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, Dr. O. Narušyte

Įvyko
, • . ■ r

— Ar aš jį dar išvysiu? — klausia pati savęs senutė.
— Tėveli, kada į Vilnių važiuosim? — klausia mažasis tėvo, 

kai tuo tarpu brolis ir sesuo Vilniaus žemėlapį pasitiesę.
' . • r ■ ’ -

— Vilnių atgavom! — skelbia entuziastingas jaunuolis, o vaikų 
daržely vaikai klausosi pasakos apie Vilnių ir prieš Aušros Vartų 
Dievo Motinos paveikslą keičia savo kasdieninės maldos turinį; vie
toj prašymo — padėka.

Padėka. ,
Ji nulingavo visais kraštais, kur tik lietuviai gyvena. Tiesa, su 

džiaugsmu drauge atkeliavo ir rūpestis. Dėl to džiaugsmas reiškėsi 
santūriai, kad nepažeistų draugo rūpesčio. Tačiau dėl to džiaugsmas 
pasirodė brandesnių ir paliudijo, kad Tautos šventovė buvo neveltui 
aukojama. Ta auka ugdė ir brandino Tautą.

Nuostabūs Apvaizdos keliai. Nuostabi dieviškosios Motinos 
globa tam miestui ir šiam kraštui.

Vos sukūrė Tauta savo laisvą valstybę ir rengėsi išsilieti sriauniu 
upeliu, kažkieno ranka suvarė į krantus ir įsakė tekėti siaura vagele. 
Vos pajutusi jėgą savo kūne Tauta manė džiūgauti, jai kirstas smū
gis. Tą žaizdą Tauta puoselėja atsidėjusi daug metų, kreipia visas 
savo gyvastingas sultis ta kryptimi; kovojant su skausmu, gimsta 
ir auga pasiryžimas, bunda šimtmečiais snaudusios tautos jėgos, 
valosi tautinė sąmonė, išblėsusi laisvės meilė įsikuria. Po Vilniaus 
auka auga naujoji karta, kuri savo ilgesiu ir pasiryžimu rengiasi tau
tinei misijai. Staiga ateina laikas — netikėtai baigiasi aukos laikas: 
Dievo Motinos atvaizdas, kuris susijęs su tautos likimo keliais, grįžta 
Lietuvai. 1
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. Vos spėjusią savo tautinę sąmonę pažadinti, apvalyti ir valsty
biškai nusiteikti tautą Vilnius pastato prieš naujas problemas ir 
liepia jas spręsti.

Jis — Vilnius tiekos metų auka, grįžta mums nualintas. Jis 
reikalingas dabar ypatingos lietuvių meilės. Ne tik materialinių iš
teklių jis pasigenda, bet ir mūsų kūrybinių jėgų ir, kruopščiu darbu 
pasireiškiančios sūnų ir dukterų, meilės. Skirtumas išaugo per tuos 
du dešimtmečius lietuviškoje žemėje, nors ją ir šiaudinė siena te
skyrė. Nesuteikti Vilniui kuo spartesniu tempu ir kuo geresniu būdu . 
to, ką mes laisvi būdami susikūrėme, reikštų neatlikti savo pareigos, 
neįvertinti Vilniaus aukos. Tautinė pareiga mums liepia siųsti į Vil
niaus kraštą pačius geruosius žmones, parinktus valdininkus, išban
dytus mokytojus, mūsų tautinio elito reprezentantus, nes aname 
krašte reikės ir pavyzdingos tvarkos, teks ir kūrybinių galių kibirkštis * ■ J •įpusti.

Žinome, kad bekenčiant Vilniui suskurdo jo žmonių tautinė są
monė. To krašto lietuviui reikalinga pagalba, tiek kiekvienam žmo
gui atskirai, tiek šeimai ir kolektyvui. Tuo atžvilgiu /patarnausime 
savo broliams ir veikdami juos individualiai, ir savo įstaigomis (vaikų 
darželiais, mokyklomis...), taip pat organizacijomis.

Tačiau, pasikeitė Lietuvos sienos, gavome kitus kaimynus, gy
venimas pastatė lietuvių tautai naujus uždavinius. Po intensyvaus 
tautinės sąmonės ugdymo laikotarpio žengiame į intensyvaus socia
linio gyvenimo tvarkymo periodą; mes ryžtamės išugdyti kiekvieno 
lietuvio meilę kiekvienam lietuviui, konkrečiais darbais mes norime 
užtikrinti kiekvieno brolio — lietuvio gerovę. Be abejo, palaimingai 
pajus šio lietuvių tautos uždavinio vykdymą ir Vilniaus krašto lie
tuvis, nes jam ypač, po visų nelaimių, reikalinga yra ir kuratyvinė 
ir preventyvinė socialinė globa bei apsauga.

Šiuo metu gyvas socialinis sąjūdis, aiškus planas ir gera valia 
bei krikščioniška artimo — savo tautiečio meilė sudaro mūsų tau
tinio veikimo programą.

Šioje srity lietuvei moteriai skirta atlikti svarbų vaidmenį. Ti
kimasi, kad ji sugebės sudaryti tas sąlygas, kad socialinis teisingu
mas pasireikštų konkrečiu pavidalu. Šio naujo laikotarpio angoje iš 
lietuvės tikimasi taupumjo, pradedant kasdieniu gyvenimu ir baigiant 
iškilmingais priėmimais; taupumas reikalingas pradedant nuo aukš
čiausios socialinėj santvarkoj iškilusios moters iki padienės darbi
ninkės. Ir kaip būtų gražu, kad tai akcijai impulsą duotų tos mo- * . ■ \ 
terys, kurias žmonės daugiau mato, kurių pavyzdys veiktų lietuves 
užkrečiančiai. Pirmoj eilėj šį uždavinį vykdyti pašauktos yra kata-

, ’ . *•> • . • ■ .
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Sveikos, Sesės Vilnietės! Musų sujungtos 
jėgos ir darbas Tėvynei Lietuvai!

„Naujoji Vaidilutė“

likęs moterys, kurios tapdamos Katalikų Bažnyčios narėmis, pasiža
dėjo ir sekti dieviškojo Mokytojo mokslu — mylėti žmones, au
kotis dėl jų.

Taupumas namuose leis lietuvei daugiau įnešti į artimo meilės 
sąskaitą, ją papildyti, ar tai sušelpiant tai dienai —- grynai kuratyvinių 
būdu, ar aukojant savo lėšas ir net fizines bei dvasines jėgas toli nu
matančiai — preventyvinei socialinei globai.

Ne tik žemės reforma reikalinga, ne tik darbas bei uždarbis turi 
būti užtikrintas, bet tautos jėgos, tiek materialiniai tiek dvasiniai 
resursai, turi būti įtraukti organizuoti preventyvinę socialinę globą, 
kad lietuvių vaikas augtų sveikas dvasia ir kūnu, kad Lietuvoje ma
žėtų prievartos bausmių įstaigų, kad luošų, paliegėlių namai, sana
torijų patalpos tuštėtų, kad lietuvė motina turėtų progos pasirengti 
savo uždaviniui ir galėtų jį vykdyti sėkmingai, kad nelaimingi atsi
tikimai sumažėtų iki minimumo, kad tautos moralė pakiltų. Daug 
dar galima būtų paminėtų tų „kad“ ir daug yra būdų mažinti skurdą 
žemėje, naikinant to skurdo sąlygas. Sie darbai pareikalaus iš tau
tos taip pat aukos, nes visi dideli darbai, kurie išgelbsti žmoniją, 
pareikalauja aukos. Be aukos nėra išganymo. Neatsitiktinai, tur 
būt, šiais metais Lietuvoje ypač buvo susirūpinta socialinių talkinin
kių — profesionalių parengimu, kurios globotų kūdikį, vaiką, mo
tiną, jaunuoli, taip pat suaugusį, rastų būdus įgalinti lietuvį tapti 
„sau žmogumi“ ir pačiam vairuoti savo gyvenimą.

Neužmirština, kad lietuvių tautos jėgos augo ir brendo laisvoje 
tėvynėje po skausmo antspaudu; savo laisvoje žemėje jos susikon
centravo, čia jų galybė, čia jų židinys; čia degdamos jos apšviečia 
visus pakraščius. Tas susikaupimas neturi būti išblaškytas, židinys 
gęsta, jeigu jis kilnojamas iš vietos, žarstomas. Senoj vietoj jis kū
renasi vis skaidriau ir skleidžia šilimą vis toliau, v , ‘

Šitoj nuotaikoj ir susikaupime lietuvė įrodys sugebanti spręsti 
laiko ir aplinkybių jai patiektą uždavinį. Šioj nuotaikoj ji augins 
vaikus, busimosios socialinės santvarkos vykdytojus, . kad jų pri
gimties dalimi taptų meilė lietuviui ir kad ta meilė, nugalėdama visas 
sąlygas ir aplinkybes, virstų darbu kiekvieno lietuvio gerovei.

. ' ■ 467
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T. .

„Gyvojo vandens44
*

„Jei tu pažintumei Dievo dovaną ir kas yra tas, kurs tau Sako: 
Duok man gerti, tu tikrai būtumei iš jo prašiusi ir jis duotų tau gy
vojo vandens“; Taip prasideda viena gražiausių šv. Rašto scenų, 
brangi ypač moteriai: Jėzus pirmą kartą apsireiškia, kaip pasaulio • v »
išganytojas žmonėms, ir tas žmogus yra moteris. Šita scena verta 
didesnio įsigilinimo. Šiandien mums svarbu tik tas vienas žodis — 
Jėzus nori mums duoti gerti gyvojo vandens iš Savo šaltinio, iš Sa
vo gilumo. Iš eikim su Šv. Rašto išmintingomis mergaitėmis kiek
vieną mėnesį „pasitikti Viešpaties“. Ir visi tie žodžiai, kuriuos Jė- 
žus tada sakys, mums bus tikroji „Dievo dovana“. Bet ar mes juos 
įvertinsim taip, kaip ana Jėzaus mokinė, kuri „sėdėjo prie Jo kojų 
ir klausėsi Jo žodžių“, ar kaip kita Jo mokinė, kuri net 30 metų sė
dėjo prie jo kojų ir „įsidėmėjo visus šiuos dalykus ir svarstė juos 
savo šidyje?“ — Taip ir mes norim susitelkti, atsiklaupti prie Jėzaus 
kojų, atidaryti Jam savo širdį: „Štai, aš Viešpaties tarnaitė .. .“ Ir 
XX a, žmogui reikia susitelkti. Klausykim Jakšto žodžių, kuriuos jis 
parašė prieš 30 metų:

„XXAMŽIAUS ŽMOGUS,
ypač veikėjas, yra stačiai žmogus „neturįs laiko“. Jis neturi laiko 
įsigilinti į kokį nors klausimą, neturi laiko paskaityti rimtesnę knyg^, 
neturi laiko pasilsėti, neturi laiko bažnyčion nueiti, neturi laiko my
lėti Dievą ir artimą, neturi laiko prie mirties pasiruošti...“

Mes norim „turėti laiko“, kiekvieną mėnesį bent valandėlę, sau, 
savo sielai, savo aukštesnėms aspiracijoms, tam „unum necessarium“. 
Mes norim „įsigilinti į rimtus klausimus“, norim sau duoti atsaky
mą į tuos klausimus, dėl kurių vienų tėra vertas visas žmogaus gy
venimas: šio ir ano gyvenimo klausimus. Mes norim „turėti laiko 
paskaityti rimtesnei knygai“, kiekvieną vakarą bent po valandėlę, 
kad kilnios, skaisčios mintys mus lydėtų visą naktį ir jau nuo pat 
ryto mums duotų naujo įkvėpimo; norim „turėti laiko pasilsėti“ sie
los poilsių, kad ji vėl galėtų atgaivinti kūno jėgas; norim ,gurėti lai-
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ko bažnyčion nueiti“ ne tik šventadienį, bet ir kiekvieną dieną sa
vo sielos šventovėje, būti kontakte su Aukščiausiuoju; norim „turėti 
laiko mylėti Dievą ir artimą“, Jam būti

„ANCILLAE DOMINI“ - VAEŠPATIES TARNAITĖS
ir kitiems būti tuo, ką Anas apie save sakė: „Non veni ministrari, 
sėd ministrare“ ir čia tarnauti kitiems kaip „ancillae Domini“. Tada 
mes turėsim laiko ir „prie mirties prisirengti“, nes visas mūsų gy
venimas bus nuolatinis pasiruošimas prie mirties.

Štai, mūsų idealai. Šiuo keliu eidamos, nuolat žiūrėsime į Jį, Kurs 
yra visam pasauliui ir mums „Tiesa, Kelias ir Gyvenimas“.

Vėlinėms
Jėzus — kelias į aną gyvenimą. „Juk Tavo, Viešpatie, rankose 

gyvybė ir mirtis, Tu nuvedi prie mirties vartų ir vėl grąžini gyveni
mam. Sekim Jėzų tuo keliu, ano gyvenimo keliu, iki pat mirties ir 
amžinybės vartų, 

f

REQUIEM AETERNAM...

Bažnyčia dažnai kviečia savo vaikus pas save; jau pirmomis gy
venimo dienomis ji kviečia jauną šios žemės kūdikį, norėdama jį 
padaryti dangaus kūdikiu. Pamokymais, patarimais, mokslu Ji ro
do mums kelią per šį pasaulį į aną gyvenimą; stiprina mus šiame 
kelyje, jungia vyrą ir moterį šventon vienybėm Pagaliau dar vieną 
kartą Ji kviečia pas save norėdama su juo atsisveikinti ant visados, 
lydi jį kelyje į aną kraštą. Koks gi šis paskutinis Motinos linkėjimas, 
paskutinis prašymas, paskutinė malda kelionėj į amžinybę?

> . .... ' •

REQUIEM

Ramybės, atilsio — šis paskutinis Bažnyčios linkėjimas yra pir
mutinis kiekvieno žmogaus širdies troškimas. Didysis žmogaus sie
los žinovas, kurs nuo pat jaunystės teoretiškai nagrinėjo ir praktiš
kai patikrino visus jos norus, palinkimus, troškimus, po ilgų patyri
mų ir pergyvenimų metų turėjo pripažinti: „Nerami mūsų širdis, kol 
neatsilsės Tavyje...“ Jis tai ne tiktai impulsyviai, instinktyviai tvir
tino, bet taip pat davė to troškimo supratimą ir išaiškinimą. „Creasti 
nos pro Te“ — Tau esam skirti, sutverti. Juk tai buvo ir paties Die
vo mintis: „padarykim žmogų, sulig mūsų paveikslu ir panašumu“. 
Išėjęs iš Dievo, iš dangiškosios Tėvynės, žmogus nešioja savyje tos 
Tėvynės troškimą.
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„Išėjau nuo Tėvo ir atėjau į pasaulį; vėl palieku pasaulį ir einu pas 
1 evą .

Ta Tėvo ramybė lydėjo Jėzų visą gyvenimą; „ramybė geros va
lios žmonėms“, skelbė Tėvo pasiuntiniai Kristui gimus. „Ramybė 
jums“, taip Jis galėjo pats ne tik kalbėti, bet ir suteikti, nugalėjęs 
ramybės priešus ir atstatęs taiką su dangum. Nors ta Jojo taika ir 
ramybė tokia, kokios ,,pasaulis neduoda“, ir neduoda nė tie, kurie 
nuolat šaukia: ,,ramybės, taikos“, bet ,,nėra taikos“.

AETERNAM
* * . ■>

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis reguiem — sempiter- 
nam; taip linki ir prašo Bažnyčia; ir psalmininkas:

„O, kad turėčiau karvelio sparnus!
Tuojau skrisčiau
Ir rasčiau ramybę“.

IR BUS IŠPILDYTAS TAS TROŠKIMAS:
„Aš girdėjau balsą iš dangaus, kurs man sakė: Rašyk: palaiminti 

mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. Jau nuo dabar, sako Dvasia, jie 
turi ilsėtis nuo savo vargų; nes jų darbai juos seka“. —

’ ' <. »

„Štai, ateina vakaras. < .
Artinasi tavo darbų poilsio laikas.
Štai, ateina laikas,
Kada tavo kūnas gali pailsėti nuo visų vargų
Ir tavo siela nusileidžia
Gyvenimo rūsin 1
Iki prisikėlimo.
Artinasi diena,
Kada tu pakilsi .
Ir atsilsėsi nuo savo darbų.

' Taip, žmogau,
Palik savo jungą
Ir pailsėk, v

• Nes esi pavargęs“.------
„Mes Dievo tarnai tik tada nurimstam,
Tik tada turim pilną, nedrumstą poilsį,
Kai pabėgam nuo šio pasaulio audrų
Ir įplaukiam' į amžinosios Tėvynės ir tikrumo uostą,
Kai čia esam atpirkę mirties kaltę
Ir pasiekiam nemirštamumą“.
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Aušros Vartų koplyčios Dievo Motinos altorius

Todėl prašykim su kunigu, kai jis laiko Jėzų rankoje:
„Viešpatie, ~
Prisimink Savo tarnus ir tarnaites,
Kurie nuėjo pirm mūsų su tikėjimo ženklu,
Ir užmigo amžinybėje.
Mes maldaujame Tave,
Viešpatie,
Suteik jiems ir visiems,
Kurie ilsisi Kristuje,
Savo gerume atgaivinimo, '
Šviesos ir ramybės vietą“.
Šviesos: \

LUX PERPETUA
Pirmas pačios Dievybės žodis pasaulio pradžioje — „fiat lux!“ 

— tebūnie šviesa! Visa gyvybė veržiasi į šviesą, nes ji šviečia, šildo, 
džiugina. Kiekvieno žmogaus akis mato šviesą, toje šviesoje visą 
gamtos grožį, jisatjaučia kiekvieną jos spindulį. Bet saulės šviesa 
mus šildo ir džiugina. Kuri gi žmogaus širdis nesidžiaugia skaidriais 
jos spinduliais ar nesižavi rausvų saulėlydžių grožiu?

471
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Jeigu jau žemiška šviesa tiek duoda žmogui, tai ką besakyti 
apie „lux perpetua“, apie dieviškąją šviesą. Mes viską pažinsim Dievo 
šviesoje, ir Jį patį — Dievą pažinti reiškia Jį turėti savyje ir Jame tu
rėti viską; Jis pats mus švies, šildys, džiugins — „jūsų širdis džiaugsis, 
ir jūsų džiaugsmo niekas neatims“, kad „Kur aš būsiu ir jūs būtumėt“.

„Tu — diena be galo,
Šviesa negęstanti, '
Amžinoji saulės ryškumą,
Tu įsakei tiems,
Kurie Tave seka,
Vaikščioti šviesoje,
Kad jie būtų apsaugoti nuo amžinosios nakties tamsybės,
Ir laimingai į tėvynę,
Šviesos karalystę
Nuvyktų“.
Ar nesiuntė mums Dievas iš Savo amžinos buveinės panašų 

spindulėlį į žemiškąją Savo buveinę?

amžinoji Šviesa
mūsų bažnyčiose taip pat mus apšviečia, šildo, džiugina; primena 
amžiną dangiškąją šviesą ir kelią į tą šviesą — mirtį. Tegul ji mums 
būna ženklas to, kurs pasakė: „Aš pirmasis ir paskutinis, ir gyvasis; 
aš buvau numiręs ir štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties 
ir pragaro raktus“; ir nors žmogus „išvydęs Jį, puolė Jam į kojas 
kaip numiręs“, bet „Jis padėjo ant jo savo dešinę, sakydamas: Ne
bijok“,

TE DECET HYMNUS
• •

„Tau, Dieve, Sione pritinka šlovinimo giesmė, ir tau bus atite
sėti apžadai Jeruzalėje. Išklausyk mano maldą: pas tave ateina kiek
vienas kūnas“.

