauti žalvarnį, taip pat 
ir vilką — tik nenorėk tamsta padaryti iškamšą iš mano dūšios, 
kad rodytum ją kitiems ir juoktumeis, — jo balsas duslus.

— Tau čia šalta prie lango, — rūpinas Augustinas.

Ji neatsako ir nešypso. — Taip, anas mokėjo būti geras be 
reklamos — ir buvo išdidus. Jis netikėjo jai nė žodžio, nes ji 
kalbėjo, kaip gražios knygos ir nemokėjo gyventi. Ji nemokėjo 
parodyti teisybės, kad jos širdis yra neišsiblaivinamai girta jo 
namuose, kad ji čia plaka stipriau per vieną valandą, negu kitur 
per visus metus. Ir naktys yra bemiegės ir varginančios. Devy
nios durys skiria jy kambarius — ir kažkas nevarstydamas jy 
vaikšto naktimis, neramus ir erzinantis. Ir yra valandų, kada, ro
dos, ji grimsta į kažkokį liūną, be vardo ir bedugnį — liūną 
pilną balčiausiy lūgny žiedy, pilną skambesio ir svaigulio.’ Bet 
jeigu ji norėjo pasakyti — tai viskas atrodė žodžiai iš knygos, ir 
niekas jai netikėjo.

Prie ežero Čigonai buvo sustoję. Lojo mažas taboro šuny
tis, ant ugnių kybojo katilai, barės čigonės, rėkė vaikai; jaunas 
čigonas neleistoj vietoj ganė arklį. Ne, jie nebuvo, toki čigonai,

r
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viliojo.
— Norėčiau taip gyventi, — šnabždą ji.
— Tamsta pati nežinai ko nori. Kiek ilgai gyventum be 

teatro, balių, be įžymių žmonių draugijos?
—■ Gal būt, gal, būt, — ją užmuša jo žodžiai.
Jis glosto šunis. Ir ji galvoja, kad jis yra geras jiems, geras 

švento Jono vabaliukams, geras kiekvienam akmeniui ir medžiui 
— tik ne jai.

Paskui eina jie keliu paprastu ir neužmirštamu. Šeštadienio 
vakaras, artinasi vidurnaktis ir aplinkui tylu. Šilta, tamsu ir tylu. 
Jie sėdi ant palinkusio gluosnio arti vienas kito. Staiga kažkoks 
keistas garsas įsirėžia į tamsą ir tylą.

— Lentpiuvė, — klausos jis ir juokias. — Velniai apsigyve
no senoj lentpjūvėj.

Taip, ji tiki — ten velniai. Kas kitas gali dirbti šitą šven
tą naktį senoj lentpjūvėj ir aplūžusiam malūne? ' —

— Kas tau, Nijole, tu gailies namų? — ant savo peties ji 
jaučia Augustino ranką.

Bet ji yra labai toli. Vakaras vertas visų poetų. Pusė milijo
no žiogų smuikuoja ir kažkas supasi visų medžių visose šakose. — 
Jie leidžias taku tarp rugių ir alksnių ir važiuoja į ežerą. Vienoj 
pusėj vandens saulėleidžių trupiniai, lengvas spalvų žaidimas, 
lyg Čiurlionies teptukas klaidžiotų vandenyje—linguoja lakus baž
nyčios bokštai ir atsispindi medžiai; kitam Šone — pilkai mėlyna, 
kaip paslaptis. Muzikaliu skambėsiu atsiliepia varpas, ir garsai 
klostes ant vandens — gal būt, grimsta į dugną, kad vidurnaktį 
atsiaidėtų iš gelmių, kaip paskendusių bažnyčių varpavimas.

Tyla. Tyla didesnė už tuos ežerus ir gilesnė už juos, tyla 
tamsesnė už sutemimą ir trapesnė už nendres, kurias laužo pra
lėkdami irklai.-Ir tokia sunki, tad svarina jų laivą, yra tyla.

Į nepermatomai tamsių medžių sieną apaugusį pakraštį atsi
muša laivas.

— Ar tamsta būtinai nori žinoti kur išlipsi? — ir balsas jo 
paniuręs ir veidas ūkanos. Jis lipa į kalvą. Tamsa tarp medžių 
jaučias, kaip namuose. — Ant ilgų smilgų svarstos rasos, ir iš 
tamsumos, kaip mažos žvaigždutės šviečia baltagalvės. Ji sustojo, 
ir atsilieka nuo stiprių jo žingsnių. Kažkur dainuoja — klausos 

— ir balsas lyg vejas juos per vandenį klysdamas ir plaukda
mas, kaip ištikimas šuo. Balsas tas kelia ilgesį ir norą mestis į 
ežerą.

— Tamsta bijais? — nuo pusės kalvos ateina jo žodžiai — 
šnerą lyg kas eitų per smilgas — ir jis susijuokia.

Ji suvirpa — taip, ji bijo — ji visuomet bijo, kada yra su 
juo — ir žino, kad pasauly labiausiai gali tikėti juo.
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VL. PROSCEVIČIŪTĖ
Ten tėviškėj

O, Dieve, kaip aš išsiilgau
Aksomo mėlyno tavy akių!

Ta jūra taip gili ir nesuprantama,
Kaip Tavo akys,
Kodėl, ką jaučia jos mariose skęsdamos,
Neesi pasakęs!

Tos garbanos pušy, šukuotos vėjo,
Nuobodžios, pilkos,
Gal vien dėl to — manęs šiandie neglamonėjo
Tavy akių vosilkos.

Žinau — ten tėviškėj lelijos žydi,
Ten taip jauku,
Tada, kai ten tu šypsena saulėlydžius palydi, 
Aš čia verkiu.

O, Dieve, kaip aš išsiilgau 
Aksomo mėlyno tavu akiu!

— Bijau? — ji juokias ir paveja jį — ji kalba ir kalbina, bet 
jai nėra linksma. Kalvoj sustoja abu, kaip žmonės nebeturi išeities.

Jis sulaužo šaky ir užkuria laužą. Ir jie guli žolėje, drėgnoj 
ir kvapioj, o tarp jy dega ugnis.

— Ar tai neprimena tamstai tolimą fjordų kraštą ir medžio
toją, kuris girdėjo grojant Paną ir gyveno tris geležines naktis? 
Aš negaliu užmiršti tų žodžių:

— „Ką labiausiai myli?
— „Naktį, kurioj prisisapnavo meilė“.
— Tamsta viską verti į pasaką. Yra ir gyvenimas.

• Ir paskui nelauktai:
— Čia neatsivešiu nė vienos moters, šitą ugnį kutinau tik 

tamstai.
— Kitą moterį. — Ji kartoja, nežinodama, kad kartoja.
— Kitą moterį, — sako jis šiurkščiai. — Ar turiu nusišauti 

ar amžinai likti vienišas dėl to, kad Tamsta nenori pasilikti čia 
visiškai?

Ji mato jo akis per ugnį — jo žalias akis.
Ežere mėlyna tamsa: kažkas išsidalino saulėlydžius, ir dabar 

nyki pilkuma, kaip rytmetys po vargšo vestuvių. Vidury ežero 
jis iššauna— kad pažadintų narus ir kregždes, — sako jis.

Oal būt jie pabudo —gal būt. Tačiau kad pabustų skausmas, 
kurio nebeužmigdyty jokia daina — nereikia net šūvio garso.
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ALĖ SIDABRAITĖ

%

Senieji metai mirė jau,
Suklupę po našta skaudžių nusivylimų..
Sveiki Nauji, Sveiki užgimę,^ 
Nors ką mums nešat, — nežinau.
Gyvensim pažadais ir viltimi gyvensim, 
Taures iškeltas iki dugno lenksim...
Kai vilčių žėrinčių užges daugybė
Ir kai žiedai nuvys,
Ir taurės tos suduš,
Mes vėl naujųjų vilčių nemarybėj 
Kelsim naujas taures, 
Skinsim naujus žiedus!

Ėjau taku, kai tylios rasos krito, 
Ir saulė sklaidė priešaušrio šešėlius. 
Šypsojos man rasų nuplautos gėlės,

Visi, visi gėlių žiedai nuvyto, 
Ir sielvarte aš veltui laukiu ryto 
Parklupusi tarp stagarų meldžiuosi...