Ar ne keisti tie žodžiai, ta šlovinimo giesmėj mirusiųjų 
akivaizdoje? Izraelitai giedojo šią giesmę rudenį, dėkodami Dievui 
už laimingą derlių. Kokia graži Bažnyčios mintis dėkoti Dievui už 
šį žmonių derlių, skirtą dangiškajam kluonui! Tikrai: Tau, o Difcve, 
paskirta šlovinimo giesmė... Nors ir juodi išoriniai Bažnyčios ge
dulo rūbai, vidinė nuotaika ir prie grabo: — „Tau, o Dieve . .. “

Seniau Bažnyčia dar pridėdavo ir šiuos tos pačios psalmės žo
džius: „Palaimintas, kurį Tu išrinkai ir priėmei. Jis gyvens Tavo 
rūmuose ir pasisotins Tavo namų turtais“.
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„AD TE OMNIS CARO VENIET“ -
tai džiaugsmo mintis, rimties mintis. Džiaugsmo — argi tie žo
džiai ne tie patys, kuriuos Jis sakė: „Vėl palieku pasaulį ir einu 
pas Tėvą“?

Kaip gražiai supranta mintį šv. Grigalius: „Tu Viešpatie, esi 
pašalinęs mirties baimę. Tu esi padaręs šio gyvenimo galą tikrojo 
gyvenimo pradžia. Tu perduodi mūsų žemę, kurią Tu savo ran
komis esi padaręs, žemei saugojimui ir vėl atsiimsi ką Tu esi davęs“.

„Pas Tave ateina kiekvienas kūnas“ — ar tai ne tie patys žo
džiai, kuriuos žmonėms priminė Viešpaties pirmtakūnas, jo pirmojo 
atėjimo skelbėjas: „Kiekvienas kūnas išvys Dievo išganymą“?

Rimties mintis: Viešpaties atėjimas mūsų mirties valandoj mus 
įspėja to paties pranašo žodžiais: „Taisykite Viešpaties kelią, dary
kite Jo takus tiesius .. . Kiekvienas slėnys tebūnie užpiltas, o kiek
vienas kalnas ar kalnelis sužemintas; kas kreiva, tebūnie tiesu; kur 
nelygu, tebūnie lygūs keliai“. Ir tik tada išsipildys: „Kiekvienas 
kūnas išvys Dievo išganymą“, »Ad Te omnis caro veniet“.

Štai, mūsų tikėjimas, pasitikėjimas prie mirties šventyklos vartų. 
Ar užtenka tikėti tuo? „Mes norime parodyti, kad mes tikrai 
ESAME TAI, KĄ MES TIKIME.
„Mes neliūdėsim, kad mūsų Mylimieji atsiskyrė nuo mūsų; taip 
pat, kai prisiartins mūsų atsiskyrimo valanda, nedelsdami mes su 
džiaugsmu pas Viešpatį eisime, nes Jis mus šaukia“.

Šv. Onos bažnyčia Vilniuje, Šiaurės gotiko pažiba
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Taigi būkim tai, ką mes tikim: gyvas mūsų vilties įsikūnijimas. 
Tada ir mes galėsim pasidžiaugti išmintingo Šv. R. žmogaus žodžių 
realybe: „Miršta jo tėvas tai esti taip, lyg kad nebūtų miręs, nes jis 
paliko po savęs panašų į save“.

Tai mūsų vainikas, gyvas paminklas ant mylimųjų kapo; bet 
pri dedam dar kitą: „Mes nepiname vainiko, bet

*

AUKOJAME UŽ MŪSŲ NUODĖMES MIRUSĮ KRISTŲ.

Tokiu būdu mes sutaikome su gailestinguoju Dievu mirusius ir 
susitaikome su juo patys“.

Iš tikrųjų teisingai sako šv. Jonas Chryžostomas: „Ne veltui 
yra apaštalų sutvarkyta, kad aukodami šv. Mišias atsimintų ir miru
sius. Jie gerai žinojo, kad jiems iš to didelis laimėjimas, didelė nau
da. Nes jei visi tikintieji stovi pakeltomis rankomis į dangų, taip 
pat visa kunigija, ir šv. Mišių Auka aukojama ant altoriaus, argi 
mes savo prašymais nesušvelninsime Dievo Širdies?“

„Kai kunigas atsimena mirusius, tada džiaugiasi Dangaus gy
ventojai, džiaugiasi šios žemės gyventojai, ir kartu mirusieji; nes jų 
šaukiamės, kad būtų dangiškosios Aukos atgaivinti. Garbė todėl 
Gyvajam, kuris savo mirtimi numirusius prikelia ir jiems yra sutei
kęs atsikėlimo viltį, kuris taip pat ateis ir juos prikels, kad jie Jam 
giedotų šlovės giesmę“. — „Te decet hymnus .“

„Nukryžiuotojo Kraujas teka ant sielų ir jas prikelia, joms su
teikia jėgų, kad jos pas Jį ateitų“. — „Einu pas Tėvą . . .“

Tokios Jėzaus ir Jo Bažnyčios mintys Vėlinių dienai.

O MŪSŲ?
„Mes neliūdėsim dėl to, kad mirusiųjų netekome bet būsime 

dėkingi juos turėję, net irdabar juos turime; nes kiekvienas gyvena 
Dievui, ir kas tik g r į ž t a . p a s Viešpatį, p r i k 1 a u s o m ū s ų 
š e i m ai“.

Mūsų šeima — Jėzaus šeima: „Tenenusigąsta jūsų širdis: jūs 
tikite į Dievą, ir į mane tikėkite. Mano Tėvo namuose daug buveinių. 
...aš einu jums vietos prirengti. Kuomet aš būsiu nuėjęs prirengęs 
jums vietos, vėl ateisiu ir pasiimsiu jus pas save, kad kur aš esu, 
ten ir jūs būtumėte“. Kaip Jėzaus, taip ir mūsų gyvenimo giliausia 
prasmė ir visa reikšmė:
„Išėjau nuo Tėvo ir atėjau į pasaulį; vėl palieku pasaulį it einu pas 

-4--  - . ‘2’ • <( -evą .
Tai Vėlinių dienos guodžianti paslaptis.

* - 1 ‘

474
1

12



4

Birutė Tursienė

Vilniaus kovotoja
Emilija Vileišienė 1861—1935

_ Kas iš vilniečių XX amžiaus pradžioje nepažino Emilijos Vi
leišienės? Ji buvo žinoma ir ją pažino ne tik lietuviai, bet ir gudai, 
žydai, lenkai ir rusai. Lietuviai jos vardą minėjo su meile, gudai, 
rusai ir žydai su pagarba, lenkai su neapykanta, ir ironizuodami pra
vardžiuodavo: „Lietuvos karalienė be sosto“. Aukšto ūgio, žilais 
plaukais, gedulingai ir elegantiškai apsirengusiai poniai šis vardas 
tiko. Buvo ir tokių, kurie, dėl jos būdo statumo ir nebijojimo tiesos 
į akis pasakyti, ją vadino „lietuvių policmeisteriu“. Tačiau tai buvo 
tik karšta patriotė, entuziastinga veikėja ir nenuilstama lietuvė ko
votoja Vilniuje. Vilniuje Emilija Vileišienė išgyveno 40 metų. 
40 metų ši moteris Vilniuje dirbo lietuvišką darbą, kovojo už pa
vergtą Vilnių, rūpinosi lietuvių jaunuomenės švietimu ir jos ateitimi. 
Lietuvių rūpesčiai ir vargai jai buvo prie širdies iki pat mirties. Užtat 
kai ši moteris mirė, į jos laidotuves suvažiavo ne tik okupuotos Lie
tuvos skaitlingi būriai, bet atvyko delegacija ir daug vyro giminaičių 
ir iš Nepriklausomos Lietuvos. Vietos gudai, rusai ir žydai ėjo ati
duoti paskutinę pagarbą ne „karalienei be sosto“, bet daug nusipel
niusiai lietuvei veikėjai.

Lietuviai vilniečiai studentai, kurių draugijos velionė buvo pir
masis garbės narys, atiduodami paskutinę pagarbą, karstą ant savo 
pečių nunešė į kapines. Paskutinėj jos žemės kelionėj Vilniaus gat
vėmis ją lydėjo laidotuvių giesmės, giedamos lietuviškai. Kai jos 
laidotuvių liūdna eisena ėjo centrinėmis Vilniaus gatvėmis, su skaus
mu širdyj prisimenu nedraugingus okupantų žvilgsnius karstui ir 
laidotuvių dalyviams. Lenkų spauda apie Emilijos Vileišienės mirtį 
neužsiminė.

Kas buvo toji moteris? . I

Seimą ir mokslo metai *
Emilija Vileišienė gimė 1861 m. sausio 13 d. bajorų Jašmantų 

šeimoje Kišeniove Besarabijoj (dar nepatikrintomis žiniomis, sako
ma, gimė Urvikuose netoli Viekšnių), Jos tėvas kilimo žemaitis,
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karininkas, vėliau pulko vadas. Motina kilusi iš Lietuvos, mokėsi 
privačiame vokiečių pensione Rygoj. Jašmantai Kišeniove gyveno 
plačiai, turėjo erdvų butą, gražius baldus, pasivažinėti arklius. Šeima 
buvo nedidelė — sūnus ir duktė, kuriuos labai gražiai augino» Mo
tina vaikams skirdavo priešpietį, popiet eidavo pirmosios pulko da
mos pareigas. Emilijai Vileišienei ypačiai buvo įstrigęs prisimini
mas, kaip motina prieš išvažiuodama į svečius ar į balių įeidavo į 
vaikų kambarį, nakčiai jų peržegnoti, šlamėdama šilkais ir paskleis
dama kvepalų kvapą. Vaikus auklėjo religingai. Neilgi kūdikystės 
ir vaikų žaidimo metai! Atėjo mokslo dienos. Kišeniove nebuvo tin
kamų mokyklų, nė mokytojų. Vaikus mokyti teko išsiųsti į Petra
pilį. 1870 m. 9 metų mergaitė atiduodama į aristokratišką Smolno 
institutą, kurį globojo caro šeima ir į kurį buvo priimamos tik bajo
raitės. Institute mergaičių buvo per 500 iš visos Rusijos: vienos buvo 
turtingos ir išlepintos, kitos aukštos kilmės našlaitės, už jas mokė
davo iždas ir jos baigusios institutą buvo rekomenduojamos namų mo
kytojomis. Institute buvo griežta disciplina, kas, be abejo, veikė 
jaunas mergaites. Pirmoj eilėj mergaitės buvo mokomos kalbų, ypač 
svetimų, rankdarbių, muzikos ir gražaus elgesio, ypatingą dėmesį 
kreipdavo į reveransus, kuriuos darydavo caro šeimos nariams ir 
instituto vadovybei. Mediciniška priežiūra institute buvo savotiška. 
Ricinos aliejus buvo vaistas nuo visų ligų. Žuvies taukus rytą turė
davo gerti visos be išimties auklėtinės. Juos išgerti turėdavo stovė
damos išrikiuotos eilėse. Mergaičių pasivaikščiojimai buvo leidžiami 
tik instituto sode ir auklėtojų priežiūroj. Didžiausias džiaugsmas 
mergaitėms būdavo, jei caro šeima atsiųsdavo bilietus į teatrą dienos 
spektakliams. Nubaustos už prasižengimus nebuvo leidžiamos į 
teatrą. Ši bausmė auklėtinėms atrodė neišpasakytai sunki. Mergai
tės, kurių tėvai ar giminės gyveno Petrapilyje sekmadieniais ir šven
tadieniais galėjo juos lankyti ir svečiuotis. Emilijos tėvai gyveno 
toli, tai jai tekdavo Kalėdų ir Velykų šventes praleisti instituto sie
nose. Tik prieš vasaros atostogas atvykdavo Jašmantienė parsivežti 
vaikų į namus. Emilija Vileišienė pasakodavo, kad tos dienos lauk
davo visą žiemą, užbraukdama kalendoriuje prabėgusias dienas.

Emilija tikybos mokėsi pas katalikų kunigus. Instituto vado
vybė ją laikė lenkaite, bet Emilija nesykį drįso pabrėžti, kad ji lietu
vaitė, kaip ir jos tėvas lietuvis.

Vienais metais motina nebeatvyko vaikų parsivežti namo atosto
gų. Atvyko tėvas, nes motina pradėjo sirguliuoti ir rengėsi vykti į 
Italiją gydytis. Bet išvykti gydytis nebeteko — mirė 1875 m. Po 
metų mirė ir tėvas, Jašmantų vaikai liko našlaičiai — sūnus Jonas,
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pirmo kurso studentas, o duktė Emilija — 14 metų instituto auklė
tinė. Artimų giminaičių Jašmantukai neturėjo. Si skaudi nelaimė — 
tėvų netekimas — brolį ir seserį labai surišo. Juodu nesiskyrė iki 
brolio mirties, nors Emilija vėliau ir ištekėjo.

Baigusi institutą Emilija apsigyveno pas brolį. Brolis buvo susi
pažinęs su lietuviais studentais ir aktyviai dalyvavo lietuvių studentų 
gyvenime. Jos brolis buvo vienas steigėjų Petrapilio lietuvių stu
dentų draugijos. Brolis greit įvedė seserį į lietuvių ratelį. Emilija

Emilija Vileišienė

pradėjo dalyvauti lietuviškuose spektakliuose. Buvo gera dainininkė, 
turėjo gražų balsą. Čia Emilija gerai išmoko lietuvių kalbą, nes 
anksčiau iš savo tėvo nedaug jos temokėjo. Nenorėdama sėdėti be 
darbo ir persiėmusį tuometiniu rusų inteligentų šūkiu — eiti į liaudį, 
Emilija įstojo į gailestingųjų seserų kursus, tikėdama baigusi nau
dingai patarnauti liaudžiai. Kursus baigė, bet į kaimą dirbti neišėjo, 
nes susirgo brolis, kurį reikėjo atsidėjusiai prižiūrėti. 1879 m. brolis 
gavo mokesčių inspektoriaus vietą Kaukaze. Kartu su broliu ir Emi-
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lija persikėlė iš Petrapilio į Kaukazą, kur išgyveno 7 metus. Gyven
dama Kaukaze, Emilija aktyviai dalyvavo labdarybės veikloje, kar
tais pritaikydama savo žinias, kaip gailestingoji sesuo. Iš Kaukazo 
atostogų metu keletą kartų su broliu buvo atvykę į Lietuvą pas ievų 
draugus ir tolimus giminaičius. Į Lietuvą grįžti Emilijai buvo lau
kiama svajonė, nes tėvo įdiegta tėvynės meilė ją jungė nematomais 
saitais su šiuo-kraštu. Laukė, kad brolis ištarnautų pensiją, o tada 
grįžti. 

• . 4
, Sugrįžimas į Lietuvą 

t ■ ■

Brolio sveikata ėjo blogyn, teko išeiti į pensiją. Jašmantai nu
tarė grįžti į Lietuvą ir nuolat apsigyventi Vilniuje. Emilija norėjo 
apsigyventi Vilniuje, nes buvo sužavėta Vilniaus bažnyčiomis ir ypa
tingą prisirišimą jautė Aušros Vartų Dievo Motinai. Be to, žino
dama, kad brolio liga nepagydoma, manė pasilikusi viena stoti į 
vienuolyną.

Vilniuje iš pensijos galėjo neblogai gyventi, nes pragyvenimas 
buvo nebrangus. Tėvų paliktas nedideles santaupas brolis atidavė 
seseriai, kad po jo mirties bent pradžioj turėtų iš ko gyventi.

Tuo laiku Vilniuje apsigyveno adv. Jonas Vileišis, vėliau atvyko 
daktaras Antanas ir inžinierius Petras Vileišis su šeima. Lietuvių 
inteligentų būręlis, buvo neskaitlingas. Jašmantai ir Vileišiai palaikė 
bičiuliškus ryšius. Dr. Antanas Vileišis, gydydamas Joną Jašmantą,- 
pamilo Emiliją ir 1897 m vedė. Ištekėjusi Emilija nepaliko savo 
brolio, bet apsigyveno kartu. Pas Vileišius ėmė rinktis lietuviai inte
ligentai. Tas vyko ir dėl to, kad Jonas Jašmantas, sirgdamas kojų 
paraližu, niekur nevaikščiojo, o ir Vileišiai visada būdavo namie. 
Susidarė slaptas Vilniaus lietuvių visuomenės veikėjų ratelis, sujung
tas vien lietuvybės pagrindu. Tas ratelis vadinosi dvylika Vilniaus 
apaštalų: trys Vileišiai, Bortkevičiai, D. Malinauskas, P. Matulionis, 
Nonevičius, Stankevičius, Jašmantas, kun. Ambraziejus, A. Dama- 
ševičius, kartais dalyvaudavo Urbanavičius, Lansbergis ir kiti. Tuo 
būdu Vileišių šeimoj susidarė jaukus lietuviškas šviesuolių židinys, 
kur lietuvių idėjos ir aspiracijos buvo pūkštomos, gaivinamos ir 
keliamos. Tuo laikotarpiu Emilija iš šeimos. rato išėjo, į viešą lie
tuvių visuomenės gyvenimą. 

‘ v

J

♦ ‘

Visuomeninis darbas Vilniuje

Būdama iš pat mažens labai religinga, Emilija su džiaugsmu 
lankė gražias ir meno turtais puošnias Vilniaus bažnyčias. Vilniuje 
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lenkinimo politika buvo varoma ypač per bažnyčias. Emilija Vileišienė 
kartu su kitais vilniečiais stojo į kovą, reikalaudama pamaldų lietuvių 
kalba. Du metus visokiausiais būdais kovota, kad šv. Mikalojaus 
bažnyčioj būtų įvestos lietuviškos pamaldos. Šis reikalavimas lietu
viams vilniečiams virto vienu uždaviniu. Į bažnyčią lietuviškai gie
doti rinkdavosi visi lietuviai, kas gyvas, šalia studento socialdemo
krato kaimietė tarnaitė iš visos širdies traukdavo „Pulkim ant kelių“... ~

Pagaliau šv. Mikalojaus bažnyčia buvo atkovota. Tada pradėta . 
nauja kova už lietuviškas gegužines pamaldas prie Aušros Vartų, 
vėliau katedroj. Šitoj kovoj Emilijai Vileišienei teko žymus vaid
muo — kovai organizuoti, vadovauti ir tesėti.

Vilniaus lietuviai inteligentai buvo stebėtojai liūdnos lietuvių 
mergaičių būklės Vilniuje. Daugiausia kaimo mergaitės atvykdavo 
į Vilnių ieškoti tarnaičių vietų. Jų padėtis dažniausiai būdavo ap
verktina. Pasitaikydavo daug neteisybių ir išnaudojimo. Emilija Vi
leišienė buvo viena ieškotojų kelių pagerinti tarnaičių būklę i Ją ma
tome lietuvių tarnaičių Šv. Zitos draugijos steigėjų būrelyj. Vėliau 
zitietės Vilniaus lietuvių kovose atsižymėjo, kaip narsios ir sąmo
ningos kovotojos. -

Vilniaus lietuviai, ypač varguomenė, leido vaikus į rusų pradžios 
mokyklas, per kurias smarkiai ėjo rusinimo darbas. Emilijos Vilei
šienės, Antano ir Petro Vileišių, vysk. Kuktos (tada Aušros Vartų 
vikaro) ir Povilo Matulionio rūpesčiu 1907 m. atidaryta Vilniuje 
lietuvių pradžios mokykla. Emilija Vileišienė tą mokyklą nuolat 
lankė, parūpindavo neturtingiems vaikams drabužius, maistą ir 
mokslo priemones. Vėliau, Vilniaus lietuviai atsidėkodami už Vilei
šių rūpesčius ir pastangas mokyklos išlaikymui, mokyklą pavadino 
„E. ir A. Vileišių pradžios mokykla“.

Savų vaikų Emilija Vileišienė neturėjo, tą ji skaudžiai pergy
veno. Todėl nudžiugo, kai gavo rūpintis brolio dukterimis, kurios 
iš Pasvalio atvyko į Vilniaus gimnaziją. Taip pat globojo vyro brolio 
sūnų, kurį leido Vilniaus gimnazijom Kaipo vaikų globėja dalyvavo 
Vilniaus Marijos gimnazijos ir II Vilniaus vyrų gimnazijos tėvų, 
komitetuose. Šiose gimnazijose Emilija Vileišienė, kaip vaikų glo
bėja, reikalavo lietuvių kalbos pamokų ir tikybos dėstymo gimtąja 
kalba. Lietuviai mokiniai, ypač atvykę iš kaimų ir neturtingi, tose 
gimnazijose rado Emilijos Vileišienės motinišką globą. Ji energingai 
gindavo lietuvių moksleivių atleidimą nuo mokesčio už mokslą, jei tas
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lija persikėlė iš Petrapilio į Kaukazą, kur išgyveno 7 metus. Gyven
dama Kaukaze, Emilija aktyviai dalyvavo labdarybės veikloje, kar
tais pritaikydama savo žinias, kaip gailestingoji sesuo. Iš Kaukazo 
atostogų metu keletą kartų su broliu buvo atvykę į Lietuvą pas tėvų 
draugus ir tolimus giminaičius. Į Lietuvą grįžti Emilijai buvo lau
kiama svajonė, nes tėvo įdiegta tėvynės meilė ją jungė nematomais 
saitais su šiuo kraštu. Laukė, kad brolis ištarnautų pensiją, o tada 
grįžti.

Sugrįžimas į Lietuvą
—t- - * . " • *

Brolio sveikata ėjo blogyn, teko išeiti į pensiją. Jašmantai nu
tarė grįžti į Lietuvą ir nuolat apsigyventi Vilniuje. Emilija norėjo 
apsigyventi Vilniuje, nes buvo sužavėta Vilniaus bažnyčiomis ir ypa
tingą prisirišimą jautė Aušros Vartų Dievo Motinai. Be to, žino
dama, kad brolio liga nepagydoma, manė pasilikusi viena stoti į 
vienuolyną.

Vilniuje iš pensijos galėjo neblogai gyventi, nes pragyvenimas 
buvo nebrangus. Tėvų paliktas nedideles santaupas brolis atidavė 
seseriai, kad po jo mirties bent pradžioj turėtų iš ko gyventi.

Tuo laiku Vilniuje apsigyveno adv. Jonas Vileišis, vėliau atvyko 
daktaras Antanas ir inžinierius Petras Vileišis su šeima. Lietuvių 
inteligentų būrelis buvo neskaitlingas. Jašmantai ir Vileišiai palaikė 
bičiuliškus? ryšius. Dr. Antanas Vileišis, gydydamas Joną Jašmantą, 
pamilo Emiliją ir 1897 m vedė. Ištekėjusi Emilija nepaliko savo 
brolio, bet apsigyveno kartu. Pas Vileišius ėmė rinktis lietuviai inte
ligentai. Tas vyko ir dėl to, kad Jonas Jašmantas, sirgdamas kojų 
paraližu, niekur nevaikščiojo, o ir Vileišiai visada būdavo namie. 
Susidarė slaptas Vilniaus lietuvių visuomenės veikėjų ratelis, sujung
tas vien lietuvybės pagrindu. Tas ratelis vadinosi dvylika Vilniaus 
apaštalų: trys Vileišiai, Bortkevičiai, D. Malinauskas, P, Matulionis, 
Nonevičius, Stankevičius, Jašmantas, kun. Ambraziejus, A. Dama- 
ševičius, kartais dalyvaudavo Urbanavičius, Lansbergis ir kiti. Tuo 
būdu Vileišių šeimoj susidarė jaukus lietuviškas šviesuolių židiny Sj 
kur lietuvių idėjos ir aspiracijos buvo pūkštomos, gaivinamos ir 
keliamos. Tuo laikotarpiu Emilija iš šeimos rato išėjo į viešą lie
tuvių visuomenės gyvenimą. , *

Visuomeninis darbas Vilniuje

Būdama iš pat mažens labai religinga, Emilija su džiaugsmu 
lankė gražias ir meno turtais puošnias Vilniaus bažnyčias. Vilniuje
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lenkinimo politika buvo varoma ypač per bažnyčias. Emilija Vileišienė 
kartu su kitais vilniečiais stojo į kovą, reikalaudama pamaldų lietuvių 
kalba. Du metus visokiausiais būdais kovota, kad šv. Mikalojaus 
bažnyčioj butų įvestos lietuviškos pamaldos. Sis reikalavimas lietu
viams vilniečiams virto vienu uždaviniu. I bažnyčią lietuviškai gie
doti rinkdavosi visi lietuviai, kas gyvas, šalia studento socialdemo
krato kaimietė tarnaitė iš visos Širdies traukdavo „Pulkim ant kelių“...

Pagaliau šv. Mikalojaus bažnyčia buvo atkovota. Tada pradėta 
nauja kova už -lietuviškas" gegužines pamaldas prie Aušros Vartų, 
vėliau katedroj. Šitoj kovoj Emilijai Vileišienei teko žymus vaid
muo— kovai organizuoti, vadovauti ir tesėti.

Vilniaus lietuviai inteligentai buvo stebėtojai liūdnos lietuvių 
mergaičių būklės Vilniuje. Daugiausia kaimo mergaitės atvykdavo 
į Vilnių ieškoti tarnaičių vietų. Jų padėtis dažniausiai būdavo ap
verktina. Pasitaikydavo daug neteisybių ir išnaudojimo. Emilija Vi
leišienė buvo viena ieškotojų kelių pagerinti tarnaičių būklę. Ją ma
tome lietuvių tarnaičių Šv. Zitos draugijos steigėjų būrelyj. Vėliau 
zitietės Vilniaus lietuvių kovose atsižymėjo, kaip narsios ir sąmo
ningos kovotojos.

S ' ■ * . •

Vilniaus lietuviai, ypač varguomenė, leido vaikus į rusų pradžios 
mokyklas, per kurias smarkiai ėjo* rusinimo darbas. Emilijos Vilei
šienės, Antano ir Petro Vileišių, vysk. Kuktos (tada Aušros Vartų 
vikaro) ir Povilo Matulionio rūpesčiu 1907 m. atidaryta Vilniuje 
lietuvių pradžios mokykla. Emilija Vileišienė tą mokyklą nuolat 
Jankė, parūpindavo neturtingiems vaikams drabužius, maistą ir 
mokslo priemones. Vėliau, Vilniaus lietuviai atsidėkodami už Vilei
šių rūpesčius ir pastangas mokyklos išlaikymui, mokyklą pavadino 
„E. ir A. Vileišių pradžios mokykla“.

Savų vaikų Emilija Vileišienė neturėjo, tą ji skaudžiai pergy
veno. Todėl nudžiugo, kai gavo rūpintis brolio dukterimis, kurios 
iš Pasvalio atvyko į Vilniaus gimnaziją. Taip pat globojo vyro brolio 
sūnų, kurį leido Vilniaus gimnazijom Kaipo vaikų globėja dalyvavo 

> Vilniaus Marijos gimnazijos ir II Vilniaus vyrų gimnazijos tėvų 
komitetuose. Šiose gimnazijose Emilija Vileišienė, kaip vaikų glo
bėja, reikalavo lietuvių kalbos pamokų ir tikybos dėstymo gimtąja 
kalba. Lietuviai mokiniai, ypač atvykę iš kaimų ir neturtingi, tose 
gimnazijose rado Emilijos Vileišienės motinišką globą. Ji energingai 
gindavo lietuvių moksleivių atleidimą nuo mokesčio už mokslą, jei tas

’ . ■ • i ' ' ■ .

: 479

19



dovanų maišelius, kad ir jie pajaustų bent švenčių iliuziją. N eis— 
vengė ir pati Lukiškio kalėjimo. Už savo veiklą lenkų buvo kali
nama4 savaites, kas labai pakenkė jos sveikatai.

1918 m. mėginimams sukurti Nepriklausomą Lietuvą Emilija 
entuziastiškai pritarė ir sakėsi, kad tai buvo laimingiausios jos gy
venimo dienos. Vakarais, sugrįžus vyrui iš ligoninių, abu kartu sva
jojo ir kūrė Lietuvos ateitį.

Vokiečiams pasitraukus iš Vilniaus, užėjo rusų kariuomenė, ku
rios palydovais atėjo užkrečiamos ligos, ypač išsiplėtė šiltinė. Vileišių 
šeimai prasidėjo sunkios .dienos. Emilijos vyras, daktaras Antanas 
Vileišis, visomis jėgomis kovojo su šia epidemija, lankydamas šei
mas vargingiausiose ir baisiausiose sąlygose. Neišvengė. Pats užsi
krėtė šiltine įr 1919 m. pavasarį mirė. Nieko nepadėjo nė atsidė- 
jusios Emilijos slaugymas. Likusi viena visiškai atsidavė lietuvių 
vaikams, persikėlė gyventi į lietuvių mergaičių bendrabutį. Bendra- 
butyj gyveno tol, kol lenkai atėmę butą išvarė.

Įžengus mūsų kariuomenei į Vilnių, Emilija Vileišienė ją pasi
tiko su bendrabučio mergaitėmis gėles barstydama. Bet ir šį kartą 
džiaugsmas greit virto skausmu. Vilnius buvo mums išplėštas. 
Mūsų kariuomenė traukėsi Vilniaus gatvėmis. Emilija nieko padėti 
negali ir neranda žodžių savo auklėtinių paguosti. Auklėtinės su 
ašaromis akyse susirinko pas savo globėją. Ji sėdi prie pianino ir 
skambina Vytauto maršą, o ant pianino klavišų krinta ašaros ... Tik 
staiga viena auklėtinė sukliko: „Sužeistas mūsų kareivis!“ Emilija 
šoko ir išbėgo prie sužeistojo. Suplėšė savo paklodes, aprišo žaizdas 
ir paguldė savo kambaryj. Atėjusiems lenkams drąsiai pareiškė: 
„Tik per mano lavoną įžengsite į kambarį, kur guli sužeistas ka
reivis“. Lenkai paliko sužeistą belaisvį jos globoj. Privežus daugiau 
sužeistų lietuvių belaisvių, Emilija imasi juos globoti ir maitinti. 
Dažnai bendrabučio mergaitės ir ji pati likdavo be pietų, nes pietus 
reikėdavo atiduoti belaisviams. Mergaitės siuvo, skalbė ir lopė be
laisviams skalbinius, o ji visam darbui vadovavo ir prižiūrėjo.,

Dešimtį metų Emilija Vileišienė vedė mergaičių bendrabutį ir 
jame puoselėjo tėvynės meilę.

1928 m., matydama liūdną lietuvių labdarybės įstaigų būklę ' 
Vilniuje ir nebodama senyvo amžiaus, išvyko į Ameriką rinkti aukų. 
Amerikoj išbuvo apie metus, surinko nemaža lėšų, iš jų sušelpė ne 
vieną lietuvį. Ypatingai Emilija Vileišienė mylėjo jaunimą — stu
dentus, kuriems nieko negailėjo. Didelis malonumas būdavo jai su 
jais bendrauti. Studentų valgykloj ji ir pietaudavo, kad galėtų pasi
džiaugti būsimais šviesuoliais veikėjais. Nesantaiką vilniečių tarpe

« ■ . ■ . * ■
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9

J. Drungaitė

Kampelyje neutraliam
Žiogeli, mano drauge, 
Tu rudenį sparneliais dilini čionai.
Nors tų žiedų aplink dar kaugių kaugės, 
Bet rudenio ilgies tu amžinai.

Čia tarp Šakų, ant smydro paliai smilgą 
Tu skurdžiai grieži savo smuikeliu, 
O kad prabilti gal’ čia šūviai neužilgo, 
Tu nežinai, ir nebaisu ...

Tu nepažįsti dar patrankos ratų, 
Nei batų kaustytų, nei durtuvo aštraus. 
Gal ir mirsi čia vienas be granatų — 
Dujomis bombos sprogstančios smuikelio tavo neužgaus.

• »

Tavo mirtis ateis per dangų žydrą, 
Minkštučiais padais per žiedų laukus— 
Šalti speigai tyliai tave nugirdys, 
Pusnys nualpins tavo sparnelius ...

Ir neiškeis laidotuvių triukšmingų 
Nei Zigfridas, nei Maginotas tau — 
Gulėsi vienišas, nerūpestingas...

Tik man palikus be tavęs pataps graudu, 
Jau dėl tavęs dabar aš pravirkau — 
Kampelyje neutraliam gaila ir mirštančių žiogų.

sunkiai išgyveno. Atvykusi į Nepriklausomą Lietuvą, skųsdavosi 
nelemtais vilniečių nesusipratimais. Ją tas be galo slėgė iki pat 
mirties. Mirė 1935 m. rugpiūčio 26 d. <

Jos svajonė pamatyti vėl trispalvę vėliavą Gedimino kalne, jai 
gyvai esant, neišsipildė. Emilija Vileišienė buvo apraudota visos Lie
tuvos, o ypač vilniečių, kurie Ją buvo įpratę matyti lietuvių pamal
dose, įvairiausiuose darbuose, susirinkimuose ir net vaidinimuose. 
Telieka dėkinga lietuvių tauta šiai didžiai lietuvei, kurios kūnas ilsisi 
Gedimino mieste, Rasų kapinėse. .

s’ • ■ .
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P. Orintaitė

Kojinės ar knygos?
Normaliu kasdieninio gyvenimo laiku žmonės visada moka gud

riai nuo kitų paslėpti savo ydas, kaip tamsumą, egoizmą, žiaurumą, 
gobšumą ir kt. Tačiau bet koks nervingesnis laikotarpis^ koki netikėti 
įvykiai, kaip, pavyzdžiui, karas ar kas panašaus, nepaprastai lengvai 
atidengia, išvelka aikštėn visas mūsų slepiamas nedorybes. Tuo 
būdu bet koki sukrėtimai, net skaudūs netikėtumai iš antros pusės —r 
būna naudingi, nes žmogus tokiu atveju staiga ryškiai pamatai save 
apsupančios visuomenės širdį ir sielą, o ir save patį gali geriau pa
žinti. Vadinas, nėra to blogo, iš kurio negalėtum ką gera išrasti.

Neseniai buvo ties mumis pakibusi karo grasmė. Artimiausi ir 
didžiausi Lietuvos kaimynai žiauriai susikovė, ir netoli nuo mūsų 
ėmė kasdien žūti dešimtimis ar šimtais žmonių—ne tik kareivių, bet ir 
civilių, dažnai net mūsų gerų pažįstamų ar giminaičių. Patrankų 
griaudimą girdėjo mūsų krašto gyventojai — karo siaubas jau beveik 
lietė mūsų kūną ir sielą. 1

i ’ « '

Tokios baisios grasinės akivaizdoje mes staiga taip išsiblaškėme, 
kad — pamiršom slėpti savo vidujinę menkystę, ir ypač mūsų mies
tiškos šviesuomenės kreivasis veidas pasirodė visu ryškumu. Di
džiausias egoizmas ir siauraprotiškumas tapo dienos psichozė. Dau
gelis turtingesnių miestiečių, net žymių valdininkų šoko į krautuves 
pirktis visokios nereikalingos „atsargos“. Toks tamsus trumparegiš
kumas! Visi žinom, kad Lietuvoj ir duonos, ir mėsos, ir kitų maisto 
produktų visada yra pervirš, o žmonės staiga krautuvėse išperka 
ir duoną, ir dešras, ir lašinius — iš baimės, kad gali jų pritrūkti! 
Juk tai buvo tikras apakimas, ir vis, rodos, protingesnių, net mokytų 
miesto gyventojų. Bemokslis kaimietis tokiam kvailam sumišimui 
nepasidavė, žinoma, jis ir atliekamų pinigų neturėjo. O miestiška 
„šviesuomenė“ pasirodė menkesnės dvasios už basą artoją.

Šitoks apsinuoginimo momentas mums naudingas, nes padeda 
daug ką praregėti ir suprasti. Dabar pasidarė visiškai aišku, dėl ko 
mūsų šaly, ūkio krašte, jau miestas nuo kaimo taip labai atitolęs. 
Juk iš dvasinės menkystės egoisto — ar galima reikalauti visuome
niško susipratimo, sąžiningumo? Dabar suprantam, dėl ko kaimas

.484'

22



priverstas į miestiečius žiūrėti kaip į veltėdžius išlepėlius, kaip sava
naudžius nupuikėlius, su kuriais sunku rasti bendra kalba.

Kieno akys atviros, tas šiandien jau visai tragiškai mato, kokią 
pražūtingą rolę vaidina mūsų prabangusis miestas: Jo pareiga būtų 
šviesti ne tik brangaus kailio apikaklėms ar sidabru, bet — ir didesniu 
protu, platesniu visuomenės bei tautos reikalų supratimu. O jis ką 
^iuo momentu parodo? Tam tikro luomo savanaudiškas atsiribojimas 
nuo liaudies šiandien Lenkijoje skaudžiai atidengė baisią tragediją, 
—- beveik visiškai pražudė valstybę ir tautą. Apsižiūrėkime tad, ar 
nėra ir pas mus ko nors panašaus?

Mūsų vadinamosios aukštesnės visuomenės moterys šį kartą 
ypatingai ryškiai parodė savo veidą. Juk gėda buvo matyti krautu
vėse perkant pudrą ir šilkines kojines vos pakeliamais ryšuliais? Gėda 
ne vien dėl to, kad jos taip elgėsi, bet kad — net nė kiek nesisar- 
matijo nei pašalinių žmonių nei krautuvės pardavėjų. Vadinasi, be- 
gėdiškas egoizmas ir dvasios bukumas jau visai atviras ir nuogas 
žengia per viešąjį musų „elito“ gyvenimą su akiplėšiška Šypsena ty
čiodamasis iš tikrojo patriotizmo, iš artimo meilės, iš idealizmo! Gi
liau žvelgiant, tai yra daug baisesnis siaubas už patį karą! Juk koks 
tai menkas yra kūno skausmas ar net mirtis prieš dvasinį apsinuo
dijimą ir supuvimą! Kūno žaizda, kad ir šlykščiausią, nėra taip pa- 
sibiaurėtina, kaip pūvanti ir dvokianti žmogaus siela! Kūno lavonas 
yra tik natūralus gamtos reiškinys, ties juo tik susimąstoma, jam 
atiduodama paskutinė paslauga, bet — ką daryti su dvasios lavo
nais, kurie, iš paviršiaus brangiais papuošalais apsirengę, dvokdami 
ir kitus užkrėsdami dar tebevaikščioja didžiosiose mūsų miestų gat
vėse ir stovi pirmose vietose?