Čia dūmų debesys, 
Čia skamba karioka.
Kas vakaras čia sėdi jis, 
O ji kas vakaras čia šoka
Ji šoka. Lūpos juokiasi, 
Bet akys liūdnos tokios! 
Sakyk, mergyte, kas tave 
Žiūrėti' taip išmokė?
Kai Botičelli piešdavo — 
Tavęs gi dar nebuvo.
Iš kur tos akys balsganos 
Jo ilgesiu pasruvo? —
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B. BUIVYDAITĖ

Paslaptis
Šiūptelėjo iš dangaus pakraščio auksiniai saulės spinduliai, 

tokie linksmi ir gaivūs, kad visa žemė, kaip išsimiegojęs kūdi
kis, nusišypsojo.

Vyturėliai jau senai himnus giedojo, o dabar ir kiti paukš
teliai miegaliai ėmė čirenti — klegėti, fleitomis, saksafonais groti.

Edita palengva, atsargiai išlipo iš lovos, kad vyras nenu
bust^, užsisiautė rytšvarkj, įsispyrė į raudonas šliureles ir, tyliai 
atidariusi duris, išslinko.

Žolė ir gėlės tūkstančiais brilijantų Švitėjo, kaip baliuj išsi
puošusios gražuolės; dangus toks mėlynas gilus, ir Edita, lyg iš 
narvo ištrūkęs paukštis, atsiduso ir pasišokėdama nubėgo sodan.’

Ji jauna, ji mylima, ji laiminga!
Didelis ir gražus buvo vyro tėviškės sodas: visur išvadžioti 

Žvyruoti takeliai, kurty pakraščiais žaliuoja agrastai ir serbentai, 
lyg damos su auskarais, su ilgomis kekėmis raustančiu uogy. 
Obelys ir kriaušės linko nuo vaisiy.

Per sodo vidurį tekėjo, akmenėliais skambindamas, upelis, 
abipus kurio lingavo aukšti žilvičiai.

Ant kalnelio, lyg pasipūtusi senė, stovėjo laukinėmis vynuo
gėmis apsivyniojusi lapinė su vėjarodžiu ant stiebo. Lapinėje ir 
vidudienį būdavo vėsu, todėl čia dažnai vyro tėvas skaitydavo 
laikraščius ar melsdavosi.

Edita visa krūtine gėrė tyrą, kvepiantį orą ir niūniuodama 
ėjo takeliu gilyn į sodą. Priėjusi upelį, numetė šliureles ir įbrido 
į vandenį. Vanduo buvo vėsus ir taip maloniai gaivino sušilusias 
kojas. Nubridusi iki sodo tvoros, palypėjo ant palinkusio žilvičio 
ir žiūrėjo į didingą, anapus sodo vilnijančią upę, kuri taip skaid
riai maudėsi saulės spinduliuose, kad net akys reipo. Paskui atsi
sėdo ant žilvičio ir įsiklausė j skambantį upeliuką ir į zvimbinčias 
bites, kurios siuvo šen ir ten. Taip buvo ramu ir giedra širdyje, 
kaip tam drugeliui, kuris supasi žiedo viršūnėje.

Dirstelėjo į laikroduką — jau k 6. Vikriai pašoko ir brido 
upeliu iki palikty šliuTeliy. Ir kokie dyvai! Šliureliy nebuvo. Apsi
dairė, apvaikščiojo aplink — kaip nebūta. „Kas galėty paimti“, 
galvojo, „tur būt, kas tyčiomis paslėpė, juk niekas nevogs tokio 
menkniekio“. Vyras tikriausia tebemiega, tėvas atsikėlęs, bet taip
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. anksti į sodą neina. Jonb brolis Petras? Kokia kvaila mintis! Jis 
slėps šliurei es, j is toks rimtas ir nedrąsus.

„Reikia basai namo eiti“, nusprendė ir buvo beeinanti, kai 
dingtelėjo mintis pažiūrėti j lapinę. Ir kaip gi, lapinėje ant stale
lio jos šliurelės ir kiekvienoj įdėta po ką tik nuskintą baltą radastą, 
kuri y lapeliuose tebežvilga rasos lašeliai .

Edita nusišypsojo,“paėmė radastas ir priglaudė prie lūpų. 
Paskui užsimovė šliureles ir nusprendusi, kad tokį mielą juoką 
įtaisė vyras, skubėjo namo — nes šiandie buvo Jono tėvo vardi
nės — norėjo priskinti gėlių ir pirmoji pasveikinti.

Įėjusi į kambarį žirklių žiedams nukirpti, nustebo: vyras 
tebemiegojo. Nebuvo abejonės, kad jo sode nebūta. Kas tą juoką 
sugalvojo, taip ir liko paslaptis.

Ji įmerkė tuodu žiedeliu į krištolinį pa merktu vėlį, ūmai 
pasilenkė ir pabučiavo tas dvi baltas, kvepiančias galvytes. „Ar 
ne vis tiek kas įdėjo“, galvojo, „kas įdėjo, gera linkėjo—norėjo 
mane pradžiuginti“. Ji išeidama dar grįžtelėjo ir žiedeliams nusi
šypsojo.

Su žiedais grįždama iš darželio, tarpdury susitiko Petrą. 
Tas nežymiai linkterėjo. „Jis, tur būt, bijo ir pažiūrėti į moteris“, 
pagalvojo Edita, atsiminusi, kad pietaujant ar vakarieniaujant 
akių nepakelia nuo stalo ir dažniausiai tyli...

— Koks tu miegalis! — šūktelėjo Edita, radusi Joną tik 
prausiantis, — greičiau renkis, eisime tėvelio sveikintų.

— Tuoj, tuoj, — atsiliepė Jonas.
Apsirengęs, norėdamas pasipuošti, priėjo prie pamerktuvėlio 

ir išsitraukė vieną radastą.
• — Šitos negalima, — nutvėrė už rankos Edita.

— O aš tik šitos noriu, — juokavo Jonas, neduodamas žiedo.
— Jonuk, būk geras, neimk, aš tau kitą duosiu, — rinko 

iŠ savo suskintų.
— O kodėl tu šitos gailies? Ar iš simpatijos gavai?..
— Žinoma, ne iš antipatijos, — nusišypsojo Edita, — bet 

nenoriu.
— Kad jau nenori, ką padarysi, duok kurią jau tu išrenki,— 

atgal įmerkė žiedą.
Edita išrinko rausvą radastą ir įkišo į jo švarko atlapą. 

Papuošusi Joną, jam nematant perbraukė pirštais per tų dviejų baltų 
radastų lapelius, lyg atsiprašydama, kad juos svetima ranka lytėjo.

— Ačiū, vaikai, ačiū už gražius linkėjimus ir už dovanas,— 
pabučiavo abu tėvas. — O štai susipažinkite — svetys, mano 
mokslo draugo sūnus. Pro šalį važiuodamas, užsuko. Vėlai atva
žiavo, tai salione ir paguldžiau.

Tik dabar grįžtelėjusi Edita pamatė jauną, aukštą, elegantiškai 
apsirengusį, juodbruvį vyriškį, kurio tamsiai rudos akys juokėsi, 
lyg ką labai linksmo galvotų.

— Jurgis Radušis, — bučiuodamas ranką, pasisakė.
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— Čia mūšy linksmoji paukštytė Edita — juokavo tėvas, — 
o čia,—parodė į sūnų, jos „cerberis“. Dabar aš einu j bažnyčią, 
o jus, jei išalkote, gerkite arbatą ir be manęs.

— Ne, ne, — užginčijo Edita, — mes tėvelio lauksime. 
Tokią dieną mums visiems nesmagu bfity, ir aš eisiu j bažnyčią 
už tėvelį pasimelsti.

— Kokia tu gera, — pabučiavo į kaktą tėvas, — tai eiva.
— O mes sode pasivaikščiosime, papolitikuosime, — pa

sakė Jonas.
— Kai ponia tokios geros širdies, gal, ir už mane bent 

„Sveika Marija“ permesite, juokėsi Jurgio akys.
— Dėl mano širdies gerumo reikia paabejoti, — atsakė 

Edita, — bet kadangi tamsta mūšy tėvelio draugo sūnus, tai kaip 
ir giminė, gal, ir atsiminsiu — žybtelėjo akimis.

Edita meldėsi, bet nuolat klydo. Poteri y žodžiuose pynėsi 
baltos radastos, o tarp jų juokėsi Jurgio akys. Ji klūpojo prieš 
vikaro klausyklą. Tas klausė išpažinčių. O jai rodėsi, kad jis kaž
kur tolyn žiūrėdamas, visai neklauso, ką jam į aus j šnabžda se
nutė. Ji pastebėjo, kad jo gražios raukos: baltos, siauros, ilgais 
pirštais. Jis vieną laikė uždėjęs ant klausyklos krašto.