Lavonai — jau pasmerkti kapinynui, juos reiktų išvilkti iš bran
gių papuošalų ir užkasti kur nuošalioj vietoj, kad mūsų akis daugiau 
neregėtų. Bet ypač šitokio dvasinio praregėjimo metu, kada žmogaus 
siela taip nuogai išsiryškina — bent sveikieji turėtų kuo griežčiausiai 
atsibrėžti šalin nuo tų dvasios lavonų ir stiprinti savo vidujinę svei
katą.. O kurie iš dalies jau šiek tiek apkrėsti — skubiausiai susirūpinti 
ir gydytis.

O jeigu vėl kada nors mums grasins karas? Jeigu kokia svetima 
ranka išties savo nagus į mūsų žemę ir tautą? Ką darysime, kaip 
pasielgsime? Kaip iš anksto turime rengtis bet kokiems netikėtu
mams, kad paskui nereiktų blaškytis?

Mūsų Lietuva — maža šalis, todėl visoki pavojai gali greitai ir 
lengvai mums pakenkti. Dar taip neseniai atgayom laisvę, tai lengvai 
galime atsižvelgti atgal: kas stiprino ir ugdė mūsų tautą per ilgus
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šimtmečius? kas išlaikė tautos gyvybę po žiauria rusų caro valdžia? »
kas atgaivino Lietuvą, prikėlė iš miego ir gana sunkiu D. karo metu 
išreikalavo gyvybines teises? Atsakymas aiškus: tik dvasinis pajė
gumas, tik vidujinė mūsų liaudies žmonių galybė! O kas tą dvasios 
pajėgumą gaivino per šimtmečius ir ugdė —- ar geros algos ir uždar
biai, kaip dabar, ar butai su patogumais, ar brangūs kailiai ir šilkai, 
ar geras maistas ir drabužis? Deja, to visko kaip tik nebuvo ir — 
nereikėjo. Net mokslo neperdaugiausia gaudavo lietuviškas kaimas 
(bet — kaip jį mokėjo branginti!), o mito ašakota duona ir miežių 
kruopomis, avėjo klumpes ir net vyžas, dėvėjo namie austais vilnos 
ar lino drabužiais, o troba dažnai — net dūminė, net negrįsta, tik 
smėliu išbarstyta. Bet sveika lietuvių kaimiečių dvasia ir tokiose są- 
lygose išugdė didvyrius — nugalėjo kazokų nagaikas, iškentė kar
tuves ir Sibirus ir — sukūrė mums štai tokią puikią Lietuvą, kur 
mes šiandien sviestais ir kumpiais aptekę, kailiais ir šilkais apsipuošę, 
vaikus jau apelsinais ir bananais lepinam!. Gi mes ne tik dėkui ne
mokam pasakyt už tai, bet net nenorim žinot, kieno kruvinomis au
komis šitie mūsų patogumai įgyti! Tuo tarpu mūsų būtina pareiga 
yra tęst anų idealistų kelią, kad ateities kartoms dar puikesnę Lie
tuvą sukurtume! Ar ugdome savy tą dvasios stiprybę, kurios ne
stokojo net dūminės lūšnos, ar padedam visomis išgalėmis skurs
tančiam kaimui, kuris ir šiandien dar šimtąkart sveikesnis už mus? 
Tad ar ne gėda, kad grasant karui mes manome, jog svarbiausias 
dalykas ~ apsirūpinti kumpiais, šilkais ir pudra? Mes nervinamės 
dėl savo pigaus ir šiaudadūšiško kailelio (ką valgysim? kur slėpsi- 
mės?), o tuo tarpu viena skurdi moterėlė kaimietė taip išsireiškė: 
„Kur dingtų mūsų gražiosios lietuviškos dainos, jei svetima šalis su 
svetima kalba užeitų?“ Štai, kame didelių dalykų intuityvi nuo
voka, štai kur vyžoto bemokslio brangi asmenybė! Mažos tautos savo 
gyvybę, savo dvasios sveikatą ir pajėgumą išlaiko ne ginklu ir ne 
turtais, o kultūriniu stiprumu. TaLmums įsidėmėtina ir siektina visor. 
mis išgalėmis.

šią vasarą lankant Vilniaus krašto lietuvius, ypač kaime labai 
skurdžiai gyvenančius, ir paklausus, ko jiems labiausiai trūksta, buvo 
išgirstas atsakymas: „Knygų — lietuviškų knygų!“ Taigi, ne rū
kytų dešrų ar kumpių, kurių gal jie retai ar ir visai neragauja, ne 
geresnių audinių ar šilkinių kojinių, o — knygų jiems trūksta! Štai, 
kame pasirodo tikrasis žmogus! Juk ir geresnio maisto, ir naujesnio 
drabužio, ir patogesnių sąlygų jiems taip pat trūksta (daug labiau 
negu mums, kurie išsigandę darėme „atsargas“), o betgi tikrasis žmo
gus nuvokia, kad pirmoje eilėje reikia žiūrėti — kultūros reikalų,
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Br. Pabedinskienė, 
Ateitininkių Tarybos pirmininkė

dvasios maisto. O pas mus (gėda konstatuoti!), kai šoko visi atsar
gas susidaryti — knygą, tą didžiausią dvasios palaikymo šaltinį, net 
visiškai pamiršo! Išpirko senkrautuvėse sagas, raikščius, diržus, šu
kas— tokios apyvartos pirkliai dar niekad neturėję! — grobė iš 
krautuvių bet kokį daiktą, kad tik pinigai kišenėje neliktų, o knygų 
nusipirkti neatsiminė! O ji turėjo būti pirmoje eilėje! Ne tik paskiri 
asmenys, bet organizacijos ir net valdinės įstaigos, gresiant karui, 
ne tik galėjo, bet ir turėjo daryti kultūrinių ginklų atsargas ir jas 
išdalyti, išskirstyti po visą kraštą, suslėpti ir toliausiuose pelkėtuose 
kaimuose, kad — ir didžiausių politinių nelaimių metu žmonės tu
rėtų kuo gaivinti dvasią, kad nepritrūktų vidujinės gyvybės ir stip
rumos! Kultūringas žmogus turi savaime tai jausti ir suprasti, o mūsų 
pinigingasis miestiečių luomas — ar parodė nors minimumą to kul
tūringumo?

Tiesiog tragiška ir klaiku, kad dar gyvi tie. laikai (ir žmonės), 
kada lietuvis dėl savos knygos į Sibirą ėjo, ir kiek mūsų žmonių dėl 
savos spaudos kalėjimuose sveikatą supūdė, kiek turtų nustojo, — o
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šiandien, kai ta krauju išpirkta knyga mums laisvę atgavo ir tokią 
puikią valstybę sukūrė, mes jau ją užmirštame, mums ji jau pasku
tinėj vietoj! Mums pirmiau šilkinės kojinės, cukrus, pudra, o kny
gos eilė — vargu ar greit ateis! Anas lietuvis cukraus nei šilko gal 
per visą amželį visai nevartojęs išbuvo (ir dėl to neverkė!), o kru
vinai uždirbtu pinigu slaptą, kartuvėmis grasinamą lietuvišką knygą 
pirko, turto, sveikatos, nei gyvybės negailėjo. Tai ar ne klaiku, kad 
anas pavergtas bemokslis, purve su vyžomis beklimpstąs, kaimietis 
daug šviesesnės dvasios buvo, negu dabar mes, Laisvės alėjų ir viso
kių klubų „elitas“! Kiek moterų tada aukojosi knygnešėmis būti, 
kiek jų kalėjimuose kentė, o buvo vos tik paskaityti temokančios. 
Gi mes laisvoje Lietuvoje gimnazijas sava kalba išeiname, šiltuose 
butuose lepinamės ir perkame ką tik panorime — kur mūsų nuo. 
voką ir susipratimas? Jei pačios nesuprantam to, kas žmogui svar
biausia, tai >kokie bus mūsų vaikai, kokiu dvasios maistu išaugs ir 
kaip į žmones išeis? Anos kaimietės, kiaules šerdamos ir purvą 
brisdamos, išugdė mums Basanavičių, Kudirką, Vileišį, Vaižgantą 
ir tuo būdu Lietuvai laisvę prikėlė, o ką mes galime išugdyti?...

P. Rimšos skulptūra „Lietuvos Mokykla“ mums aiškiai parodo, 
kokia yra lietuvės kultūrinė pareiga. Moteris, jei tik ji nors kiek 
suprantanti kiekvieno žmogaus misiją kurti ne vien medžiagines 
vertybes — turi nešti mokslo ir šviesos dvasią į šeimą ir savo lietu
viškos knygos priemone kultūringai veikti jaunąją kartą. Kokia mo
teris — tokia ir tauta, anot Vydūno. O spauda, gera knyga — šiais 
laikais yra pati stipriausia kultūros priemonė. Pasirodė gi, kad savo 
būtiniausią pareigą lyg ir pamiršome.

Tad reikia šiandien atsiklaupt ant grynos žemės ir prisipažint 
balsu: kaltos esam! O kad koks netikėtas įvykis vėl neapnuogintų 
mūsų dvasios menkystės — reikia sukrusti dar šiandien ko skubiau
siai dvasios „atsargų“ pasirūpinti. Ir ne tik sau pirktis knygą už 
kiekvieną laisvesnį centą, bet kaipo atgailą — reikia siųsti knygų 
kaimui, savo tėviškei, savo giminėms ar pažįstamiems, nes mes, švie- 
suomenė, labai daug jiems esame skolingi, ir teneleidžia mūsų sąžinė 
naudotas patogesniu gyvenimu, kai ten — šiandien net jau ir žibalo 
trūksta... Reiktų organizuoti drauge su pažįstamais savo valsčiuje 
arba kaime įkurti turtingą knygynėlį, nuperkant naujausias knygas, 
nes tai — geriausia kultūrinė atsarga prieš visokias tautos ar vals
tybės nelaimes, o mūsų tai yra kruvina pareiga, kada kaimas, tam
soje paskendęs, šaukiasi pagelbos.

O ir tą dydžid^šiandieninio džiaugsmo momentą seseris ir bro
lius vilniečius pasveikinkime kultūringai — su knygų dovanomis! 
488 ' ‘ •' - ' :
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- Salomėja Nėris

Akmenėlis turi šaltą širdį
Leisk man prie ugnelės pasišildyt —
Nevaryk į vieškelio audras ~ — 
Akmenėlis turi šaltą širdį — 
Ir mažos našlaitės nesupras.

Skrenda gervės — skrenda mano dienos —
Kad galėčiau ranką joms paduot!
Aš skurdi — skurdesnė už rugienas — 
Begalinė širdgėla — ruduo. ..

Ligi žemės vėtra beržą lanksto
Ne berželį — o greičiau mane —
Šiandie dar minu aš tavo slenkstį —
O rytoj — tamsioji nežinia.

Leisk man prie ugnelės pasišildyt, —
Nevaryk į rudenio audras!
Akmenėlis turi šaltą širdį —
Kas tą širdgėlą — tą rudenį supras?

V. Valsiūnienė
©

Tau
Tu išėjai ir tylius žingsnius
Lydėjo vieškelis grubus, —.
Iš atminimų ką surinksiu, 
Kada tavęs čia nebebus.

Pabers ruduo rieškučiom auksą,
Ir dienos sielvartu pagels, 
Veltui dairydamosi lauksiu 
Pražystant vieškely obels.

Ir tavo dienos gal ten tykiai, 
Kaip veidu ašaros srovens;
Sapnuosis tėviškėj palikę
Švelnutės nendrės prie vandens.

O kai miškuos gludučiai skleisis, 
(Tu juos man kaž kada rinkai) 
Ar dar galėsi sau. atleisti, 
Kad šitą šalį palikai.
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Nelė Mazalaitė
• * ' , _ '

Durnių karuselė
Kas ten sustojo pas duris? Kai staigiai sustabdo arklį — užlūžo 

varpelių skambėjimas, ir lig pat šaknų suvirpėjo apmiręs alyvų krūmas.
Į Vitražus panašūs langai, ar ne tiesa? Gal dėl to, kad pro tuos 

ledo aprožėjimus žiūriu į arklio šnerves, manau, kad bijočiau jį pa
glostyti, net jeigu juo atjotų mylimasis. — Ir, gal būt, ant šitokio 
vieną mėnesieną, naktį jojo pora į pragarą.

—- Mano miela, kaip jūs pavargote, — senos pažįstamos gailisi 
manęs. — Jūs atrodote, kaip šventos knygos viršelis: nuobodus ir 
rimtas.

— Toks yra gyvenimas.
— Nonsensai! Ar jūs manote, kad viena gėle daugiau pražydės, 

jeigu jūs dirbate ilgiau negu reikia. O, prašau nesiaiškinti, matau, 
ką galvojate, bet tai kvailybė — Saule jūs galite išgrįsti visas gatves, 
vis tiek žmonių kojos bus purvinos. Ir jūs esate tokia kvaila, pardon, 
naivi — kas įvertins jus tikriau dėl jūsų sielos? Kas žino, ar jūs ne
raudotumėte išvydusi, ką veikia tie, kuriuos jūs statote sau pavyzdžiu, 
ir šypsote galvodama apie juos, nuovargio valandą.

Kartais nori, kad prasižiotų žemė, arba, kad išlįstum pati pro 
kaminą, kaip dūmai, ar ne tiesa?

— Ar jūs matote gyvenimą pro tuos apkaltus stiklus, mano bran
gi? Bet aš noriu, kad jūs paregėtumėte kokie gražūs yra slidieji keliai ir 
kaip miela lėkti be galvojimo. Gražūs kailiai laukia rogėse, ir arklys 
neša, kaip vynas, o visą kelią kalbėsiu jums žodžius meilius ir šil
dančius.

Ir juk atsitinka, kad lengvai paklausai, ar ne tiesa? — Tai yra, 
kada nebežinai už ko laikytis.

— Kaip gražu yra leistis pakalnėn, mylima, juntu, kad tavo 
rankose atsigauna kraujas ir groja. Ar tu pagalvoji kada apie senus 
laikus, kada žmonės gyveno kitaip ir neskaitė knygų, ir viską pasi
imdavo ką-norėjo. Jėga — štai kas yra verta garbinimo, ir gyvenimas 
turi tik vieną tobulą formą — kūną. Brangioji, tai nėra gera taip 
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§v. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje skulptūros fragmentas

sunkiai galvoti — į ką panaši tavo kaktai Ir tu nemoki neabejoti — 
tai yra neprotinga.

— Ten matau šviesas.
— Nori pasidžiaugti jomarku? Ten pasimokytum daugelio gerų 

dalykų ir pramoktum juoktis. Jau dabar girdžiu, kaip tavo mintys 
nešasi, ir jos pradeda skambėti kaip girti varpeliai. Ne, nereikia lipti 
iš rogių, pasitikėk man moku parodyti viską iš kiekvienos vietos, 
kaip rodžiau nuo kalno. Bet jeigu tu nori pasivažinėti šita karusele, 
mes išlipsime?

Čia per daug stovinčių eilėje ir galiu nušalti kojas. Ir gal dėl to 
yra nekantrių, kurie nutempia už kojos važiuojančius ir patys lipa į 
jų vietą. Ir jie yra teisūs, nes tie, kurie neina patys, niekada nesulaukia 
eilės, ir negauna užsėsti ant tų gražių arkliukų. Argi jie ne puikūs? 
Vienas panašus į sostą, manau, jame patogu sėdėti, kitas joja ant 
butelio, ir kitas užsižergęs ant namų stogo; kitas dailiai išsitempia 
ant žalio stalo, ir ten katras'klūpo, apsikabinęs slidžias statulos kelius.

■ ' *■ *,
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Ar nėra tai nuostabioji Venus? O šitos, tur būt, lekia dvigubai grei
čiau, jeigu sėdi automobilyje. Būtų gera taip lenktynių tempu per
bėgti per gyvenimu taip — bet kartais norisi važiuoti per jį ant 
akmens, kuris niekada nepasijudino, ar ne tiesa?

— Pasirink sau taikinį, — sako geras pažįstamas.
Dvi blondinės ištiesia šautuvus į simpatišką plikę, ir susimuša 

dėl laimikio; ir tuo laiku brunetė pataiko į jo kišenę ir renka iškritusias 
monetas. Ir kaip puikiai husaras svaido lankus ant konjako bonkų. 
Ir tas storulis ten, pavydėtinai mitriai užkabino ordiną. Netaip, kaip 
anie driskiai — visą laiką taiko į duonos kepalą ir negauna nieko; 
taip reikia, kam ateina čia su tokiomis virpančiomis rankomis.

— Ar nieko nerandi ko geistum, ar neturi drąsos? Bet štai 
kur yra gražu! Ar matei retenybių rinkinį? Ar tu manai, kad be 
geros reklamos kas nors žinotų, kad čia reikia ieškoti, kilmingiausio 
vardo, jautriausios sąžinės, didžiausio darbštumo. — O jei nori pare
gėti kas anoje dėžutėje — be reikalo: niekas nesisakys turįs raktą nuo 
jos. Bet galiu tau išduoti, kad ten labai naudingi daiktai — ilgiau
sias liežuvis ir mažiausi smegenys.

Ne, negaliu suprasti, kam slepiasi nuo reklamos tie cirkininkai? 
Toks žavėtinas mokėjimas susilenkti, kad įlenda pro kiekvienų 
aukštų namų durų rakto skylę. Ir štai tas moka savo dūšią taip gra
žiai suklostyti ir prisitaikyti, kaip nosinaitę, prie kiekvienos spalvos 
apdaro. Jie turėtų garsiai kalbėti apie savo gudrumą ir išmokyti 
tos išminties kiekvieną. Gal verta būtų man čia pasilikti?

Bet pro šitą koncertą nesustojęs nepraeisi.
— Tik Jis Vienas turi kantrybės atlaidžiai klausytis šios muzikos.
Sakykite, kokių nuostabių “yra dalykų! Štai ant lūpų balsas yra 

kaip medus, o gerklėje kliuka toks užkliūnąs, tarsi nebaigė nuryti 
varlės ar užspringo ožio ragais. Ir tas visą laiką šaukia — evoe! o 
anas: ajai! Ar tai nesiderina? — Ir iš kur tas spiegesys, rodos, kas 
miiiutę kažin kas smaugia nekrikštytas dūšias? Bet tai nėra tiesa — 
juk čia visi šypsosi!

Ir nenuobodu pastovėti prie tų gudriųjų, kurie rodo paveikslus 
pro stebuklų stiklus; nebesinori atitrauti akių nė širdies nuo to, 
ką jie išaukština, ir po viskuo gražiai užrašytas tėviškės vardas. Bet 
kada jie nusigręžia įdėti naują stiklą — matau atvirutes, iš kurių 
gimsta tie nuostabūs paveikslai — ir jos yra murzinos ir nykios. v

— Ne, čia neverta žiūrėti, — sako geras pažįstamas, bet aš stabdau 
arklį ir, kol mes varžomės, pamatau. Matau dar vieną linksmą besisu
kantį ratą; jame bėgioja rankas iškėlę žmonės. Mėlynas paukštis neša 
snape krikštolinį rutulį. Saulė ir mėnuo yra ant jo, kryžius, žvaigždės, 
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šventi ženklai ir geri žodžiai. Kaip sapnai išnyksta vaizdai ir vėl 
prasimuša jie per krištolą; paukštis pavargsta ir nusileidžia ant 
žmonių galvų, ir krištolas yra jų rankose — jie sukasi rate, klupdami, 
ir kiti pilni jėgų, ir puola į savo svajonę. O paukštis vėl pakilsta. — 
— Per kiek laiko jūs suklupsite visi?