Ir vėl Edita save sugavo, kad nesimeldžia. „Tai iš mano 
maldos šiandie niekai“, nusprendė ir, nebaigusi poterių, persižeg
nojo ir atsisėdo suolan mišiy pabaigos laukti.

4 —

Vakare namai nušvito. Baltos prieangio kolonos sužaliavo 
vainikais, o tarp jy švietė japoniški žibintai.

Laukė svečią.
Edita, kaip šeimininkė, turėjo juos priimti, o jai padėti tuoj 

pasisiūlė Jurgis. Jonas šyptelėjo ir, nieko nesakęs, išėjo iš saliono.
— Gal, ponui Jonui nepatiko, kad aš jo pareigas perėmiau? — 

paklausė Jurgis.
— O ne, — nuneigė Edita, jai malonu buvo truputį paerzinti 

Joną.
Atėjo klebonas, vikaras, pradžios mokyklos mokytojas, stu

dentas medikas ir dar apie puskapis mažesnių miestelio pony.
Buvo daug toasty, linkėjimy.
Per vakarienę studentas pasakė porą galvosukiy. Visi gal

vojo, spėliojo.
— Ponia Edita tikrai žino, — nelauktai pasakė Jurgis.
Edita paraudo, kai visi j ją sužiuro ir pasiteisino:
— AŠ nė negalvojau...

' — Bet tamsta tikrai žinai, — vėl patvirtino.
— Prašom, prašom pasakyti, — ėmė visi prašyti.
— Labai negražu iš tamstos, — truputį pyktelėjusi, atsh 

gręžė Edita, — taip provokuoti, bet ne mane... Matyt, tamsta 
pats žinai, tik neprašomas nenori sakyti.
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—- Bravo, bravo! — suplojo visi.
— Prašom ponas pasakyti, didelių prašymų nelaukdamas, —. 

pasakė vikaras.
Tačiau šis užsispyrė nežinąs. Tuo tarpu pasibaigė vakarienė, 

visLkilo nuo stalo, ir kažkas užsuko patefoną.
Editą pirmam valsui pakvietė Jurgis. Sis labai mikliai ir 

grakščiai Šoko.
— Tamsta puikiai šoki, — neturėdama ko sakyti, kreipėsi 

į savo partnerį Edita.
— Tik su tamsta, — spustelėjo ranka Jurgis.
— Kažin...

A

— Ai, ai, koks tamsta rimtas pamokslininkas... Bet rimta 
veido išraiška, tai jau tikrai tamstai netinka, nes... akys vistiek 
juokiasi, — atsakė Edita.

. — Akys juokiasi, bet širdis... — nepabaigė sakyti, nes pa
sibaigė valsas.

— Tamsta, ponia, labai puikiai šoki, — nelauktai prašneko 
vikaras, kai Edita gretimon kėdėn atsisėdo.

■ — O tamsta niekados nešoki? — pasiteiravo.
— Aš? Šokau, kai gimnazistas buvau.
— O dabar?
— Dabar? Perilgi drabužiai, na... ir perilgi liežuviai...
— Prašau, ponia tango, — atsistojo Jurgis.
Ir vėl abu nuplaukė per salę.
Dvyliktą valandą nutilo patefonas, ir išsiskirstė svečiai. Edi

ta, visus išleidusi, dar uždėjo plokštelę. Tarpdury atsistojo Jurgis:
— Aš atėjau labanakt pasakyti.
Edita, nieko nesakydama, ištiesė ranką. Jurgiui bučiuojant 

ranką, įėjo Jonas. Jonas šyptelėjo, Jurgis apsisuko ir nusilenkė:
— Labanakt ponams, — ir išėjo.
— Edute, — apkabino pečius vyras, — ko tu tokia susimąsčiusi?
— Nieko., aš tik pavargusi, - norėjo greičiau atsikratyti ir, 

neva žiovaudama, pridengė ranka burną, — eiva miegotų.

Anksti nubudo Edita, bet nesikėlė ir mintyse svarstė praė
jusį vakarą. Pirmą kartą ji nepasisakė Jonui, kad Šliurelėse rado 
radastas. Tai smulkmena, menkniekis, bet jos pirmoji paslaptis... 
Jai lyg sunku ant širdies, kad vakar Jonas per visą vakarą buvo 
apsiblausęs. Bet tegu: nes Jonas ko paklaustas, dažnai atsako: 
„Tai paslaptis, mano miela“, arba: „Neverta šnekėti — tu to ne
suprasi“. O ji jam visa pasipasakoja, ne tik ką daro ar darys, 
bet ir ką galvoja, svajoja... Ji dabar lyg susilygino su juo: turi 
savo paslaptį, kuri taip meiliai krūtinėje kutena.

Abu apsirengė ir turėjo eiti pusryčių, kai Jonas paklausė:
— Kur tu vakar buvai iš galiono pražuvus per vieną šokį?
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— Buvau sode, — lyg nenoromis atsakė.
— Viena? — įbedė akis.
— Ne, ne viena, — nusijuokė, nes ją paėmė pyktis dėl 

kamantinėjimo, — su ponu Jurgiu...
— Tau patinka Jurgis? — lyg patvirtino, lyg pavydo gaida

— Kam klausimas ir dar toks? — šyptelėjo Edita.
— Taip sau... tu šiandie tokia paslaptinga.
— Taip, Jurgis labai malonus, toks atviras, — paerzino.
— Ką jis tau taip atvirai šnekėjo, —pabrėžė žodį „atvirai“.
— Apie save pasakojo: kur mokėsi, ką dabar veikia...
- O tu?
— AŠ?— nusijuokė, — šnekėjau ir aš...
— Man, rodos, kad tu pasikeitei, — neturėjo ko sakyti Jo

nas, — visados buvai tokia linksma...
— Nuobodu vienodai būti, — pažiūrėjo į Joną, kuris ran

kose plėšė kažkokį popierėlį, ir šypsnys sukrutino jos lupų kraš
telius, — anksti nubudau...

— Koks paslaptingas tonas, — nusigręžė Jonas.
— Tu Šiandie priekabių ieškai, mielas Joneli, geriau — 

eime pusryčių...
— Tu turi žinoti, kad aš nepakenčiu paslapčių! — prasiveržė 

lig šiol sulaikomas nekantrumas, — paslaptis - meilės mirtis.
— Kažin iš kieno pusės daugiau paslapčių? — atklausė 

ramiai Edita.
Jonas metė žemyn popiergalius, kurie kaip sniegulės suvy- 

turiavo ore, ūmai apsisuko ir sustojo prie krištolinio pamerktuvėlio, 
kuriame, kaip jam rodėsi, begėdiškai baltavo dvi radastos.

— Iš ko šitas gėles gavai?
— Nežinau, — patraukė pečiais.
— Nežinai? — nusijuokė. — Gal man reikės sužinoti?
— Jei gali, labai prašau, ir man būtų labai įdomu.
Jonas nebeiškentė, sugriebė tuodu žiedeliu, stipriai spustelėjo 

ir susikeikęs, nes dygliai sulindo delnan, sviedė žemėn.
Tuo tarpu pasibarškino ir įėjo tėvas.
— Kodėl jūs neinate pusryčių? Kada laukiame... Bet jūs 

lyg nusmurgę... Kas atsitiko? — pasiteiravo.
■— Et.. — numojo ranka Jonas ir nusigręžė į langą.
— Manasis ne ta koja šįryt išlipo iš lovos, — nusijuokė Edita.
Tėvas šyptelėjo:
— Ar tik ne šitie vargšai žiedeliai, — parodė į žemėn nu

mestas radastas, — nesantaikos grūdą pasėjo?
Edita paraudo, Jonas barškino pirštais į langą.
— Kokioj nepagarboj mano Antaniuko radastos,—pakraipė 

galvą tėvas.
— Kokio Antaniuko? — ūmai atsigręžė Jonas.
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VL. PROSCEVIČIŪTĖ

Epizodas

Jau žiemos keturios ar penkios
Nuskendo laiko jūroj, _
Kai mėlynu akiu mergaitė 
Mane užbūrė.

Suklupus prie teatro — 
Ant skruostų ašaros sušalę 
Ji nieko nemaldavo ponu, 
Skubėjusių į balių...

Taip didelės ir gražios snaigės
Nuklojo auksą jos plaukti,
Jai prisiglaust prie nejautraus asfalto 
Nebuvo nejauku...