Senas pažįstamas išplėšia brizgilus ir veja arklį.
— Ar nesakiau, kad čia neišsimoka žiopsoti — Jitą vietą reikia 

užtverti, kaip užkrėstą, kad niekas neapsigaudinėtų.
— Kaipgi važiuoju su tavimi: argi nemačiau ten savęs, ta, kuri 

gainiojasi saulę?
— Įsivaizdavimas, miela, nepadori fantazija. Visur gali stovėti, 

bet su kvailiais — nė. Tu vėl apsiniaukei ir sušalai — tai dėl to, 
kad toji beprotybė .yra pačioje aukščiausioje vietoje — bet mes nusi- 
leisime į pakalnę ir tavo kraujas vėl atsigaus. Bet dėl ko arklys bėga 
taip pavargęs, ar neveži ką nereikalinga su savimi?

— Mintis.
— Išmesk! Tu niekada neskaitei tokios puikios knygos, kokį 

gyvenimą ten parodysiu. Kam tu galvoji apie sielą? Jeigu tau ją iš
pirktų kas dieną — tu ją kas valandą norėtum parduoti už džiaugsmą, 
kurį duosiu. Bet ką tu turi sunkaus, dar? Nelaikyk!

— Išmėtliojau viską, ką vadinau gerų?
— Mes tuoj galėsime skriste skristi. — O, jeigu nujaustum kas 

laukia — pati įsikinkytum į roges, kad sutrumpėtų kelias — taip daro 
daugybė. Bet tu neviską išmetei, apsižvalgyk.

Reikėjo man išmokti lino kančią, ar ne tiesa? — Kaip kitaip galiu 
sustabdyti arklį, jeigu noriu išsigelbėti. Ir ar noriu išsigelbėti? — 
Ir aš išmetu viltį.

, — Gerai, kad esi paklusni. Bet tebesi klastinga — ir kažin ką 
slepi? Kas kliudo tau būti laimingai? Pasižiūrėk, ar neįdėjo motina 
rožančiaus, tau nematant?

Rožančius. Tur būt, Tu nenori leisti išsigelbėti, Viešpatie, jeigu 
man leidai užmiršti, kad jis reikalingas kelionėse. Ir kas žino, kas 
yra išsigelbėjimas. Ką turiu išmesti dar, ką beturiu? Pušies maža 
čiūtė užkritusi kišenėje — tai viskas. Tą dieną saulė buvo arti, kai 
nuskynė ją man tą dieną žinojome, kad yra Dievas, tą dieną.

— Išmesk, išmesk!
Ar esate girdėję, kas atsitiko, kai sugrįžo gyva lakštingala 

pas inspektorių? Jis išgijo, ir giltinė išbėgo su gėda. — Mano ran
kose yra miškas, ir šviesybė — ir Dievas yra Čia — skaitau užrašytą 
sudžiūvusioje pušies čiūtėje. — O viskas, kas buvo išmesta, yra pa
siviję mus ir sulipo atgal — ir rogės sustojo, ir arklys putotas.
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J. Drungaitė
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Agasferas
— Ar Tu man duosi, Dieve, tėviškę, namus?
Ir kokią Tu man duosi tėviškę? — .
Blaškomas kryžgatvių dulkėtų sūkuriuose klausiu, 
Kai saulė tykiai sėda jau,
Lyg laimintų, kur tolumoje gimtuosius laukus,
O as nei galvai kur padėt, nei sąnariam nuvargusiem priglaust 
Pastogės nežinau!... 

* . . *

Ir visos mano tokios dienos, 
Ir visos mano tokios naktys — 
Žvėrim priglustu prie šiurkštaus kamieno, 
Su nakties paukščiais imu tankmėj plaktis.
Skubu per audrą, darganą, per lietų, 
Kad tik greičiau pastogę kur pasiekčiau, 
Bet.... vos įžengiu, jau nebėra vietos .. .

*5 ’

Taip aidi žingsniai vieniši ir gūdūs
Vieškeliais, plentais, vidurnakčio gatvėm — 
Miršta karaliai, viešpatystė griūva, 
Tautos tautas išžudo,
Tik nesibaigia mano amžina senatvė..
Gaivus vis plaka čia gyvybės grūdas, 
Kur širdis kraują surenka į krūvą ...
Ir skamba varpas, vardas mano — visam pasauly tokio nėra — 
Aidu palydi per marias ir klonius: J

— Būki prakeiktas, Agasferai!

— Ir galime linksmai pasikalbėti, mielas pone, turime laiko. Ar 
jūs dabar nebedėvit aksominio švarko? Gaila! Ir špagų nebeprisikabi- 
nate. Bet uniforma man taip pat patinka; o plati skrybėlė ir juodas 
apsiaustas — irgi žavu. O ar jūs vis dar mėgstate mušti ripką ant Ne- 
garbos Kalno, ir šniaukiate tabaką?

Sėdi ant vėpūtinio ir laikai rankose pušies čiūtę; yra toks ratas, 
kada užsibrėži palaimintu daiktu ir niekas sutepta neprisiartina.

Ir nieko nėra gražesnio už gaidžio balsą, ar ne tiesa? '
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Jens Peter Jakobsen

< Ponia Fonsienė*
»

Senųjų Avinjono popiežių parkuose stovi suolas su reginiu j 
Roną, į gėlėtus Duransos krantus/ į kalvas ir pievas, ir žvelgia į ' ■ . 1 . • ' ' • ■ '
dalį miesto.

Vieną spalių popietę sėdėjo čia dvi danės, našlė ponia Fonsienė 
ir jos duktė Elinora. Šitą reginį jos jau nekartą matė, bet šiandien 
sėdėdamos vėl stebėjosi Provansu.

Tikrai tai buvo Provansas! Molėta upė su purvino smėlio lygu
momis ir nesibaigiančiais žvyrio plotais, išgeltusios pievos be jokios 
žolės, išblyškusios pakalnės, rusvos aukštumos, dulkini šviesus ke- 
liai, kur-ne-kur apie namus, juodų medžių grupės, visai juodų krūmų 
ir medžių.

Viršuj to viso pabalęs virpantis dangus, kuris dar labiau viską 
blyškino, dar labiau džiovino ir nuvargusiai šviesino. Nei ruoželio 
pilnų, sodrių tonų, vien alkanos, saulės nukankintos spalvos, nei 
garso ore, nei dalgio, žolę plaunančio, nei vežimo, keliu dundančio; 
ir miestas iš abiejų pusių tokioj pat tyloj pastatytas su visomis savo 
pietų tyloj paskendusiomis gatvėmis, su kurčiais-nebyliais namais, 
kur visos langinės uždarytos ir visos užuolaidos užleistos, kiekvie
nam iki paskutinio uždarytos: namai, kurie nematė ir negirdėjo.

Ponia Fonsienė į tą apmirusį vienodumą tik abejingai šypsojosi, 
bet Elinora regimai nervinosi, ne gyvai ir suerzintai, bet verksmingai 
ir pavargusiai, taip, kaip nervinamės nesibaigiančiam lietui lyjant, 
kada visos mūsų liūdnos mintys kartu iš debesų krinta; arba idio

tiškai ramiai sieniniam laikrodžiui tiksint, kai sėdi vienas ir nepa
gydomai sau esi įgrisęs, arba bežiūrint į tapetų gėles, kai tos pačios 
netikusių svajonių grandys prieš mūsų norą galvoj dunksi, susi
jungia ir pabyra, vėl susijungia ir vėl pabyra duslioj begalybėj, 

■i.

Jis veikė ją stačiai fiziškai, tas gamtovaizdis, jis ją beveik alpino, 
nes taip labai jungėsi šiandien reginys su atsiminimais: apie dingusią 
viltį, apie gaivias gražias svajones, kurios vertė ją rausti iš gėdos jas i

* Jens Peter Jakobsen (1847—1885), danas, vienas žymiausių ekspresionistų; 
daugelis jo novelių ir romanai — „Niels Lyne“ ir „Maria Grubbe“ verčiami į 
visas Europos kalbas. ;
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atminus ir kurių vis dėlto užmiršti negalėjo. Ir ką bendro turėjo 
jos su ta apylinke? Smūgis palietė ją toli nuo čia, namų aplinkoj, 
prie spalvingo zundo, po šviesiai žaliais bukais, —- o tačiau kiek
viena išgeltusi kalva apie tai kalbėjo, kiekvienas žaliai uždangstytas 
namas stovėjo ir tai nutylėjo.

Tai buvo senas jaunų širdžių skausmas, kuris ją ištiko; ji my
lėjo ir tikėjosi esanti mylima, ir tada jis staiga išsirinko kitą; kodėl, 
kam? Ką ji padarė? Ar ji pasikeitė? Ar buvo nebe ta pati? Ir 
amžinai tie patys klausimai ėjo ir grįžo. • Ji nepasisakė nė žodžio 
motinai, bet motina viską suprato ir buvo labai ja susirūpinus. Tas 
susirūpinimas, kurį Elinora jautė, ją visiškai pribaigė, buvo dienų, 
kada ji norėjo garsiai šaukti, kad savo kančią išlietų. Motina ir tai 
žinojo, todėl abi ir iškeliavo.

Kelionėj Elinora turėjo užsimiršti.
Poniai Fonsienei nereikėjo bailiai žvalgytis į dukters veidą; ji 

žinojo, kur klaidžiojo mergaitės mintys. Kai ji pamatydavo tą mažą, 
nervišką rankelę šalia jos gulinčią, kuri taip bejėgiškai braukė suo
lą ir kiekvieną minutę keitė padėtį, tarytum neramus, karščiuojantis 
ligonis, ji jau žinojo, kaip negyvai nuvargusios žiūrėjo jaunos akys, 
kaip virpėjo iškankinto švelnaus veido kiekvienas bruožas, kaip skaus
mingai išbalęs buvo ir kaip liguistai mėlynavo gyslos po švelnia smil
kinių oda.

Jai taip buvo gaila savo mažos dukrelės ir kaip mielai ji pri
glaustų ją prie širdies, ir visus paguodos žodžius pakuždėtų, kokius 
tik žinotų. Bet ji buvo įsitikinus, kad esama skausmų, kurie privalo 
numirti slaptai, kurių negalima žodžiais išsemti, net tarp motinos 
ir dukters, kad vieną dieną, kai naujose aplinkybėse vėl viskas į 
džiaugsmą ir laimę palinks, kad nebūtų tada tie žodžiai kliūtis, lyg 
kažin kas, kas slegia ir varžo, nes tas, kas juos kalbėjo, girdi juos 
šnabždant kito sieloj, kito mintyse gyvus.

Ji bijojo pakenkti dukteriai palengvindama jai pasitikėjimą; ji 
nenorėjo, kad Elinorai reiktų prieš ją raustu Tegul tai ir būtų pa
lengvinę jos skausmą, bet ji nenorėjo nusižeminimo, kuris yra kaip 
tik ten, kur žmogus atveria slapčiausius sielos kampus kitam. Prie
šingai, juo sunkiau abiem darėsi, juo labiau ji džiaugėsi, kad ran
da dukteryj tą patį sveiką susivaldymą, kuris joj pačioj gyveno.

Kartą — tai buvo prieš daug metų, kai ji pati buvo aštuoniolik
metė mergaitė, mylėjo ji visa širdimi, visais kūno pojūčiais, visomis 
gyvenimo viltimis, o tai neturėjo, negalėjo būti. Jis nieko negalėjo 
duoti kaip tik ištikimybę, kurią reikėjo išmėginti be galo ilgu susiža- 
dėjimu, o tėvų namuose buvo aplinkybės, kurios negalėjo laukti.
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Tada ji paėmė tą, kurį jai davė, kuris buvo tų aplinkybių ponas. Jie 
apsivedė, susilaukė vaikų: sūnaus Tagės, kuris dabar buvo kartu 
Avinjone, ir dukters Elinoros, kuri šalia sėdėjo. Viskas išėjo ge
riau, negu ji galėjo laukti, daug lengviau ir maloniau. Aštuonis me
tus tai tęsėsi., Tada mirė vyras. Ji nuoširdžiai jo gailėjosi, nes buvo 
išmokus mylėti tą švelnią, skystakrauję prigimtį, kuri su atidžia, 
egoistiška, beveik liguista meile apimdavo visas jos gimines ir šeimą, 
kuri rūpinosi visame pasauly tik tuo, ko jiems reikėjo, daugiau nie
ku. Po vyro mirties ji gyveno daugiausia vaikams, bet neužsidarė, 
o dalyvavo draugijiniam gyvenime, kaip ir tiko tokiai jaunai ir tur
tingai našlei. Dabar sūnus buvo 21 metų, o jai nebe daug trūko iki 
40. Ji vis dar buvo graži, nei vieno žilo siūlo sunkiuose tamsiuose 
plaukuose, nei vienos raukšlės apie dideles drąsias akis, dailiai pil
nas, bet lieknas liemuo. Stiprūs, švelnių linijų bruožai buvo pabrėžti 
tamsesnių spalvų, kurias atneša metai, bet giliai išlenktų lūpų šyp
sena buvo meili, o nušvitusių tamsių akių žvilgsnis švelnino visą 
veidą.

Tik rimtas skruostų apvalumas ir valingas smakras kalbėjo apie 
subrendusią moterį. .

— Ten tikriausiai ateina Tagė, — tarė ponia Fonsienė dukteriai, 
išgirdus juoką ir keletą šūktelėjimų danų kalboj anapus žalitvorės.

Elinora susiėmė.
Tai ir buvo Tagė, Tagė ir Kastageriai, stambus pirklys Kastage- 

ris iš Kopenhagos su seserim ir dukterim. Ponia Kastagerienė 
gulėjo susirgus viešbuty.

Ponia Fonsienė ir Elinora pasitraukė, duodamos ponioms vietos. 
Ponai pamėgino kurį laiką stovėdami šnekučiuotis, bet pagaliau su
sigundė ir atsisėdo ant mūro sienos, kurį supo visą reginį, ir taip 
visi sėdėjo ir kalbėjo tik būtiniausia, nes atėjusieji buvo pavargę iš 
kelionės, kurią iškylaudami buvo traukiniu padarę į žydintį Provansą.

— Klausykit! — sušuko Tagė ir pliaukšterėjo delnu į šviesias 
kelnes, — žiūrėkit tenai!

Visi sužiuro. Rudam gamtovaizdy pasirodė dulkių debesys, virš 
jo apsiaustas nuo dulkių. O vidury žirgas. „Tai anglas, neseniai 
atvykęs, apie kurį tau pasakojau“, kalbėjo Tagė motinai. ,,Ar ma
tėte kada taip jojant?“ paklausė jis Kastagerį. „Jis man primena 
gaučius“.

— Mazepa? — tarė Kastageris klausiamai.
Raitelis dingo.
Tada visi pakilo ir nuėjo į viešbutį.
Su Kastageriais susitiko Belforte ir kadangi jie tą pačią kelionę
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darė po Pietinę Prancūziją ir Rivierą, tai laikinai keliavo kartu. Čia, 
Avinjone, abi šeimos sustojo, pirklys todėl, kad jo žmona susirgo 
arterijų išsiplėtimu, Fonsai, kadangi Elinorai regimai reikėjo poilsio.

Tage buvo sužavėtas tuo bendravimu, nes diena iš dienos vis 
mirštamiau įsimylėjo į Idą Kastagerytę. Bet ponia Fonsienė nebu
vo visai patenkinta, nes nors Tagė ir buvo savo amžiui savarankiš
kas ir gerai išsivystęs, bet nebuvo reikalo skubinti su vedybomis. 
Ir, be to, tas Kastageris! Ida buvo puiki mergaitė, ponia Kastage- 
rienė labai išsilavinusi ir iš žymios šeimos, o ir pirklys pats buvo 
darbštus, kaip ir turtingas ir šaunus, bet iš jo dvelkė kažkas juo-
kingo ir žmonės nežy II iai šypsodavos arba mirktelėdavo, kai minė
davo pirklį Kastagerį. Jis buvo toks karštuolis ir entuziastas, taip 
atvirai ir triukšmingai kalbėdavo, kad tas ir sukeldavo juoką. O kaip 
dabar reikia diskretiškumo, o ne entuziazmo. Ponia Fonsienė nega
lėjo pakelti minties, kad Tagės uošvį minėtų su šaipymusi ar mirk
telėjimais, ir todėl laikėsi su visa šia šeima truputį šaltai, didžiausiam 
Tagės nusiminimui.

Kitą priešpietį Tagė išėjo su motina apžiūrėti mažo muziejaus 
ir miesto. Vartelius rado atidarytus, bet duris į vidų užrakintas, 
Skambinimas buvo veltui. Varteliai vedė į vidutiniško didumo kie
mą, apsuptą neseniai tinkuotų kolonų taku, sujungtu juodais ge-• • • • . ' A 
ležiniais virbais. 

i . ■

Jie ėjo aplink ir apžiūrinėjo, kas buvo pagal sienas išstatyta: 
romėniškus antkapius, sarkofagų dalis, begalvę statybą, du bangi
nio stuburnarius ir daugybę architektūros detalių.

Ant visų retenybių matėsi šviesūs mūrininko šepečio pėdsakai.
Dabar, kai jie vėl atėjo prie galo, Tagė užbėgo laiptais pasi

žiūrėti, ar( nėra namuose žmonių, o ponia Fonsienė vaikštinėjo takeliu.
Kai pasisuko vartelių link, prie įėjimo, tiesiai prieš ją, pasirodė 

aukštas, barzdotas, saulėj įdegęs ponas. Rankose laikė kelionių kny
gą, kiek-pasiklausęs, žvelgė prieš save, tiesiai į ją.

Ji tuoj pagalvojo apie vakarykštį anglą.
— Atsiprašau, ponia, — pradėjo jis klausdamas ir pasisveikin

damas. : • V '
— Aš ne vietinė, atsiliepė p. Fonsienė, — atrodo, nieko nėra 

namie, bet mano sūnus nuėjo pasižiūrėti, ar...
Kalbėjosi prancūziškai.
Tuo tarpu atėjo Tagė.
— Visur apėjau, — pasakė jis, — net ir butą, bet nė gyvos 

dvasios! /
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— Matau, — tarė anglas šįkart daniškai, — kad turiu malonu> 
mą susitikti tautiečius.

Jis kilstelėjo skrybėlę ir atsitraukė kelis žingsnius atgal, lyg no
rėdamas tuo parodyti, kad tai pasakė, tik perspėdamas suprantąs, 
kas buvo kalbėta. Bet staiga priėjo arčiau ir sujaudintai tarė:

. — Ar galėtų būti, kad gerbiamoji ponia ir aš esam seni pažįs
tami?

— Emilis Thorbröggeris!— sušuko p. Fonsienė ir ištiesė jam 
ranką.

Jis paėmė ją. - ■ _
—Taip, tai aš! pasakė jis linksmai: O tai esi tamsta!
Jis žiūrėjo į ją beveik su ašarom akyse. P. Fonsienė pristatė jam 

sūnų Tagę.
Tagė savo gyvenime nebuvo girdėjęs apie tą Thorbroggerį, bet jis 

ne apie tai galvojo, jis galvojo, kad tas gaučo pasirodė besąs danas, 
ir kai užėjus trumpai tylai reikėjo ką nors pasakyti, sušuko:

— O, aš vakar sakiau, kad jūs primenat man gaučo!
Taip, tikrai, atsakė Thorbröggeris, tai esą netoli tiesos, kadangi

21 metus išgyvenęs La Pietos prerijose ir tikriausia per tą laiką dau
giau sėdėjęs balne, negu pėsčias vaikščiojęs.