Ją kitą dieną vėl mačiau — 
Žiūrėjo, lyg.be tikslo, tolumon, 
O jos netrukdomi skubėjo ponai, 
Skubėjo į „Mignon“,

Mačiau bejėgiai ištiestas rankas 
Ir pusnuogius pečius po skarmalais, 
O į „Mignon“ skubėjo ponios, 
Šlamėdamos šilkais...

— Štai ano padaužos, — parodė pro langą tėvas.
Kieme, įtempęs lanką, taikė į varnui lizdą liepos viršūnėje, 

koki;? 13 metų berniukas, Jono pusbrolis, kuris Čia atostogavo.
— Šiandie rytą jis man pasigyrė, — tęsė tėvas, — kokį juoką 

iškrėtęs poniai Editai — vakar rytą įdėjęs į josios šliureles dvi 
baltas radastas, o pats pasislėpęs ir matęs, kai Edita jas parsine
šusi namo...

j Joną ir... abu ėmė kvatotis.
V • ■ ' ' . •
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A. ŠILGALYTĖ

Du broliai
(Fragmentas iš apysakos)

— E, lietelis sūdo, kaip smulki druskelė, negi sutirpsiu. 
Paskaitysiu kelnes, parasoną turiu, darbai — baltadugnės liepi
nės sposkos, kubilai neišriedės iš namy, — žvelgdamas pro vieną, 
pro kitą langą, pusbalsiu, pamažu sau šnekėjo raudonskruostis 
Melitonas, apylinkės medinių indų dirbėjas.

Atvožęs didelę skrynią, gražiai dažytomis gėlėmis šonuose ir 
skarda apsegtais kampais, išsiėmė šventadienius rūbus, skėtį su 
lenktos nendrės geltona rankena.

Rūbai iškildavo net porą karty savaitėje iš gilios skrynios 
— jie buvo Švarutėliai, kvapūs, nes dažnai Melitonas kvepiančių 
darželio gėlių priraškęs įdėdavo skryniom

Jo kambarys — visas grįČios galas švariai buvo laikomas: 
grindys baltu smėliu išbarstytos, ant varstoto tvarkingai sudėlioti 
kaltai, ant sienos žvilgėjo dideli ir maži pjūklai.

Pasiraitęs kelnes, persisvėrė per petį visiškai bukais, lyg 
nukirstais galais, suodžiais nužvilgintus kamašus. Baltutėlė ska
relė, lyg sniegas ant griovio krašto užsilikęs pavasarėjant, švietė 
Melitono pakaklėje.

Storą, odiniais viršais maldaknygę pasispaudęs po pažasčia, 
didelių kojy nešamas, krūmus pralenkdamas išėjo miestelin 
penktadienio rytą.
W Apluoke pririšta baltaprusnė dvylė, snukį atkišus vozgojo ir 
didelėmis apvaliomis akimis, ausis skliaudydama, lydėjo savo 
šeimininką.

— Dvylė neverks, Dvylė palauks, mano Dvylė, gera karve
lė, — kaip vaiką guosdamas su šypsena atsisveikino savo kar
velę Melitonas.

— Pamišėlis ir gana! — numykė storomis lūpomis ir užgriu
vusiomis akimis Nikodemas, tarpdury stovėdamas ir tik iš parai- 
tyty kelnių švytruojančias tarp krūmelių brolio kojas bematydamas.

— Tfu, davatka! Per minkštą tebeturi pakaušį, kol sukietės 
ir mirti seniui reikės. — Vėl apžergė pusvarstotį ir skaptavo to
liau geldą.

Skiedrelės krito užpakalin, j šonus, į priekį nusisprikdavo, 
kitos susibrukdavo po rankomis prie kelių — tada stora, ilgais
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“plaukais apžėlusia ranka nubraukdavo visas žemėn; „Ko čia bru- 
katės, eikit žemėn, — sušnekėdavo.

Nikodemas per dienas skaptavo geldas, klumpes, dievukus. 
Jam visai nerūpėjo, ar kas pirks jo padirbtą daiktą, ar ne —dirb
davo viską pamiršdamas, įsigilinęs j kiekvieną savo medinio kūdi
kio bruožą.

Pyko ant brolio, ko tas taip dykinėja — nors ir daug darby 
laukia, vis vien penktadienį kiūsnoja miestelin.

Persmaukė visa ranka per rasotą kaktą ir atsiminė, jog dar 
be pusryčių.

Siūbtelėjo ant grindy skiedry saują ir nuėjo ugnies kurti.
— Būt gerai, jei kas išvirtų! — Atsiduso, nevikriai įpylė 

skardinę vandens katilan, įbėrė gerą žiupsnį kruopų, uždengė 
mediniu dangčiu, užsirūkė ilgą porcelano pypkę ir išsitiesė 
aukštielninkas ant lovos.

Pypkė smilkdama gulėjo ant krūtinės. Mėlynų dūmy kamuo
lėliai, kaspinais vyniodamies, nyko rusvoj palubėj, o Nikodemas 
svajojo.

Priešais ant sienos kabėjo apdulkėjusi kareiviška kepurė, iš 
jos švietė apskritai pailga imperatoriškosios gvardijos žvaigždė. 
Žvaigždė, kaip kiklopo akis, įsispyrusi žiūrėjo į mažas šypsančias 
Nikodemo akis, lyg, primindama jam karo tarnybą tolimoj Rusijoj.

Nemiela pasidarė Nikodemui, per daug ryški dabar buvo 
toji kepurės akis. Ji priminė ilgą praeities dieny tarpą, nusinešus} 
Nikos garbanotą jaunystę ir įsmeigusį nedylantį rūpestį širdin.

Juzė būtų buvusi tikrai jo tada, kada ji buvo dar taip jauna, 
ir jis jaunas. Po 15 tarnybos mėty carui, kai grįžo Nikodemas, 
Juzės jau neberado —ji buvo ištikėjusi už turtingo senio Breivės.

Niką, užgrūdytas kareivis, pasiryžo laukti, kol vėl galės nau
jai įsimylėti. Įsimylėti taip, kaip tada, kai 21 mėty žalumas su- 
lankstydavo, sulaužydavo šipuliais kelią, vedantį j Patrakius pas Juzę.

Sunki kareivio kepurė — nutrynė gelsvas garbanas; laikas, 
kaip vagis, kaip aštrus skaptukas vogė Nikos kūną—Nika seno, 
kaip sensta visi.

Tik jo širdy neatplėšiamai gėrė kraują praeitis. Kai grįždavo 
kartais iŠ bažnyčios, nieko daugiau1 iš jos neparsinešdavo, tik 
Juzės Breivienės paveikslą savo galvoje.

Žinodamas, kurioje vietoje Juzė klupo, prisitaikydavo ne
pastebimą vietą prie pilioriaus ir stebėdavo jos gelsvo šilko ska
relę. Retkarčiais ir josios profilis sužaibuodavo Nikos akyse.

Šiaip jis nelindo jai į akis, žinojo, kad Juzė tebėra tokia 
pat griežta ir nepermaldaujama, ir dažnai į ją pažvelgęs, tarytum 
tuoj pajusdavo perštint veidą nuo plaštakos, gautos už vogtą 
pabučiavimą.

Subraškėjo lova. Išsivertė Niką, pasikasė pakaušį, patrynė 
raudoną sprandą, ir, kaip visi pypkoriai, per plačią pradantę nu- 
sispiovė. .
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— A, po velnių nuėjo caras, negaila, — pakeldamas dangtį, 
žvilgterėjo į kruopas, kurios išsipūtusios virsnojo.

Išdrožtų dievukų ir krikštytojų eilė, kaip rikė žmogystų, 
tylėjo išbaltintos pirkios pasieny. Vienas krikštytojas laikė rankoje 
kaušą ir prasminga šypsena lyg sekė Nikodemo žingsnius. Kitų 
veiduose ryškėjo paslėpta mintis, kurios neįspės gyvųjų smalsu
mas. Tuose ištikimuose veiduose Nikodemas be baimės raižė 
savos širdies nerimą, norėdamas tą nedylantį rūpestį sutrinti.

Išėjęs iš pirkios, apsidairė. Dangaus pilkuma norėjo giedrėti. 
Drėgna ir šilta oro banga glostė vešlią žolę, tarytum, šluostė nu
praustas burneles.

Nedidučio tvartelio laidare, nerūpestingai tvarsydamos, ty
sojo ir kriuksėjo deglis.

— Na, niuksi, ar neišalkai? — Persilenkęs per užtvarą pa
krapštė dykūno keterą. Tas net visas keturias ištempė. — Gera 
tau, parše, kad myliu, Šeriu, kasau, kad tai manimi kas taip 
rūpintųsi...