O dabar jis atvažiavęs čia, į Europą!
Taip, jis pardavęs savo nuosavybę ir avis ir atvažiavęs į Se

nąjį Pasaulį, kuris yra jo tėvynė, apsidairyti. Bet savo gėdai turįs 
prisipažinti, kad jam darosi nuobodu taip savo malonumui keliauti.

Gal būt, jis ilgisi prerijų?
Ne, jis niekada nesiilgi vietų nė kraštų, tai greičiausia esąs tik 

kasdieninis darbas, ko jis pasigendąs.
Dar valandėlę taip kalbėjosi. Pagaliau atėjo sargas, uždusęs 

p ir sukaitęs, su salotais po pažastimi ir ryšeliu ugniaspalvių pamidorų
| rankoj.

Įleisti vidun jie vos pastebėjo pageltusius audros debesis ir juo
das senojo Verneto bangas, pasakodamiesi savo pergyvenimus per _ 
ilgą nesimatymo laiką.

1 Taj buvo tas pats, kurį ji mylėjo, kai tuokėsi su kitu. O sekan
čiose dienose, būdami dažnai kartu, nes kiti leido netrukdydami p.. . \ ■

j seniems draugams išsikalbėti, jie greit įsitikino, kad jų širdys nieko
neužmiršo, nors metų bėgy nemažai abu pasikeitė.

j Tur būt, jis tai pirmiau pastebėjo, nes apėmė jį jaunystės ne
tikrumas, sentimentalumas ir elegiškas ilgėjimasis, ir visa tai kan- 

į kino. Subrendęs vyras spyrėsi meilei, kuri taip staiga atėmė ramybę
ir pasitikėjimą savimi, nelengvai įsigytą. Jis troško kitokios formos 
savo jausmui, meilė turėjo būti rimtesnė, pakilesnė.
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Ji, rodos, nepasijuto pajaunėjus, tik ašarų šaltinis, kuris buvo 
išdžiūvęs ir užakęs, vėl pratryško, o verkti buvo gera ir gaivu, tos 
ašaros darė ją neapsakomai turtingą, lyg ji pati būtų pasidarius ver
tesnė ir visa aplinka brangesnė. O tai, pagaliau, jaunystės jausmas.

Vieną vakarą p. Fonsienė buvo viena namie.. Elinora anksti gulė, 
Tage išėjo su Kasta gėriais į teatrą. Ji sėdėjo nuobodžiame viešbučio 
kambary, svajojo prietemoj, kol svajonės sustingo, kol pavargo 
tuo tykiu, šypšančiu nuovargiu, kai laimingos mintys pradeda sie
loj užsnūsti.

Bet visą vakarą taip sėdėti ir prieš save spoksoti buvo neįma
noma. Ji neturėjo net knygos, o iki teatro pabaigos buvo daugiau 
kaip valanda. Ji pavaikščiojo po kambarį, susitvarkė prieš veidrodį 
plaukus.

Juk ji galėjo nueiti į skaityklą ir peržiūrėti iliustruotus žurna
lus. Šiuo laiku ten būdavo visada tuščia.

Ji užsimetė didelę juodą mezginių skarą ant galvos ir išėjo.
Taip, čia buvo visai tuščia.
Mažas, pilnas baldų kambarys buvo ryškiai apšviestas pusės 

tuzino gazinių lempų. :
Buvo karšta, ir oras dusinančiai tvankus.
Ji nutraukė skarą ant pečių.
Balti žurnalai ant stalo, kartonai su didžiulėmis aukso raidė

mis, tušti foteliai, taisyklingi kilimo kvadratai, lygios ripsinių užuo
laidų klostės— viskas rodėsi sustingę nuo aštrios šviesos.

Ji dar svajojo ir svajodama klausėsi vienodo lempų dainavimo.
Šitokiam karšty galėjo pradėti suktis galva. Ieškodama atramos 

ji ištiesė ranką prie bronzinės vazos prie sienos ir įsikabino į gėlėtą, 
jos kraštą.

Buvo patogu taip stovėti, bronza maloniai vėsino ranką. Bet 
taip jai bestovint, dar kažkas prisidėjo. Šitą plastiškai gražią pa
dėtį jį pajuto kaip kūno sąnarių pasitenkinimą, o nujautimas, kaip 
tas jai pritiko, nujautimas grožio, kuris šį momentą ją puošė, kūniš
kas jutimas harmonijos sukėlė joje triumfo jausmą, perliejo ją, kaip 
keistai iškilmingas džiaugsmas. \

Šią valandą ji jautėsi tokia stipri, gyvenimas gulėjo prieš ją, 
kaip didelė spinduliuojanti dieną, nebe tokia diena, kuri jau krypsta 
į tylias griaudžias sutemas, bet kaip didelis, budrus laiko sieksnis 
su karštai pulsuojančiom sekundėm, su šviesos džiaugsmu, veikla 
ir greičiu, ir su begalybe — išorėj ir viduj. Ir ji žavėjosi tuo gyve
nimu, ir ilgėjosi jo su karščiu ir galvotrūkščiu skubančio keleivio.
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Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje gražmenos

Ji ilgai stovėjo savo minčių nugalėta ir viską aplink užmiršus. 
Staiga ji lyg išgirdo kambario tylą ir vienodą lempų dainavimą, ji 
nuleido ranką nuo vazos, atsisėdo prie stalo, ir pradėjo vartyti kar
toną.

Ji išgirdo žingsnius praeinant, paskui grįžtant ir pamatė duryse 
Thorbröggerj. 

' . ’ ■ ■ ■ . . . ■ > ■ . .

Jie pasikeitė keliais žodžiais, bet kadangi ji atrodė įsigilinus į 
paveikslus, pradėjo ir jis vartyti žurnalus. Jie tačiau nelabai jį įdo
mavo, nes kai ji netrukus pakėlė akis, susidūrė su jo tiriančiu 
žvilgsniu.

Jis atrodė, lyg norėtų kalbėti. Jo lūpose ji pastebėjo nerviškai 
ryžtingą išraiš 
dus instinkty1
paveikslą, rodydama piešinį, kur prerijų raiteliai mėtė lasso ant lau- 

' ' kinių jaučių,
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ką, kuri jai aiškiai sakė, kokie bus jo žodžiai, ir parau- 
iai, lyg norėdama jį sulaikyti, padavė jam per stalą
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Jis jau buvo bepradedąs juokauti apie piešėjo naivų įsivaizda
vimą, nes atrodė taip viliojančiai lengva kalbėti apie lasso mėtymą, 
vietoj apie tai, kas dėjosi jo mintyse — bet jis griežtai atstūmė lapą 
į salį, pasilenkė truputį ant stalo ir tarė:

— Aš taip daug apie jus galvojau, po to kai mes vėl susitikom. 
Aš visad daug apie jus galvojau ir tada Danijoj, ir ten, kur aš bu
vau. Ir aš jus visada mylėjau, ir norsman kartais atrodo, kad aš 
tik dabar jus myliu, kai mes vėl susiradom, vis dėlto tai netiesa 
— nes aš jus visada mylėjau, visada jus mylėjau! Ir jeigu aš dabar 
galėčiau jus savąja pavadinti — Jūs negalit suprasti, ką tai man 
reikštų, jeigu jūs, kuri man tiek metų buvot atimta, vėl pas manė 
sugrįžtumėt.

Jis nutilo valandėlę, tada pakilo ir priėjo arčiau.
— Bet pasakykit nors vieną žodį! Aš kalbu vienas, aš norė

čiau į jus kalbėti kaip į vertėją, kaip į svetimą, kad jis praneštų jūsų 
širdžiai, kuriai aš kalbu. Aš juk nežinau, negaliu savo žodžių k" ’ • . . < ■
atsverti, nežinau — toliau ar arčiau; aš nedrįstu išreikšti žodžiais 
savo maldavimo, kurio esu pilnas — ar man leisit?

Jis atsisėdo šalia jos.
— Jeigu aš galėčiau, jei man nereikėtų bijoti — tiesa! O Die

vas telaimina tave, Paula!
— Niekas nebeturi mūsų išskirti, — pasakė ji ir padavė jam 

ranką: — vis .tiek, kas bebūtų, aš turiu teisę būti laiminga, vieną 
kartą pilnai save išgyventi, savo ilgesį ir savo svajones. Aš nieka
da neatsižadėjau. Nors laimė pas mane ir neatėjo, aš tačiau nie
kada negalvojau, kad gyvenimas yra vienas vargas ir pareiga; aš 
žinojau, kad yra ir laimingų žmonių.

Jis tylėdamas pabučiavo jai ranką.
— Aš žinau, — tarė ji liūdnai: kad tie, kurie švelniausiai ma

ne teis, leis man džiaugtis laime — būti tavo mylimai, bet pasakys, 
kad to man ir turi užtekti.

— Bet man to niekada neužteks, ir tu neturi teisės taip mane 
atstumti.

— Ne, — tarė ji — ne!
Netrukus ji nuėjo aukštyn ir pasižiūrėjo Elinoros.
Mergaitė miegojo.
P. Fonsienė prisėdo ant lovos krašto ir žiūrėjo į išblyškusį vai

ką. Ji vos galėjo išskirti veido bruožus menkoj naktinės lempos 
šviesoj. .

Dėl Elinoros jie turėjo palaukti. Po kelių dienų jie atsiskirs 
nuo Thorbröggerio ir važiuos vieni į Nicą. Visą žiemą ji tam gy
vens, kad Elinora pasveiktų.

502
% * ‘ . .

* t* . .

40



Bet rytoj ji vaikams papasakos, kas atsitiko ir ko reikia tikėtis. 
Kad ir kaip jie tai priims, ji negalėjo diena iš dienos su jais gyventi 
ir tokia paslaptimi nuo jų atsiskirti. Jiems reikėjo duoti laiko prie 
tos minties priprasti. Nes tai turėjo būti atsiskyrimas, didesnis ar 
mažesnis, tai pareis nuo vaikų pačių. Kaip jie tvarkys savo gyve
nimą santyky su ja ir su juo, tai turėjo jie patys laisvai nutarti. 
Ji nieko nenorėjo reikalauti; čia jie turėjo duoti.

Ji išgirdo Tagės žingsnius salone ir nuėjo jo pasitikti.
Jis taip spinduliavo ir kartu jaudinosi, kad p. Fonsienė iš karto 

suprato, kad kažkas atsitiko ir nujautė taip pat kas.
Ieškodamas įžangos tam, ką jis turėjo ant širdies, Tagė išsi

blaškęs kalbėjo apie teatrą, tik kai motina priėjo prie jo ir uždėjus 
ranką ant galvos privertė į jų pasižiūrėti, jis pagaliau įstengė pasa
koti, kad pasipiršo Idai Kastagerytei ir gavo jos sutikimą.

Jie dar ilgai apie tai kalbėjosi, bet p. Fonsienė jautė visą laiką 
kažin kokį šaltį savo žodžiuose, kurio negalėjo nuveikti, ji bijojo 
per daug sutarti su sūnumi tame susijaudinime, kuriame pati dabar 
gyveno. Jai buvo nepakenčiama mintis, kad po savo šiandien rodo
mo malonumo ji rytoj turės kai ką kitą pasakyti.

Tagė tačiau nepastebėjo jos šaltumo.
P. Fonsienė tą naktį nedaug miegojo. Per daug minčių vertė 

ją budėti. Galvojo, kaip buvo keista, kad jis ir ji turėjo susitikti, 
-ir'kad abu susitikę iš karto pasijuto artimi, kaip ir seniau.

Bet tai buvo senos dienos, ypač jai. Juk ji nebebuvo, nebe
galėjo būti jauna. Ir tai pasirodys, ateis laikas, kai jam reikės pri
sitaikinti, priprasti, kad tas laikas jau buvo seniai, kada ji aštuonio
lika skaitė. Bet ji jautėsi jauna, daugeliu atvejų ji buvo jauna, o 
tačiau ji jautė ir savo metus, ji matė tai aiškiai: tūkstančiuose jude
sių, veido išraiškose ,ir gestuose, kiekviename atsiliepime ir atsa
kymo šypsenoj — dešimt kartų per dieną ji buvo sena, nes trūko 
drąsos parodyti išorėj tą jaunatvę, kuri buvo širdyje.

Mintys ėjo ir ėjo, o per jas visas veržėsi klausimas: ką pasa
kys vaikai.

Sekančios dienos priešpiety ji pareikalavo atsakymo. Visi sė
dėjo salone.

Ji pasakė, turinti jiems kai ką svarbaus pranešti, kas į jų gy
venimą įneš didelį pasikeitimą, kai ką, kas jiems pasirodys netikėta. 
Ji prašė juos taip ramiai išklausyti, kaip tik jie galės, kad nepasi-v 
duotų pirmo įspūdžio išsišokimams, nes jie turį žinoti, kad tai, ką 
ji papasakos, ešąs visai nuspręstas dalykas, ir kad niekas, ką jie 
bepasakytų, nebegalėsią to pakeisti.

503

41



— Aš noriu vėl ištekėti, pasakė ji ir papasakojo, kaip ji 
Thorbroggerį mylėjo, prieš ištekėdama už jų tėvo, kaip buvo nuo jo 
atskirta ir kaip jie dabar vėl susirado.

Elinora apsiverkė. Bet Tagė pakilo iš savo kėdės visai sumi
šęs, žengė prie jos, puolė ant kelių ir kukčiodamas sugriebė jos ran
ką, kurią jis pusiau uždusęs iš susijąudinimo glaudė prie skruostų, 
su neapsakomu švelnumu, su visišku beviltiškumu.

— O, motina, brangioji motinai Ką gi mes tau padarėm? Ar 
nemylėjom tavęs visada, ar nesiilgėjom tavęs būdami arti ir būdami 
toli, kaip geriausio, ką žemėj turėjom? Tėvą mes pažinom tik iš 
tavęs, tu mus išmokei jį mylėti, ir jeigu mes su Elinora taip gerai 
sugyvenam, tai tik todėl, kad tu nenuilstamai abiem rodei, ką kitas 
turi brangaus ir vertingo, ir ar nėra taip su kiekvienu žmogum, prie 
kurio mes prisiriš am, ar ne viską mes turim iš tavęs? Viską mes 
turim iš tavęs, mes tave taip garbinam, kad tu žinotum ... o, tu 
nenumanai, kaip dažnai mūsų meilė tau norėjo peržengti visas ri
bas, bet tu ir vėl mus pamokei ją valdyti, ir mes niekada negalim 
vidujiniai prie tavęs taip prieiti, kaip norėtume. O dabar tu sa
kai, kad nori mus palikti, mus į šalį pastumti! Bet juk tai neįmano
ma, net tas, kuris mums blogiausio linki, negalėtų taip padaryti, 
o tu juk nenori mums blogiausio, tu mus myli taip, kaip tai galima? 
Sakyk greit, kad tai netiesa, sakyk „netiesa, Tage, netiesa Elinor!“

— Tage Tage, atsipeikėk, ir nekalbėk, kad nebūtų per sunku 
tau ir mums.

Tagė atsistojo.
— Sunku! — pasakė jis — sunku, sunku! O, jeigu tai būtų 

nedaugiau, kaip sunku! Bet tai juk siaubinga, nežmoniška: galima 
pamišti, kai tik galvoji. Ar tu numanai, ką davei man galvoti? 
Mano motina atsidavus glamonėjimams svetimo vyro, mano motina 
geidžiama, motina apkabinta ir apsikabinus! O, tai mintys sūnui, 
mintys baisesnės už pikčiausią pasityčiojimą! Bet juk tai negalima, 
turi būti negalima, turi! Nes ar nieko jau nebereiškia sūnaus pra
šymai? Elinora, nesėdėk ir neverk, eikš, padėk maldauti motiną, 
kad ji mūsų pasigailėtų.

P. Fonsienė, lyg gindama, mostelėjo ranka ir tarė:
— Palik Elinorą, ji gana pavargus, o aš juk sakiau, kad čia 

nieko nebegalima pakeisti.
— Aš norėčiau mirti — ištarė Elinora: — bet viskas, ką sako 

Tagė, yra tiesa, motina, ir tai niekur nepridėta, kad mūsų amžiuj 
tu parvestum mums patėvį.

— Patėvis! —_ sušuko Tagė, — aš nemanyčiau, kad jis nors 
akimirką išdrįstų... Tu klejoji, kur jis įeis — mes išeisim, nėra 
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jėgos pasauly, kuri mane priverstų nors mažiausiai susiartinti su 
tuo žmogum. Motina turi rinktis: jis arba mes. Jei jaunavedžiai ap
sigyvens Danijoj, tai mes būsim tremtiniai, jei pasiliks čia, tai iš
važiuosim mes.

-— Tai tavo nuomonė, Tage? —. paklausė p. Fonsienė.
— Nemanau, kad tu gali abejoti. Tik įsivaizduok šeimyninį 

gyvenimą: aš sėdžiu su Ida prie mėnulio terasoj, o už laurų krūmo 
Šnabždesys. Ida klausia, kas šnabžda, o aš atsakau: mano moti
na ir jos naujasis vyras. Ne, ne, man nereikėjo taip sakyti, bet tu 
matai, kaiip tas jau dabar veikia, kokį skausmą tu man atneši, o 
Elinoros tas irgi nepagydys, gali man tikėti.

P. Fonsienė išleido vaikus ir pasiliko viena. v
Tage buvo teisus. Vaikams tai nebuvo gerai. Kaip labai atsky

rė juos jau ta trumpa valanda, kaip jie į ją žiūrėjo: ne kaip jos, bet 
kaip tėvo vaikai. Ir kaip jie iš karto buvo pasiruošę ją palikti, kai 
tik pastebėjo, kad ne kiekvienas jos jausmas jiems priklausė.

Bet ji juk nebuvo tik Tagės ir Elinoros motina, ji juk buvo ir 
sau žmogus, su savo gyvenimu ir savo viltimis, taip pat be sąryšio 
su jais. Bet vis tik ji, tur būt, nebuvo tokia jauna, kaip ji tikėjosi. 
Tai pastebėjo ji per pasikalbėjimą su vaikais. Ar ji nebuvo baili, 
nežiūrint-savo žodžių, ar ji nesijautė beveik kaip žmogus, kuris pre
tenduoja į jaunystės teises, ir ar nebuvo viskas, ką jie pasakė jau
nystės reikalavimai ir visa jos naivi tiranija: mūsų dalia yra mylėti, 
tai mūsų gyvenimas, o jūsų pareiga mums gyventi.

Ji pradėjo suprasti, kad senatvė gali atnešti pasitenkinimo. Ne
norom šypsojosi jai tolima ramybė, ypač dabar, kai dar tiek nesan
taikos buvo prieš akis. Nes ji nelaukė, kad vaikai kitaip pradėtų 
galvoti, o tačiau reikėjo vis dar su jais kalbėti, kol paskutinės vil
ties nustos. Būtų geriausia, jei Thorbröggeris tuoj išvyktų, kai jo 
nebus, vaikai bus ramesni, ir ji galės parodyti, kaip ji jais rūpinasi; 
pirmasis kartelis su laiku pranyks ir viskas .. . ne, ji tam netikėjo, 
kad viskas vėl Būtų gerai.

Thorbröggeris sutiko važiuoti į Daniją sutvarkyti jos popie
rių. Jis turėjo laikinai ten pasilikti, o tačiau atrodė, kad tuo nieko 
nebuvo laimėta. Vaikai jų vengė. Tagė visada buvo su Ida ir jos 
tėvu, o Elinora visada turėjo linksminti sergančią ^. Kastagerienę. 
O jei jie ir buvo kartu, tai kur buvo senasis pasitikėjimas, senasis 
jaukumas, kur buvo tūkstančiai pokalbio temų, o jei ir surasdavo 
jų vieną, kur buvo susidomėjimas. Jie palaikė kalbą, kaip palaiko 
žmonės, trumpą laiką mielai bendravę ir dabar turį išsiskirti, o tas, 
kuris iškeliauja, jau nukreipė mintis į savo kelionę, o tas, kuris pa-
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silieka, galvoja apie tai, kaip jis grįš į savo naminį gyvenimą ir 
įpratimus, kai svečias išvažiuos.

Nebebuvo nieko bendro jų gyvenime, priklausomumo jausmas 
buvo dingęs. Tiesa, jie dar kalbėdavo, ką jie darys sekančią savaitę, 
ką kitą mėnėsį, net ir už kitą mėnesį, bet tas jų nebedomino,. lyg tai 
būtų ne jų pačių gyvenimo dienos, o laukimo laikas, kurį reikia pra
leisti. Visi klausė mintyse: o kas tada? DabartiesL-gyvenime jie ne
sijautė tikri, nes nebebuvo bendro pagrindo, kol nebuvo sutvarkyta 
tas, kas juos išskyrė.

Kiekvieną dieną vaikai vis labiau miršo, kas jiems buvo buvus 
motina, kaip vaikai užmiršta tūkstantį gerų darbų dėl vienintelės 
neteisybės, jei jie galvoja, kad ta neteisybė jiems padaryta.

Tagė buvo minkštesnį© būdo, bet kaip tik todėl giliausiai įžeis
tas, nes jis labiausiai motiną mylėjo. Jis verkė motinos ilgas naktis, 
kadangi nebegalėjo jos turėti tokios, kokios norėjo, ir būdavo dienų, 
kada prisiminimas jos meilės visus kitus jausmus jame apkurtinda
vo. Vieną kartą jis buvo pas ją nuėjęs ir ją meldęs ir prašęs, kad 
ji tik jiems priklausytų ir niekam kitam, bet atsakymas buvo „ne“. 
Ir šitas „ne“ padarė jį šaltą ir kietą, šaltis, kurio jis pats pradžioj 
bijojo, nes kartu su juo atsivėrė baisi tuštuma.

Su Elinora buvo kitaip. Ji keistu būdu pajuto tai labiausiai 
kaip nusižengimą prieš mirusį tėvą, ir tas tėvas, kurį ji vos atsiminė, 
tapo dabar jos garbinamu fetišu. Ji atgaivino jį, įsigilindama į vis
ką, ką buvo apie jį girdėjusi, ji klausinėjo apie jį Kastagerį ir Tagę, 
bučiavo kas vakarą jo atvaizdą medalijone, kurį iš jo buvo gavus, ir 
isteriškai ilgėjosi jo namie paliktų laiškų ir daiktų, kurie kitados 
jam priklausė.

Kartu su tėvo aukštinimu, vis labiau smuko motina. Kad 
ji pamilo vyrą, tai dar nebuvo taip bloga dukters akyse. Bet ji ne
bebuvo ta motina, ta neklaidingoji, išmintingiausia, geriausia, gra
žiausia, ji tapo moteris, kaip ir kitos, nevisai taip, bet kaip tik to
dėl, kad nevisai, tapo ji tokia, kurią galima kritikuoti ir teisti, kuri 
turi silpnybių ir klaidų. Elinora džiaugėsi, kad nepapasakojo mo
tinai apie savo nelaimingą meilę, ji juk nežinojo, kad tik ačiū mo
tinai ji to nepadarė.

Dienos slinko ir toks gyvenimas darėsi vis nepakenčiamesnis. 
Visi trys juto jo beprasmiškumą, nes vietoj suartėti, jie vis labiau I 
tolo ir svetimėjo.

Ponia Kastagerienė, kuri tik dabar pasveiko ir įvykių kartu ne
pergyveno, tačiau girdėjo ir todėl geriausiai viską žinojo ir aiškiau
siai sprendė, turėjo vieną dieną ilgą pasikalbėjimą su p. Fonsiene 
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apie jos ateities planus ir pasiūlė jai susituokti čia Avinjone, ji su 
vaikais išvyksianti į Nicą, o Kastageris galėsiąs likti liudininku.

P. Fonsienė dar svyravo, nes negalėjo sužinoti vaikų nuomonės. 
Kai jiems apie tai papasakojo, jie išklausė iškilmingai tylėdami, o 
kai paklausė jų atsakymo, jie tik ištarė, kad, aišku, jie paklausysią 
motinos,

Taip įvyko, kaip p. Kastagerienė buvo patarus. P. Fonsienė at
sisveikino su vaikais ir šie iškeliavo, o Thorbröggeriui atvykus jie 
susituokė.

(Ispanija tapo jų tėvynė. Thorbröggeris ją pasirinko dėl avių 
auginimo.

Į Daniją nė vienas nebenorėjo grįžti.
Ir taip jie gyveno laimingai Ispanijoj.
Keletą kartų ji rašė vaikams. Bet iš pirmo smarkaus pykčio, 

kad ji juos apleido, grąžino jie laiškus atgal. Vėliau jie, žinoma, gai
lėjosi to, tačiau neįstengė motinai prisipažinti ir jai rašyti, todėl visi 
santykiai tarp jų nutrūko. Aplinkiniais keliais sužinodavo vieni apie 
kitus.

Penkis metus gyveno Thorbröggeris laimingai su savo žmona,

Vilniaus Universiteto dalis
K
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tada ji susirgo. Liga greit ją naikino ir turėjo baigtis mirtimi. Jė
gos nyko kas valandą, ir vieną dieną, kai kapas buvo jau arti, para
šė ji savo vaikams.

. — Brangūs vaikai, — aš žinau, kad jūs tą laišką skaitysit, nes 
kai jis jus pasieks, aš būsiu jau mirus. Nebijokit, šiose eilutėse ne
bus priekaištų, norėčiau tik jose ko daugiausia meilės sutalpinti.,

Kai žmonės mylisi, Tage ir Elinor, brangi mažyte Elinor, turi 
visada nusižeminti tas, kuris labiausiai myli, todėl aš dar kartą atei
nu pas jus, kaip aš mintyse kas valandą keliausiu, kol galėsiu. Kas 
turi mirti, brangūs vaikai, tas yra toks neturtingas! Aš esu tokia 
neturtinga, nes tas žavingas pasaulis, kuris tiek metų davė man 
turtingus ir laimės pilnus namus, jis bus man atimtas, mano kėdė 
stovės tuščia, durys už manęs užsivers, mano koja niekada nebesto^ 
vės šiuose kambariuose. Todėl aš dairausi aplink su prašymu aky
se, kad visi mane mylėtų, todėl ateinu pas jus ir prašau mylėti ma
ne visa ana meile, kuria mane pirma mylėjot, nes žinokit, kad tas 
prisiminimas yra viskas, ką aš turiu iš žmonių pasaulio. Tik prisi
minimas, daugiau nieko.

Jūsų meile aš niekada neabejojau, aš juk žinojau, kad tai jūsų 
didžioji meilė buvo, iš kurios kilo jūsų didysis pyktis. Jeigu bū
tumėt mažiau mane mylėję, ramiau būtumėt mane ir apleidę. Todėl 
aš noriu jums pasakyti, jeigu vieną dieną taip atsitiks, kad skaus
mu palaužtas žmogus ateis prie jūsų durų pasikalbėti su jumis apie 
mane, pasikalbėti apie mane savo paguodai, neužmirškit, kad niekas 
manęs taip nemylėjo, kaip jis, kad visą laimę, kurią, žmogaus širdis 
pajėgia išspinduliuoti, jis man atidavė. Ir netrukus, paskutinėj valandoj, 
kai tamsa ateis, laikys jis mano ranką savojoj, ir jo žodžiai bus 
paskutiniai, kuriuos aš girdėsiu.

Sudiev sakau jums čionai, bet tai dar nėra anas paskutinis 
sudiev, kuris bus jums paskutinis, tą aš pasakysiu taip vėlai, kaip 
tik galėsiu, ir sudėsiu visą savo meilę į jį, ir ilgesį ilgų ilgų metų 
ir prisiminimą anų laikų, kada jūs maži buvot, ir tūkstančius linkė
jimų, tūkstančius padėkų.

Sudiev Tage, sudiev Elinor, sudiev, iki paskutinio atsisveiki
nimo. Jūsų Motina“.

Išvertė Eug. Malinauskaitė
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Ale Nakaite

Birutė
— Gera čia pas tave. Tai bent atsikvėpsiu. Nusibodo tas 

triukšmas, dulkės.
— Truputį išblyškus. Bet šiaip, atrodo, pastorėjusi.
— Pastorėjusi? Gal būt... — Ji nusišypso.
Bėga dienos. Džiaugiamės saule. Supamės žalumo bangose. 

Man dar šviesesnė liko tėviškė ,atvažiavus Birutei. Rytą randu ją 
lovoj visada jau su knyga. Aš, mat, didesnė miegalė. Ji šypsos man 
ir tuoj pradeda dainuoti. Dieve, nežinau, ką atiduočiau už jos šyp
seną ir dainąl Visą dieną praleisdavom paklonėj, lauke, miške, prie 
upės. Vakare seklyčią pripildydavom dainų. Ir taip kasdien. Seniai 
buvom besimatę, taigi, kalbos — marios. Tiek atminimų iš studen
tiškų dienų! Tiek įspūdžių savarankiško gyvenimo ir darbo pradžioje!

— Bet kas tau, Birute? Tu truputį pasikeitusi. Kažko susirū
pinusi, kartais net liūdna.

— Et, Ale, žinok, gyvenimas, vis tik, kartais ne visiškai toks, 
kokį mes svajojom.

Nustebau žodžiais ir tonu Birutės, mūsų entuziastės, amžinai 
giedrios, Birutės. Ji suprato mano nuostabą.

— Ne, nieko. Tu manai, kad aš jau nusivyliau gyvenimu? O, ne!
— Kaip dabar Alekso sveikata?/
— Įspėjai. Tas mane ir liūdina. Kartais jam labai blogai.
Nutylam. Paklonės berželiai šlama. Birutė pešioja žolę ir me

ta mam ant kelių.
— Nieko. Aš nenusimenu. Esu įsitikinus, kad jis tikrai pa

sveiks. Tie studijų metai buvo mus išskyrę. Dabar jau niekada ne- 
besiskirsim, niekada! Aš jį labai saugosiu, globosiu. Tikiu, kad mes 
su Aleksu dar ilgai, ilgai ir labai gražiai gyvensim.

— Žinoma, Birute.
Džiaugiuos jos optimizmu.
— Tiesa, kartais užplūsta tamsios mintys. Dieve, o kas būtų, jei 

jis paliktų mane vieną? Jis dažnai apie tai kalba.
— Ak, nebus taip, Birute! Juk jis dar sveikas ir dirba. Tokia 

čia liga. Pagaliau, beveik nėra žmogaus absoliučiai sveiko.
— Ir aš taip manau. Et, nebekalbėkim taip liūdnai. 'Žinai, Ale,
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Em. Šešeikaitė

Mano dienos
Dobilėliai rausvi kalba man iš lankų
— Vai paklysi, mergyt, pakelyje viena —
vėjas pėdas užneš,
vakare bus baugu — — —
Gaila mums bus tavęs,
klajūnėlės dienų — ■
Ramunėlės rugiuos šnekasi paslapčia
— Vai nubos, greit nubos jai vienplaukei, basai 
po šilojus, girias
čigonėle klajot —
Su kuo žodį sumes, 
pasiilgus žmogaus — — —
Mano dienos riščia balzganom parugėm 
lekia, lekia tolyn... Nesiklausia, oi ne, 
nei kelių, nei namų — — —
Nepažįsta nakties,
neužeina minion 
paieškoti žmogaus...

J v

■ ' * ** * * • 
4 — ' * ,

aš tau pasakysiu ką nors linksmesnio. Neiškenčiu tau tuoj nepasi
džiaugusi.

Staiga ji apkabina mane.
—Ale, aš laukiu, jau trečias mėnuo laukiu. Kad tu žinotum, 

Ale, kokia laimė laukti, svajoti apie tą, kuris per tave ateina į pa
saulį. Ne, tu negali to suprasti.

Ir prasidėjo mums nauja, nepabaigiama kalbos tema. Atsigulda- 
vom žolėje arba miške samanose ir ištisas valandas kalbėdavom.

— Vardus jau išrinkau. Jei berniukas — Algimantas, o jei 
mergaitė —, Dalia. Pamanyk, Ale, kaip gražu. — Dalia, Daluže 
mano!, . . — O jos aš taip laukiu, taip laukiu!

Tos dienos praėjo, kaip sapnas Aleksas paskambino Birutei. 
Labai išsiilgęs. Tevažiuojanti namo. Už poros dienų pats atvažiavo 
ir išsivežė Birutę.

— Ale, dabar aš tau nerašysiu, nepyk. Turėsiu daug darbo. 
Vasario mėnesį, po visko, parašysiu. Tada atvažiuosi — mano 
džiaugsmu pasidalinti.

Praėjo vasara, žiema. Vasario 15 d. gaunu telegramą —
„Vakar mirė Birutė ir jos dukrelė Dalia. Laidotuvės rytoj. At

važiuokite. Aleksas“.
Vėl sužaliavo paklonės. Vėl berželiai pasakas seka. — Kur Bi

rutė? Kur jos dalia, jos džiaugsmas?. .,
510

48



” ■; • E. R.

Nuotaika šeimoje
• ... # *■ ' 1

Šiais laikais kalbėti apie nuotaiką iš karto atrodo keista. Kokia, ta
rytum, šiandie begali būti nuotaika, kada gyvenimas primygtinai rodo 
aplink baisybes, kada niekas nėra tikras dėl savo rytojaus?!

Iš tikrųjų gyvenimo aplinka žmogų neišvengiamai paveikia. Kiek
vienas žmogus yra laiko vaikas. Bet iš kitos pusės, kas gi yra laikai?

4 Laikaif tai mes patys, mes, žmonės. Mes ir kuriame laikus. Gal kas 
pasakytų, kad gyvenimą formuoja įvairūs „vadai“, bet giliau pagalvoję 
lengvai suprasime, kad be visuomenės ir vadai nieko nepadarytų. Tik 
visuomenė yra laikų karalius! O visuomenė tai mes patys, atskiri indi
vidai.

Vadinasi, kiekvienas žmogus prisideda prie „laikų“ formavimo. Ir 
kiekvienas turi jausti pareigą gerinti laikus, o nesileisti srove ten, kur 
„blogi laikai“ veda. Gyvenimo formavimą kaip tiktai reikia pradėti nuo 
artimiausio, t. y. nuo savęs ir savo šeimos.

— Šiais laikais aš negaliu dirbti, — skundžiasi ne vienas, nes neži
nau kas manęs laukia rytoj.

Tačiau ir geriausiais laikais ar atsiras bent vienas žmogus, kuris 
patikrintų — rytoj tikrai būsiąs gyvas. Visas žmogaus gyvenimas yra 
nežinioj, o vis dėlto nieks nenuleidžia rankų, niekas nenusimena.

Kas būtų, jei garvežio mašinistas vieną gražią dieną pasakytų ne
turįs nuotaikos rūpestingai vairuoti traukinį, nes jis nesąs tikras dėl 
savo rytojaus. Kas ištiktų tuos nelaiminguosius keleivius, jei įsibėgė
jusio traukinio vairuotojas arba stoties sargas pasiduotų savo nuotai
kai, snauduliui, apsileidimui.

Tokiais traukinio vairuotojais esame mes, kiekviena dirbdama sävo 
kasdienį, eilinį darbą. Be reikalo manytume, kad mūsų darbas nėra 
toks svarbus, kaip traukinio vairuotojo ar geležinkelio sargo. Kiekviena 
iš mūsų dirbame svarbų ir būtiną darbą, o kiekvienas nebudrumas ar 
apsileidimas sudaro analoginius nuostolius, nors jie nėra tokie vaizdingi 
ir staigūs, kaip traukinio katastrofa.

Kas būtų buvę iš mūsų Kudirkos, Pietario, Jakšto, Pečkauskaitės, 
Žemaitės ir kitų, jei jie nebūtų ryžtingai dirbę iki pat paskutinės savo 
gyvenimo dienos, nors ir jų jėgos buvo ribotos, o sąlygos be .galo ne
palankios darbui.

. r
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Šiandien mes privalome ne tik dirbti, bet dirbti sistematingai, pla
ningai ir apgalvotai. Mūsų susirūpinimas ir gal entuziazmas turi at
rasti teisingą kelią. Mums reikia vertinti teisingus savo asmeninius ir 
savo tautos reikalus, nepasiduoti kraštutinumui, neprasižengti su taurio
mis tradicijomis, su lietuviška dvasia. Kiekvienas mūsų vienašališkesnis 
nukrypimas aiškinamas lietuvių dvasios vergiškumu. Mes turime pa
rodyti reikalingos užuojautos ir artimo meilės, bet visa tai negali pra
šokti nė įžeisti mūsų lietuviškumo. Savo reikalų supratimas ir teisingas 
savęs gerbimas, be reikalo nesilankstymas prieš svetimuosius yra rei
kalingas ne tik platesnėje visuomenėje, bet ir šeimose. Šeimos nuotaikoje 
šiandie turi vyrauti sąmoningas lietuviškumas. Iš praeities, bent arti
mosios, mes turime mokytis, o negalime užmerkti akių prieš tuos fak
tus, kuriuos pergyvenome. Dėl to mums reikia mokėti pagerbti savuo
sius taurius papročius, savąją kalbą, savąjį meną ir visą lietuvišką dva
sią. Galime, pav., džiaugtis, kad mokame daug kalbų, bet negalime 
negerbti savos, ypač prieš svetimuosius. Taip, kaip mes mokomės su
prasti kitų kalbas, taip pat ir kiti privalo pagerbti mūsų kalbą, mūsų 
krašto papročius, nežiūrint kokios būtų jų teisės bei pareigos mūsų 
krašte, jei mokėsime gerbti patys save, tai ir svetimieji mus pagerbs. 
Žinoma, savęs gerbimas nieko bendro neturi su išdidumu ar stačio
kiškumu.

Dauguma mūsų moterų dirba tik savo namuose, į platesnę visuome
nę retai teišeidamos.