Atsistojo Juzės paveikslas akyse ir negalėjo Nikodemas tą 
dieną atsikratyti mintimis apie ją. Nesisekė darbas, pamiršo kruo
pas ir, kaip žaliūkas bernas nesitvėrė vienatvėj. Nikodemo kieta 
oda, maža kas ją įjaudindavo, o dabar, tik nuo minčių — tirpo, 
kaip vaškas. Netrapi, neišlepinta Nikos širdis pasilgo moters ir, 
tik tos, kurią mylėjo, kurios paveikslas ir jaustas artumas sruveno 
gyslomis.

Kieme susitiko iš bažnyčios grįžusį brolį. Visada ramiame 
Melitono veide kraipėsi nerimo bangelė.

— Parkiūsnojai? — pakalbino.
— Naujieną galiu pasakyti, ar nori žinoti? — klausė stebė

damas Nikodemą.
— Jau tavo naujienos... Gal elgetos bobinčiuj susipešė, ar 

kokią davatką vėl įsižiūrėjai? — erzino.
— Nešnekėk niekų, o džiaukis — Breivė mirė.
— Kaip tatai mirė? — lyg nesuprasdamas, atklausė.
— Mirė Juzės vyras, ar supranti, kad žmogus gali mirti?
— Ö Viešpatie, dėl to taip nerandu niekur vietos. Vargšė, 

daug turi rūpesčių, — skaudžia, perkreipta šypsena, įspyręs įbrolį 
akis, pusbalsiu šnekėjo Nikodemas.

— Šįryt švintant, sako miręs.
— Melitonai, sėskis, va, ant slenksčio, pasišnekim, — išdžiu

vusia burna ir prakaitu išpilta kakta, atsisėdo Nikodemas.
— Žinau, ką nori pasakyti, nesu vaikas. Tačiau, ar tau be- 

sapnuoti apie tokius dalykus? Juk Juzė ir sūnų porą turi, veizės 
ji į tave pliką ir seną. Mesk iš galvos tuos vaikio vėjagaudžius, — 
pasikeitusiu, paguodos pilnu balsu šnekėjo Melitonas.

— Ką tu išmanai? Mesti gali naginę nuo skaudančios kojos, 
bet merginos, kurią šitaip myli visą amžių, iš skaudančios širdies
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Moterų kultūrinis gyvenimas

MOKSLAS

— Per š. m. Užgavėnes, t y. vasario mėn. 24 ir 25 d. d. 
šaukiamas Kaune II-as L. K. Mokslininkų ir Mokslo Mėgėjų Su
važiavimas. Plenumo posėdžiuose bus .gvildenama šių dienų kul
tūroskrizio problema, o sekcijose Šiaip svarbūs mokslo klau
simai.

Kaip ir I-ame suvažiavime, įvykusiame 1933 m., taip ir šita
me organizuojama moterų sekcija. Joje Dr. O. Norušytė 
referuos apie »Mergaičių mokyklų problemas“, o koreferuos p. M. 
G a 1 d i k i e n ė. Antrą paskaitą skaitys P-lė O. Labanauskai t ė 
tema »Moterų darbo problemos“. Mokslo darbą dirbančios arba 
mokslu besidominčios moterys maloniai kviečiamos suvažiavime 
ir parodoje dalyvauti. Su suvažiavimu bus surišta katalikų mokslo 
raštų paroda. Į rašty parodą prašoma atsiųsti (Kaunas, Metropoli
jos Kunigų Seminarija) visą medžiagą iki š. m. vasario mėn. 10 d. 
Jai tinka visi — bet kurios mokslo srities — originalūs, versti ar 
redaguoti raštai, ar leidiniai (pav., knygos, brošiūros, straipsniai, 
žurnalai, chrestomatijos, žodynai ir t. t.) išspausdinti nuo pirmo
jo suvažiavimo iki dabar. Pageidaujama tvirtai įrištų egzemplio
rių, straipsnių — jei galima — atspaudų. Visa medžiaga parodai 
pasibaigus bus tvarkingai grąžinta.

— Nauja istorijos m a gi s t erė. Vilniaus universiteto lie
tuvė studentė Juzė Samokoraitė baigė studijas ir, parašiusi diplo- 

neišmesi, — akimis lyg skaitė įspaustus kiemely akmenėlius ir, 
pirmą kartą atvirai pasisakė broliui.

— Neišmanau? O, ir dar kaip išmanau, — staiga sučiaupė 
lūpas, kad neišlėktų žodžiai, susimąstė vartydamas rankose mal
daknygę Melitonas.

— Sakyk, ar mudu iš kelmo išspirti, kad taip ir gyvensim — 
tu su dvyle šnekies, o aš, aš su deglių...

— Prakeiktas, sakau, toks gyvenimas, — pliaukštelėjo sau 
per kelius Nikodemas.

41

41



minj darbą „Vyskupas Motiejus Valančius ir 1863 mėty sausio 
mėn. sukilimas“, gavo istorijos maglsterio laipsnį.

— Moterys archeologės šiaur. Afrikoje. Prancūzės 
archeologės Odette d e Puigaudeau ir Marion Benones 
grįžo iš tyrinėjimo kelionės po šiaurės Afriką. Jos padarė 2500 
kilometrų. Savo radinius atidavė Geografijos Dr-jai ir „Trocadėro“ 
muziejui. __

— Įdomus archeologės radinys. Archeologė Kr a u- 
se-Marquet, vadovaujanti kasinėjimams senovės miesto Hai 
vietoj, rado šventyklą, statytą maždaug prieš 3000 mėty. Kai 
miestas buvo pirmykščių Kanaano krašto gyventojų sostinė, kurią 
žydai, vadovaujami Jozuės,sunaikino.

Ieva Simonaitytė

MENAS IR LITERATŪRA
— Š. m. sausio mėn. 23 d. mirė lietuvė rašytoja Ona Eli- 

zabeta Pleirytė Puidienė, žinoma Vaidilutės slapyvarde.
— Pirmąją valstybinę literatūros premiją laimėjo moteris ra

šytoja klaipėdiškė Ieva Simonaitytė. Premijuotas jos romanas 
„Aukštųjų Šimonių likimas“. Romane vaizduojama kelių Mažo
sios Lietuvos kartų likimas. Romanas verčiamas jau į vokiečių
kalbą.

Garsi d a i n i n i n k ė. Pagarsėjusi Amerikos lietuvaitė dai
nininkė Elena Bartušaitė per Kalėdas dainavo iš vienos Čikagos 
radio stoties. Klausytojai jos dainavimu labai susižavėję. Amerikos
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AKADEMINIS VEIKIMAS
— S. m. sausio mėn. 18 d. Dotnuvos Ž. Ü. AkademijojeH

įvyko stud. At-kų „Gabijos“ Korp! ir „Algimanto“ klflbo vakaras — 
balius. Programą išpildė Valstybės teatras — Klaipėdos skyrius, 
suvaidindamas „Tartiufą“. Publika labiausiai susižavėjo Bin- 
dokaite, kuri, vykusiai vaidindama Orgono tarnaitės rolę, juo
kino publiką iki ašary. Po programos spalvotu prožektoriy ap
šviestoje salėje šoko ir linksminosi Dotnuvos Ž. U. A. jaunimas, 
filisterės-riai ir svečiai iš Kauno. Sekančią dieną t y. sausio mėn. 
19 d. sekmadienj įvyko Ž. O. Stud. At-ky Sąjungos susirinkimas. 
Paskaitą laikė gerb, bažnyčios Rektorius kun. VI. Baikauskas. 
Kalbėjo taip pat ir Centro valdybos pirmininkas Albinas Graže- 
vičius. Susirinkimas buvo labai skaitlingas. Korespondentė

PERORGANIZUOJAMA „NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ 
REDAKCIJA.

Ateitininky Tarybos pirmininkės J. Maceinienės iniciatyva, 
Ateitininkiy Tarybos posėdy, ir po to artimyjy „N. Vaidilutės“ 
asmeny pasitarime, padaryta keletas „N. Vaidilutę“ liečiančiy 
nutarimu. Pasitraukus ilgametei leidėjai — redaktorei R. Petru- 
šauskienei, Vyriausia „N. Vaidilutės“ redaktore — leidėja sutiko 
būti O. Gaigalaitė Beleckienė. Redaktorės padėjėja ir toliau liko 
R. Romašauskaitė Atkočiunienė. Sudaryta „N. Vaidilutės“ reikalais 
rūpintis komisija, į kurią sutiko įeiti: O. Krikščiūnienė* Dr. O. 
Norušytė, Pr. Pikčilingienė, J. Maceinienė, gyd. J. Petrauskaitė, 
Em. Petrauskaitė. Taip pat numatyta pakviesti Nainy židinio 
redaktorė specialistė. Be to, visoj Lietuvoje, kur tik rasis bent 
kelios inteligentės moterys, numatyta kurti Motery Intelektualinio 
Bendradarbiavimo Rateliai, kuriy tikslas bus palaikyti ankštus 
ryšius su savo žurnalu jį prenumeruojant, platinant ir bendra
darbiaujant, jame.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Moteriška filmą. Amerikoj rodoma socialinio pobū

džio filmą „Travellers Women“ turi didelį pasisekimą. Filmoj 
vaizduojama labai savarankios moters, kaip filmų agentės; keliau
tojos ir įvairiu versly darbininkės, gyvenimas.

Kovoja su mirties bausmėmis. Londone ponia Van 
der Elst jau ilgus metus rūpinasi, kad būty panaikinta mirties 
bausmė. Praeity mėty gruodžio mėn. vieno Londono kalėjimo 
kieme buvo žudomas mirti nuteistas kalinys. Prie kalėjimo vartų 
buvo susirinkusi didelė žmoniy minia. Ponia Van der Elst, norė
dama išsklaidyti susirinkusius, įvažiavo su automobiliu į minią. 
Teismas priteisė p. Van der Elst sumokėti 25 svary pabaudos.
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ĮVAIRENYBĖS
— Japonės nori turėti e u r op e i š kas a k i s. Japonija, kaip žino

ma, yra pasiekusi aukštos europeiškos. kultūros. Įvairūs technikos išradimai turi 
Įtakos į japonų gyvenimu, jų papročius ir reikalavimus. Kadaise japonai buvo 
žemdirbiai — ūkininkai, o šiandien pagarsėjo kaip pramonininkai. Senieji papro
čiai nyksta, vyry ir motery tautiniai rūbai pakeičiami europeiškais. Vakarų Euro
pos papročiai yra gerai žinomi ir Japonijoje. Amerikonų filmomis labai domisi 
jaunimas, ir tuo pateisinami įvairūs jų išsišokimai kasdieniniame gyvenime. Šios 
dienos japonai ne tik rūbais nori būti panašūs j europiečius, bet ir savo išvaiz
da japonė nenori skirtis nuo europietės ar amerikietės, ir dėl to nori išsižadėti, 
net savo rasei charakteringu, įstrižų akių. Japonės kreipiasi į žinomų Tokio mies
te akių gydytojų specialistų chirurgų prof. Dr. Kozo Mchida, kurs operacijos keliu 
pakeičia akių formų ir net jų spalvų. Gydytojas turi didžiausių praktikų ir uždir
ba milžiniškas sumas pinigų, nes japonai ir vyrai, ir moterys pasiryžę sueuropė- 
ti ir pakeisti ne tik formų, bet ir akių spalvų. Juoda akių spalva pakeičiama į 
mėlynų ir žalsvų. Senos tradicijos gynėjai, kovoju su tais naujoviškumais, tuo 
tarpu visai pralaimi.

— Etiopijos amazonės. Šalia rimtų pranešimų apie italų-etiopu 
konfliktų, kurių pilni laikraščiai, netrūksta ir labai nuostabių informacijų. Taip, 
pranešama, kad vos tik-negusas paskelbė mobilizacijos Įsakymų, pareiškė noro 
stoti į kariuomenę ir viena moteris, kuri jau 1895 m. dalyvavo italų-etiopų mū
šyje ties Adova. Tada ji buvo dvidešimties metų, ir, jei tikėti jos žodžiais, 
vienoje pavojingiausių italų fronto vietoje, nužudė 50 priešų. Dabar ji, kaip ir 
kiekvienas kareivis, gavo visų apginklavimų.

Iš Adis Abebos pranešama, kad etiopų vadų tarpe, kurie ypač smarkiai 
puola italų avanpostus, Makalės srityje yra etiopų princesė Mazibo, kuri vado
vauja nemažam skaičiui kareivių ir pati daro dienos ir nakties metu partizaniš
ko pobūdžio užpuolimus. Princesė, puikiai pažindama apylinkes, laimėjo visų eilę 
kautynių. Be to, šiaurės fronte dalyvauja kare vieno vado duktė Waizero Sha- 
mergo Gaby, kuri, tėvui mirus, valdo didelius plotus žemės ir 10.000 vergų. 
Ji vadovauja 15.000 kareivių būriui. Taip pat ir generolo Habte Ogadeno srities 
komendanto žmona Waizero Absagedisch drauge su vyru išvyko į frontų. 
Etiopės puikiai valdo kardų, durklų ir ietį. Tačiau pasirodo, jos moka ka
riauti ir su kulkosvydžiais. Pietų fronte mušyj ties Vebe Šebeli dvi moterys 
puikiai aptarnavo vienų kulkosvydį, o viena etiope drauge su 4 vyrais ištisas 4 
vai. karštame dykumos smėlyje ir karštuose apkasuose aršiai kovojo su daug 
garsingesniu* priešu. Dėl tų moterų narsumo, etiopai galėjo tvarkingai pasitraukti. 
Jos, italus buvo sulaikiusios tol, kol tik turėjo šovinių. Kai šovinių jau nebeliko, 
jos ir pačios laimingai nuo priešo pabėgo, nusinešdamos atskiras išardyto kulko
svydžio dalis. Etiopijoj tuo visai nesistebi, nes amazonės Etiopijos ir Azijos 
istorijoje nuo seno yra žinomos. Hetitai, finikiečių kultūros pirmatakai, kurie M. 
Azijoj buvo įkūrę galingų valstybę, yra pirmoji tauta, kurios kariuomenėje tarna
vo moterys. Čia tenka ieškoti amazonių atsiradimo žymių, kurios Graikijos isto
rijoje tapo taip garsios. Jomis yra buvusios net’Hetitų arba Khiti dvasininkės, 
vienos septynių susijungusių tautų, kurios yra pasipriešinusios Izraelitų žygiui į 
žadėtųjų žemę. Boghta-Keul apylinkėse uolų kapu sienose buvo rasti tų dvasi- 
ninkių atvaizdai, kur jos vaizduojamos nuo galvos iki kojų apginkluotos ir ko
vojančios pėsčios ir raitos. Kitur jos vaizduojamos kaip vienos deivės palydovės. 
Boghta-Keul buvo Hetitų sostinė. Tų dvasininkių ženklas, kurio nė ant vieno 
paveikslo netrūksta, yra į skeptrų panaši lazda. Savo charakterio jos neteko, iš
nykus Hetitų galybei. Karuose su frigais, egiptiečiais, izraelitais, tos amazonės 
yra parodžiusios nepaprastų karžygiškumų ir pasiaukojimų, gindamos savo tikė
jimų ir tėvynę. •
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Knygos ir žurnalai
Atsiųsta paminėti

1. Petras C virka, Žemė Maitintoja. Romanas iš savano
rių ir naujakurių gyvenimo. Sakalo leidinys. 284 pusi. 3,50 lt.

2. Simanas Daukantas, Lietuvių Budas. Redagavo ir 
žodynėlį pridėjo J. Talmantas. Su S. Daukanto portretu. Sakalo 
leidinys. 376 pusi. 5 lt.

3. Jonas Kossu-Aleksandravičius, Dievai ir Smut- 
keliai. Literatūriniai visuomeniniai labai aktualūs straipsniai įvai
riomis temomis. Sakalo leidinys. 288 pusi. 3,50 lt.

4. Balys Sruoga, Aitvaras Teisėjas. Labai linksma, 
eiliuota trijų veiksmų pjesė moterim ir vyram, augalotiem ir pipi
ram. Su gražiomis dail. Ušinskio iliustr. Sakalo leidinys. 132 
pusi. 2,50 lt.

5. J. Marcinkevičius, Mes Ateinam. I t. Didelis ir 
vertingas epochinis romanas. Pirmoje daly aprašoma 1905 metų 
revoliucija, Didysis Vilniaus Seimas ir prieškariniai laikai. Sakalo 
leidinys. 368 pusi. 3,50 lt. *

6. Teofilis Tilvytis, Kelionė Aplink Stalų. Jumoris
tinis romanas. Neįveikiamo optimisto Valerijono Spiritavičiaus ir 
jo palydovų triukai tarp keturių sienų keliaujant į gyvenimo prie
blandą. Sakalo leidinys. 240 pusi. 3 lt.

7. F. N e v er a vi či u s, Dienos ir naktys. Naujo autoriaus 
romanas, parašytas tikrai intelektualiai. Netekėjusios motinos 
problema. Sakalo leidinys. 368 pusi. 4 lt.

8. Stasius B ūda va s, Mokytojas Banaitis. Romanas iš 
mokytojų gyvenimo. Sakalo leidinys. 200 pusi. 2,50 lt.

9. A. Šalčiu vienė Gustaitytė, Voras. Romanas. Pa
krikusios šeimos tragedija. Sakalo leidinys. 216 pusi. 2,50 lt.

10. J. Kossu-Aleksandravičius, Intymios Giesmės. 
Trečioji lyrikos knyga. Sakalo leidinys. 96 pusi. 3 lt.

11. Victor Hugo, Vargdieniai. I t. Iš prancūzų kalbos 
išvertė Pr. Povilaitis. Vienas pačių geriausių 1935 m. išėjusių 
verstinės literatūros veikalų. Tai yra pasaulinės literatūros še
devras. Sakalo leidinys. 392 pusi. 3,50 lt.
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12. S i gr i d U n d s e t, Kristina. Romanas. IX t. Kryžius. 
Tai jau yra šio didelio ir vertingo veikalo paskutinė dalis. Autorė 
už šį veikalą yra gavusi Nobelio premiją. 238 pusi. 2,50 lt

13. M. G. Karalių Karaliaus Šalis — Abisinija. Istori
niai, geografiniai ir etnografiniai bruožai. Sakalo leidinys. 144 
pusi. 1,50 lt.

14. S t. Jurevičius, Organinė Chemija. -Vadovėlis aukš
tesniosioms mokykloms. „Tinka vadovėliu Lietuvos mokykloms“. 
Šviet. M-jos Kn. Tikr. Komisijos prot. Nr. 494. Sakalo leid. 240 
pusi. 5 lt.

15. Darbo Pajamų Mokestis. Įstatymas, taisyklės, lente
lės, Vy r. Tribunolo sprendimai ir rodyklė. Neoficialiais leidinys. 
Spaudai parengė J. Baltrušaitis, Mokesčių Departamento Referen
tas. 2,50 lt.

16. S. Tarvydas, Lietuvos Geografija. Vadovėlis prad. 
mok. V skyriui ir prireng. gimnazijos klasei. Labai gausiai ir 
gražiai iliustruotas, pridėtas spalvotas Lietuvos žemėlapis. 128 
pusi. 2,75 lt.

17. P r. Genys, Atnašavimas. Lyrika. 2 lt.

D r. Tihamėr Töt h, Jaunos sielos auklėjimas, {vado 
žodį parašė J. E. Vysk. P. Būčys M. L C. Išvertė Pr. Gaidama
vičius ir Vyt. Mankeliūnas „Pavasario“ knygyno leidinys Nr. 6. 
Kaunas, 1935. Puslp. 264. Kaina Lt. 5, —

f I

Lietuvos Skautų Sąjunga 1950 — 1935 m.
Trumpa veikimo apžvalga ir sudėties žinios. Kaunas, 1935. 

Skautų Aidas 94. Pslp. Kaina Lt. 1. —
Turinyje: 1. L. S. S. Šefo mintys apie skautybę; 2. skautybės paaiškini

mas; 3. bendros pastabos; 4. organizacijos schema; 5. sąjungos vadovybė; 6. 
sudėtis; 7. skautininkų sąrašas; 8. ordinais apdovanoti; 9. centro organų ir ša
kų veikimas; 10 vadų lavinimas ir rengimas; 11. stovyklos; 12. spauda; 13 
užsienis; 14. vienetų sąrašas.

Skuju Fri d i s, Nulaužtas raktas. Vieno veiksmo tragi
komedija liaudies teatrui. Iš latvių kalbos laisvai vertė Juozas 
Audronis. Leidėja L. JanuŠevičiutė. Biržai, 1935. Pslp. 20. Kai
na 50 et.

J. Mačernis, Tarp gyvenimo ir mirties. Marijonų lei
dinys. Marijampolė, 1936. Puslp. 16. Kaina 10 et.

K u n. K. Zajančkauskas, M. I. C. Mūsų paguoda. (Jė
zaus Širdies penktadieniai). Marijonų leid. Marijampolė, 1936. 
Puslp. 16. Kaina 10 et.

K u n. N. Sku rkis, M. I. C. Dieviškoji amnestija, (arba 
atlaidai). Marijonų 4 leid. Marijampolė, 1936. Puslp. 16. Kaina 
10 et.

s
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Orison Swett Marden, Ugdykime talentus. J. Kazė
no vertimas, Fakelo leid. Kaunas, 1936. Puslp. 176. Kaina Lt. 2,50.

Vi. Ta wor s k i, Šv. Mikalojaus naktis. Dviejų paveikslų 
pasaka vaikams. Išvertė Jonas Kuzmickis. Šaltinėlio knygynėlis 
Nr. 11. Kaunas, 1936. Puslp. 23. Kaina 15 et.

Našlaitė Marijam a
Leiskite mažutėlius pas mane
Stokis ir vaikščiok

Visas tris knygeles išvertė J. Talmantas. „Pavasario“ knygyno 
leid. Puslp. 15+16+16. Kaina kiekvienos knygutės 5 et.

Motinos ir Vaiko kalendorius 1936 m. Lietuvos Moti
noms ir Vaikams globoti Organizacijų S-gos leidinys. Kaunas.

Mūši} Laikraščio kalendorius 1936 m. Kaunas, Puslp. 95.
Didysis Lietuvos metraštis — kalendorius 1936 m.

Kaunas. Puslp. 148.
Policijos kalendorius 1936 m. „Policijos“ laikraščio leid. 

Pusi. 368.
Tiesos kelias. Religijos, doros, mokslo ir visuomenės gy

venimo mėnesinis žurnalas. Kaunas 1936 m. sausio mėn. Nr. 1. 
XII metai. Puslp. 40+64.

Kosmos, 1935 m. N. 10 — 12.
Turiny: VI. Viliamas: Modernioji geografija ir jos keliai. Inž. J. 

Deksnys: Geografijos naujosios priemonės ir Lietuva. Prof K Pakštas: 
Afrika. K. Bieliūkas: Ilgio (Šakių ap) Kietaviškio, Tauragnų, Lab^s, Labelėš, 
ir Ilgio (Alytaus ap) ežerų morfologija bei morfometrija. Prof. St. K olų pa ii a: 
Nevėžis, hidrografinė studija. Mokslininkų paminėjimai, Konferencijos, kursai, 
mokslinės ekskursijos. Geografinė kronika. Laisva tribūna.

Prie šio Nr. eina ir populiarus priedas „Gamtos Draugas* 
lapkričio — gruodžio mėn. 1935 m. Turiny: Dr. J. Dagys: 
Įspūdžiai iš Austrijos. Prof. S. Kolupaila: Aukštaičių ežerais ir upėmis. 
Ekskursantas: »Gamtos Draugo“ skaitytojų 5-ji kelionė i pajūrį.

Šio numerio kaina 6 lt. Prenumeratos kaina metams 20 lt. 
Redaktorius — leidėjas Prof. Pr. Dovydaitis.

, I

Administracijos adresas: Kaunas, Laisvės Al. 31 b.ra

Leidėja-redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė
Redaktorės padėjėja R. Romašauskaitė Atkočiūnienė
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Čia „ŽVAIGŽDĖ“ Jums padės
— Ak, kaip norėčiau įsigyti Šv. Rašto „Naująjį Testamen

tą“ — gal ne viena Jūsų pagalvojo, išgirdus, kad naujas ir pato
bulintas jo leidimas netrukus išeis iš spaudos. Nesirūpinkite, kad 
ir maža pinigų turite,

„Naująjį Testamentą“
Jūs galite įsigyti visiškai pigiai.
Religinio atgimimo Lietuvoje žadintojas laikraštis „Žvaigždė“, 

norėdama, kad Šv. Raštas prapūstų po visą Lietuvą, savo me
tiniams skaitytojams duoda Naująjį Testamentą tik už 2 litus.

Pačios užsisakykite „Žvaigždę“ arba prikalbėkite mamytes 
ir turėsite dvigubą naudą: įsigysite Šv. Raštą ir ištisus metus 
galėsite skaityti laikraštį „Žvaigždę“, kurs daugelio pripažintas
religinio atgimimo Lietuvoje pranašu.

Tikrai verta „Žvaigždę“ skaityti, nes
„Žvaigždė“ aiškina aktualiausius ir visiems rūpimus tikėji

mo klausimus.
„Žvaigždė“ 

dienų didvyrius, 
nimo apraiškas.

„Žvaigždė“
religinės šilimos.

iškelia pačių naujųjų laikų šventuosius, musų 
aprašo visas gražiąsias Lietuvoje religinio gyve-

yra visuomet kupina entuziazmo, optimizmo ir

„Žvaigždės“ kaina 4 litai, o su priedais 6 litai metams. 
Užsienyje 1 dol., su priedais P/s dol.

Adresas: „Žvaigždė“, Jėzuitų namai, Kaunas.

Dėmesio!
Prie Aukštesn. Moterų Dailės Darbų Mokyklos veikia trum

palaikiai moteriški} rubi} kirpr o ir siuvimo

KURSAI
modisčių (mot. skrybėlių dirbimo)Netrukus atidaromi ir

kursai. Teirautis: Kaunas, Laisvės Al. 22, III a. nuo 10-12
vai. ir nuo 16-18 vai. kasdien arba telef. 49-29 pas mokyklos 
Vedėją.
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N ebe paslaptis
Kad »Miaijti* visi reikalingi ir kad visi »Miaijas* myli: kai tik 
ję nesulaukia —• administracija apverčiama paklausimą laiškais.

1936 motais »MISIJOS* kaa mėnuo rady«:
1. apie misijų kraštas, jų gyventojus, papročius, kultūrų, religinį gyv.f

\ 2. apie gražius pavyzdžius iš misijų kraštų, -
3. apie Jėzuitų valstybę Paragvajuje ir aplamai iš misijų istorijos,
4 apie misijų globėjų ŠV. Pranciškų Ks. ir kitus,
5. įdės apysakų bei romanų iš misijų gyvenimo, •
6. patieks paskutiniųsias žinias iš viso pasaulio misijų kraštų.

Šie idomns, žinotini dalykai vigiems nesnnkiai

užteuka užsiprenumeruoti gražiai iliustruotą didelį »MISIJŲ*> 
laikraštį, prisioiičiaflt ne vėliau kovo m. 1 d. tik 4 litus Šiuo

adresu: Kaunas, Jėzuitų namai, „Misijų* Administracijai
. ■ ' ' ' • ' ’ J * . ‘ ’ ♦ • • ’

JS

H

19

n

11

1

4

a.—10 1t., 3mėn.HM

K A RÖ A C« LIETUVOS KARININKŲ LAIKRAŠTIS 
... . ■■■•. . ■/. -.«{na du kart per mėnesi

,K A R D A S* rašo aktualiais krašto gynimo, ekonominiais, kultūriniais kari* 
ninkuir jų šelmy reikalais, Savanorių kūrėjų bei Šaulių organizaciniais 
klaus mals, deda užsienio ir vidaus politikos apžvalgas, plačiai infor
muoja apie mūsų ir kitų valstybių kariuomenių gyvenimą bei (vykius, 

rK A R D Ą* turėtų išsirašyti ir Žymesnės bibliotekos bei skaityklos.
»KARDAS* iliustruotas ir dsiliai leidžiamas ,Kardų* leidžia Karininkų Ramovė. 

Pienumerata: Lietuvoje: metama — 18 lt, 6 mėn.—10 lt., 3 mėn.
6 lt. Užsieny, be Latvijos, Estijos ir Vokietijos, dvigubai brangiau.

Adresas: Nepriklausomybės aikštė 10, Kaunas. 
Telefonas 3927.

* i * * * . ‘ I ’ , ' • _ . * ’ < * • * , ’ j , ’ '* ■- ' ’ . •** -*.' _*

Gerbiamiejll
Jau ketvirti metai, kai eina „Tautos Mokykla“ pradėjusi lietuviškosios 

mūsų pedagogikos tęjūdį ir sutelkusi per 3000 skaitytojų — mokytojų. Tųlaik- 
- raštį skaitantieji supranta, kokį didelį darbų jisai yra pasiėmęs. Tvirtai ryžosi jis 

išputusį mūsų mokyklų gyvenimų pradėti pavidalinti lietuviškais pavidalais, kad 
pagaliau ir pas muši ligi šiol svetimųjų vėjų niaukoma, imtų giedrytis žydri 
savoji pedagoginė padangė, »Tautos Mokyklos* didžiausias troškimas — kurti 
lietuviškoji mokytojų visuomenė ir lietuyiškoji pedagogija ir pedagogika.

Laikraštis atspėjo daugumos mūsų mokytojų mintį. Savo^ išgalėmis, nie
kieno iš Šalies piniginės paspirties neturėdamas, jis laikosi ir stengiasi tobulėti.

Kad ir tobulėdamas, laikraštis vis dėlto be didėlesnės materialinės atra
mos jaučia painiojantis nemaža kliūčių spartesniam Žingsniui. Jis turi susilaukti 
dar daugiau skaitytojų, kurie ir savo mintimis ir prenumeratos mokesčiu page
rintų jam plėtojimosi sųlygas.

■ Tad kviečiame Tamstų j »Tautos Mokyklos* telkiamų Lietuvos mokytojų 
alkų, prenumeruojantis laikraštį, bendradarbiaujant jame. Tamstos sutikimas 

parodys, kiek gyva lietuviškosios pedagogikos mintis mūsų mokytojų visuome
nėje ir kokių vilčių gatime turėti savosios mokyklos reformos išvakarėse, y ^ 7^

„Tautos Mokykla“ metams —16 lt., pusei — 9 lt. Galima prenumeruoti 
ir laišku, pasižadant vėliau prenumeratos mokestį sumokėti.

Administracija gali pasiųsti papigintai ir praėjusių metų »T. M.* komplektų. 
Adresas: „Tautos Mokykla“, Laisvės ai. 29, Kaunas. Telef. 46-64.
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TURINYS
* - *. f . 4 ■ ' * J \ i . .

j,Meceinienė. Intelektualinio moterų bendradarbiavimo ^
. prasmė ? .*■. ■ • . *

Vėsula. Pakviesk mane (eilet) . .... .
Salomėja Nėris. Nepažįstamajai draugei (eilėr.) . .

Bnjokaitė. Kada nors taip pat (eilėr.) . . - .
j. Drungaitė. Pirmosios valstybinės literatūros premijos 

laureatė ir .Aukštųjų Šimonių likimas* . . .
F r. Pikči li ngicnė. Viešoji motinos ir vaiko globa ir

Iz. B1 a u d Žid n a i t ė. Tik jis negrįš (eilėn). . 
K. Matuzaitė-(Manė Dauba) Neringa (tęsinys) 
V. K u m p i k e v i ė i u t ė. Magdalena (eilėn) . .
A. Dirmantaitė. Noktiurnas (eilėr.) . ,
V. Ki r k i 1 ai t ė. Sigrid Undset ir jos kūryba
Marg ar et e PiscEel. Moters mokytojos ir auklėtojos 

reikšmė mokyklai ; :
A g. A ndr i ušk e viči u tė. A. a; rašytoja Vaidilutė . .

'š;.;’Namų židinys
Ponia G. Camus. Džiaugsmingas šeimos židinys .

» ‘ ‘ ■ ...... , - • ■ - » * 4 ' 4 ' . ... *. ' u ■ . ■ * ’ '
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49
52
53

58

. 64

. 70

. 70

. 71

70

85

t

1

• !

f Moterų kultūrinisgy venimas
Literatūra ir menas, organizacinis darbas, akademinis 
veikimas, įvairios žinios \ . 91-95
Knygos ir žurnalai v ! 96

t

1

' ? , ■ ;■ į . . ■ .......

„Naujosios Vaidilutės“ kaina
■ • - - • ■ • * ■ ' • • ■ • , . ■ . • - . .

10 lt. pusm. 5 lt
oksleiviams metams

8

studentams ir moksleiviams metams
atskiras num.

Užsieny, be Vok., Lai, Ėst, metams
„Naujosios Vaidilutes* Redakcijos ir Administracijos adresas

Kaunas/Laisvės Alėja Nr. 3. Telef. Nr. 2676.

Administr.10—14 kasdien, be šventadieniy.
Red. 12—14 vai. pirmad., trečiad. ir penktad. 12—17 vai. antrad

„ŠeSupės* spaMtiivė Marijampolėje . /•••?

I
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i ii
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