Bet ir čia esama tam tikro siaurumo ir perdidelio egoizmo. Reikia 
atvirai prisipažinti, kad ypačiai skaudžių pasėkų gali susilaukti, neretai 
mūsų sąlygoms perdėtas, vaikų lepinimas miestiečių šeimose: perdėtas 
pataikavimas vaikų gomuriui, jo norams, vaiko iniciatyvos slopinimas, 
vaikui bereikalingų paslaugų — patarnavimų tiekimas ir t.t- Juk mo
tina besirūpindama vaiku neturėtų užmiršti, kad to busimojo žmogaus 
laimė priklausys nuo to, kaip jis užaugęs mokės santykiauti su kitais 
žmonėmis, kaip jis sugebės sukurti savą laimingą šeimą. Įsivaizduoki
me jau užaugusio išlepinto sūnelio žmonos „laimę“. Daleiskime, kad 
tas žmogus būtų ir gabus ir išauklėtas, mokąs atlikti savo pareigas vi
suomenei, bet ar jis pats ir jo šeima galės būti laimingi, jei „šeimos 
galva“ iš pat mažų dienų bus įpratęs būti ne tik viskuo aprūpintas, bet 
ir pataikaujamas. Jis mokės tik reikalauti patsai nieko neduodamas. 
Tas pats, be abejojimo, galT būti ir su išlepinta dukrele. Vargu ar ji 
pati ir jos šeima galės būti laiminga.

Vadinasi, šeimos gyvenimo nuotaika nesiriboja vien toje šeimoje, 
kurioje augi, bet siekia daug toliau — visuomenę ir būsimąsias šeimas.

Arba vėl. Motiniškumas nieku būdu nesiriboja vien savo vaikų 
meile ir globa. Jeigu taip būtų, jis netektų savo kilnumo, savo grožio. 
Ir pelėdai savo vaikas geriausias ir gražiausias, ir ji už vaiką stoja į 
didžiausią pavojų. Žmogui tokio motiniškumo per maža. Galima būtų 
pasakyti, kad tai yra menkas ir siauras egoistinis motiniškumas. Tei
singai sakoma, kad kiekviena moteris yra motina. Kiekviena turi, jei 
ne savų vaikų, tai brolių, seserų, tarnų, našlaičių ir kt. Šiems taip pat 
reikalingas motiniškumas, kurį parodys tik tikrai motinišką moteris. Ma
ža mylėti savo vaiką, ruošti jam sudėtingus priešpiečius, pirkti brangius
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vaisius, kloti minkštą guolį, bet moti ranka į gatvėje stypsančius vai
kus ar skurde gyvenančią su vaikais kaimynę moterį, nežiūrint, kad, 
gal būt; iš tų vaikų veidelių ištrykš kada nors skurdi pagieža, pavydas 
ir neapykanta.

Pagaliau, kuri iš motinų yra tikra galėsianti savo vaikui patiekti tą,< 
ką ji patiekia dabar. Ar nekyla mintis, kad ir jos pačios vaikas gali 
patekti tarp tokių pat, kaip ji, šaltų motinų, nelaimingų vaikų atžvilgių 
Ar jai dėl šito nepasidaro šiurpu?

O kas nežino pamotės? Jos šiurkštumą seniau žinojome iš pasakų, 
bet ir dabar, palyginus su laikų pasikeitimu, jų vidaus kultūra netoli 
yra pažengusi. Net šviesuolė pamotė moka, eidama pasivaikščioti su 
vyru ir savo vaiku, palikti podukrą ar posūnį vienui vieną namie arba 
stypsantį kieme prie tvoros liūdnomis akimis, skausmo perpildytu vei
du išlydintį tėvus į pasivaikščiojimą. . . Jis kenčia vienatvę tik dėl to, 
kad jo pamotei stinga motiniškumo.

Ar tokiuose namuose žmonės gali būti tikrai geros nuotaikos, ar 
jų sieloje gali būti giedra, nežiūrint, kad tokioje šeimoje tarp vyro ir 
'žmonos jokių nesutarimų ir nebūtų.

Ar labai malonus ir linksmas bus namų Šeimininkės gyvenimas, kuri 
eidama į balių ar grįždama namo savo namų rūsy girdi ligotų, išblyškusių 
sargo vaikų veiksmą?

Iš kur tada gali būti sieloje šventė, giedri nuotaika, nepaįrę nervai?
Arba vėl! Susibūrusios šiek tiek pasiturinčios miestietės, noroms ne- 

noroms kalboje užkliūva ir skundžiasi šių laikų tarnaitėmis. Kalbama 
apie tai, kas kam skauda. Šis klausimas tikrai opus, nes šiandien šei
mininkei be galo sunku surasti geros valios tarnaitę.

Bet ar šeimininkės galėtų ramiai prisidėjusios ranką prie krūtinės 
pasakyti — čia esame be kaltės.

Ar retas atsitikimas kad tuo laiku, kai šeimininkė dirba, palyginant 
su namų ūkiu> ramų darbą įstaigoje, arba net nekantriai laukia eilės 
pas modistę, siuvėją ar kirpėją, jauna tarnaitė namie yra gavusi dau
gybę įsakymų, nuo kurių jai svaigsta galva. Vieton aiškių praktiškų nu
rodymų tarnaitė gavo storą knygą, kurioje ponia pažymėjo, kad pagal 
šiuos receptus reikia paruošti pietų ar vakarienės patiekalą. Nors tie 
receptai nepatyrusiai tarnaitei atrodė bemaž neįmanomi pagaminti, ii 
dirbo, stengėsi, kaip galėjo. Ji į tą darbą įdėjo daug sielos, bet iš to 
nieko neišėjo. Užtat ponia ją barė, pyko, nervinosi... Tas pats buvo 
ir su švaros palaikymu, ir su skalbimu -- ji nemokėjo darbo, gal net ne
matė kaip turi atrodyti gerai atliktas darbas, nes juk ji nevaikšto nei į 
svečius, nei iš kur kitur nėra išmokusi gerai darbą dirbti. Ją mokė tik 
ponia ir tik reikalavimais, šiurkščiai, nekantriu balsu, net barimais, ste- 
bėjėmosi, kaip ji esanti kvaila, nieko nemokanti, nesuprantanti. O iš 
kur ji gali mokėti, jei kita Šeimininkė, pas kurią ji ankščiau tarnavo, 
šitų dalykų visai nereikalavo, o kai ką ir priešingai mokė- Griaudu da
rėsi vargšei tarnaitei... Kai sekmadienį ponia išleido tarnaitę pasi
vaikščiotieji sutiko savo draugę, taip pat tarnaitę, Ši jai papasakojo pa- . 
našius savo vargus, ponios išdidumą, nejautrumą, netaktą (ne pagal 
knygose nupasakotą, bet gyvenimišką, logišką) ir t.t. Pagaliau jos abi 
nutarė, kad ponios yra tarnaičių priešai, nes joms atrodė, kad šeimininkė
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savo tarnaitės nelaiko nei pilnateisiu, nei lygiateisiu žmogumi. Ar šios 
abi tarnaitės, nuėjusios tarnauti į kitą vietą, beparodys Šeimininkei sa
vo širdį? Ar jos galės prisirišti prie tos šeimos narių? Ar jos galės 
būti vidiniai mandagios, linksmos, paslaugios. Vargu. Dar blogiau jos 
eis ieškoti sau kitos rūšies užtarėjų, o jų tiesiogis darbas atrodys sunki 
našta, Dievo bausmė. °

Be abejojimo, kad dėl panašių tarnaičių daug nukęsti tenka ir šei
mininkei. Bet taip atsitiko dėl to, kad daugelis net jaunų šeiminin
kių rūpinosi tik savimi ir savo šeima, o visa kita, tarytum jų nelietė. 
Ir tokiu būdu egoizmas atsistojo prieš egoizmą skaudžiai susikirsdami.

Namų Šeimininkė vienu ar kitu būdu įskaudinusi tarnaitę ar kitaip 
tesirūpinusi tik savo siauru egoistiniu rateliu, žinoma, savo namuose šilu
mos nė giedros nepajaus. Nors ji labai maloniai stengsis šypsotis savo 
vyrui ir labai meiliai glamonės savo sūnų, vis tiek jos sieloje kažkoks 
kirminėlis rausis, o laimingas džiaugsmas bus retas svečias. Iš čia daž
nai nervingumas ir nemielas gyvenimas.

Tai ką daryti, kad namuose būtų giedra, jauku, ne tik iš paviršiaus, 
bet ir viduje?

Pirmiausia — nenuleisti rankų. Nepasitikėti vien kitais, bet ryžtis 
kartu su kitais formuoti gyvenimą teigiama kryptimi, tiek šeimoje, tiek 
už šeimos ribų.

Auklėti savo valią ir būdą niekada nevėlu, tik gal kiek sunkiau pa
stebėti savo klaidas. Visa nelaimė, kad žmogus turi du matu: vieną sau, 
kitą kitiems ir tais skirtingais matais matuoja gyvenimo įvykius. Tačiau 
kas rūpinasi vidaus gyvenimu, tas tuos matus bemaž suvienodina. Rei
kia tik panorėti giliau pažinti savo vidų. Tam padeda vertinga lektūra, 
susibūrimai. Gražių pastangų tuo reikalu yra parodžiusios nemažas bū
rys mūsų šviesuolių katalikių moterų, stodamos į Marijos Sodalicįjos bū
relius. Gražiai yra pasakiusi apie Kaune įsikūrusį sodalių ratelį viena 
ponia: „Kitur aš dirbu — sakė ji, kitiems ar tai įstaigoje, ar namie, ar 
organizacijose, o šiame rately, aš pasiimu savo dalį“, čia, matyti, rū- 
pimasi pažinti save ir aukščiau pakelti savo dvasios vidų. Panašių prie
monių gali griebtis kiekviena šviesuolė, jeigu tik ji į tai atkreipia dėmesį. 
Antras be galo aktualus ir svarbus dalykas yra taurinimas mūsų krašto 
papročių. Viena didžiausių mūsų tautos blogybių yra, stipriai pas mus 
įleidęs šaknis, girtavimas. Jei šviesuolės energingiau pasiryžtų kovoti 
su girtavimu, kiek daug skaudžių ašarų nušluostytų savo sesėms, gir
tuoklių vyrų žmonoms, motinoms ir dukroms. Jei vyskupas Valančius 
vienas pajėgė nublaivinti Lietuvą anais baisaus girtavimo laikais, tai 
argi to negalėtų padaryti susibūrusios šviesuolės. Tuo atneštume daug 
nedirbtinos giedros ir į savo namus. Šiandien girtavimas yra baisus mū
sų šeimų ir mūsų tautos priešas, tik kažkodėl mes jo pavojaus neno
rime suprasti.

Tą patį tektų pasakyti ir apie karjerizmą, pataikavimą, arivizmą ir 
kitas blogybes. Čia mūsų pagalba būtų labai reikalinga tiems, kurie 
suklumpa prie pinigų, garbėtroškos ir dirbtino džiaugsmo kojų.

Tokiu būdu mes kurtume gilesnį bendradarbiavimą su visuomene 
ir savo artimaisiais. Tokiu būdu sukurtume ir giedrią namų nuotaiką, 
kuri būtų gilesnė ir patvaresnė už dirbtinų šypsenų kuriamą laimę, 
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E. Mikalauskaitė
* * . • . • .

Vokiečių moterų auklėjimas
ft

Nacionalsocialistinė pasaulėžiūra, prisilaikydama lygaus (ži
noma, tik labai reliatyvine prasme) turtų padalinimo sistemos, 
įnešė didelį perversmą ir į vokiečių moterų auklėjimą. Sūkis 
„atgal į šeimą“ nacionalizmo doktrinoje rado, gal būt, plačiausią, ligi 
šiol pritaikymą. Partijos nusistatymas, draudžiąs į vienas rankas suplauk
ti didesniam kiekiui valdžioj pinigų, ištekėjusią moterį išstūmė iš bent 
kokios valdinės tarnybos. Kai kurios profesijos, pvz., advokato, teisėjo, 
universiteto profesoriaus, tapo moterims visiškai neprieinamomis, o kitos, 
kaip gydytojos iš dalies net ir mokytojos, labai suvaržytos. Mat, ište
kėjusi moteris turi tuojau mesti mokyklą. O pasirengimas mokytojo pro
fesijai, ypač viduriniosios mokyklos, Vokietijoje reikalauja labai daug 
lėšų ir laiko. Dėl šių priežasčių vokiečių studenčių skaičius universite
tuose mažėja, galima sakyti, katastrofiškai.

Šitokio partinio nusistatymo akivaizdoje, vokiečių moterų auklėji
mas turėjo pasikeisti iš pačių pagrindų. Moterys, išstumtos iš valdžios 
įstaigų, apribojus laisvąsias profesijas, pasirūpino kitokiu būdu užsiti
krinti savo egzistenciją.

Nacionalsocialistai sako, kad moteris turi atsistoti greta vyro, bet ne 
kaip jo konkurentė, o. tik kaip pagelbininkė, lengvinti jo darbą. Taigi 
ir mergaičių auklėjimas turėjo prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų. 
Jis turėjo bazuotis taip pat ant nacionalsocialistinio pamato. Kadangi 
moteris tegali būti tik vyro padėjėja, todėl Šių dienų vokietaitės svarbiau
sias uždavinys tinkamai pasiruošti šeimai.

Nacionalsocialistinio auklėjimo pagrindinis bruožas yra kolektyviz
mas; vadinasi, individualybė turi nusilenkti kolektyvui, o kolektyvas sa
vo ruožtu vadui. Pirmuosius kolektyvinio auklėjimo pradus gauna jau
nimas Hitlerio Jaunimo organizacijoje. Šiai organizacijai priklauso, gali 
sakyti, visas Vokietijos jaunimas: mergaitės ligi 21 metų, o berniukai 
li£i 18 metų. Šioje organizacijoje ir įgauną pirmą paruošimą gyvenimui 
pagal naująją doktriną. Visų pirma kreipiamas dėmesys, kad mergaitės 
būtų sveikos ir fiziškai stiprios. Svarbiausios tam priemonės yra kūno 
užgrūdinimas sportu, įvairiomis iškylomis. Iškylavimas Vokietijoje pra- 
plitęs daug labiau negu pas mus.

Sporto propaguojamos Visos šakos. Mergaitės mokomos ne tik čiuožti, 
sky važinėtis, irkluoti, plaukti, jodinėti, bet ir šaudyti, net fektuotis ir ki
tus ginklus vartoti. Be to, visos vyresniosios mergaitės yra išėjusios 
priešlėktuvinės apsaugos, degazuotojų, pirmosios pagalbos kursus. Taip, 
kad jos dar mokyklos suole būdamos, jau ruošiamos ne tik gyvenimui, 
bet ir karui.

Baigusios mokyklą, mergaitės dar neišstoja iš šios organizacijos, kol
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neatlieka darbo tarnybos prievolės. Kiekvienai moteriai ligi 25-rių metų 
ši tarnyba yra būtina. Išimtis yra tik fabriko darbininkėms, laukų dar
bininkėms (ir ūkininkaitėms) ir tarnaitėms. Tarnavimo laikas yra pus
antrų metų, bet tam tikrais atsitikimais gali būti sutrumpintas ir ligi 8 
mėnesių. Neatlikus! šios prievolės, mergaitė negali įstoti į jokią aukštąją 
mokyklą, negali pasirinkti jokios profesijos, net ruoštis šeimos gyve
nimui.

Ir darbo tarnybos prievolė yra surišta su tam tikru politiniu auklėji
mu. Mergaitės visą darbo tarnybos laiką turi gyventi tam tikrose sto
vyklose. Čia rėžimas yra grynai kariškas. Tiesa, tam tikrą dienos dalį 
jos praleidžia ūkiuose, bedirbdamos įvairius darbus, bet likusį laiką jos 
turi būti savo stovykloje. Čia sportuoja, klauso įvairių politinėmis temo
mis paskaitų. Nakvoja taip pat stoykloje. -Žodžiu, darbo tarnyba yra 
kartu ir politinio auklėjimo mokykla. Attikusios darbo tarnybą, mergai
tės jau gali apsispręsti, kokią profesiją pasirinkti. "

Beje, yra dar ir kita darbo prievolės rūšis, kuri yra laisva nuo sto
vyklavimo. Ji yra atliekama susitarus su kokiu nors ūkininku .arba šiaip 
kokia šeima. Pastaroji taip pat tęsiasi apie pusantrų metų, bet neduoda 
teisės įstoti į aukštąją mokyklą. Jos pakanka tik privačiam gyvenimui, 
toms mergaitėms, kurios tuojau rengiasi šeimos gyvenimui.

Su darbo prievolės atlikimu dar nesibaigia, jeigu taip galima pava
dinti, kolektyvinis auklėjimas. Dar laukia įvairios, lauko tarnybos, pa- 
gelbininkių darbai ir k. Lauko tarnyba nėra privaloma, bet yra būtina; 
vadinasi, ir nuo jos atsisakyti negalima. Tačiau ji neturi jau taip griežtai 
kariškos drausmės ir esti tik didžiųjų lauko darbų metu. Be to, kartais 
ji gali atstoti bent dalį darbo tarnybos, bet tik tada, jeigu yra atliekama 
laisvu noru. Darbo padėjėjos daugiau praktikuojamos miestuose nei kai
muose. Šiuos darbus atlieka dažniau studentės, laisvu noru. Čia mer
gaitės dažniausiai ateina į pagalbą darbininkėms motinoms, palengvin- 
damos jų sunkų vaikų auklėjimo darbą, bet tuo pačiu ir pačios įgauna 
praktikos žinių reikalingų būsimam šeimos gyvenimui.

Kaip matėme, ir padėjėjų darbai yra grynai socialinio pobūdžio. Ta
čiau dar yra visuomeninių darbų, kuriuos dirba ir jaunesniojo amžiaus 
Hitlerio jaunimas. Beveik visos žiemos pagalbos rinkliavos, kurios yra 
daug dažnesnės negu pas mus, atliekamos tik šios organizacijos. Be to, 
Hitlerio jaunimas atlieka ir kitą svarbų visuomeninį darbą. Jie moko 
visą Vokietiją taupumo. Vaikščiodami po namus, surenka"senus po
pierius, tuščias metalines dėželes ir tūbeles, senus geležgalius ir kt.

- Jau anksčiau minėjome, kad nacionalsocialistų šūkis yra grąžinti mo
terį šeimai. O toji naujoji šeima turi būti kaip tautiniu, taip lygiai ra
siniu ir politiniu atžvilgiu stipri. Todėl mergaitės visais atžvilgiais ir ruo
šiamos šeimos gyvenimui. Yra net įsikūrusios specialios mokyklos pa
ruošti mergaitę šeimai. Tų mokyklų kursai estr ilgesni ir trumpesni. Į., 
mokyklas priimamos mergaitės nuo 17 metų. Čia jos mokosi gražaus 
pasielgimo, tinkamai sutvarkyti savo butą, gražiai priimti svečius, pasi
daryti sau svarbiausius dalykus (mėgsti, siūįi, virti), namų ekonomijos 
ir k. Bet svarbiausiai užakcentuojama higiena ir vaikų auklėjimas. Ko
kį šios mokyklos turi pasisekimą, sunku pasakyti. Viena, jų dar tiek 
daug nėra, antra, jos prieinamos tik pasiturinčių tėvų dukterims, o trečia,
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Šaulės moterys audžia tautinius .drabužius

ir vokiečių moterys susirūpinusios gauti kokį nors darbą į rankas, tai 
panašios mokyklos perdaug kandidačių ir neturi. 

t ■

Be to, kai kurios vokiečių politinės organizacijos, pvz., SS, yra nu- 
sistačiusios vesti moteris tik išėjusias tam tikrus šeimos kursus. Tokie 
kursai yra daug siauresni ir platesnėms masėms prieinamesnį, negu mi
nėtosios mokyklos.

Tiesa, dar palieka dalis moterų, kurios ryžtasi ir pačios susirasti sau 
profesiją. Kurios gi profesijos vokietaičių labiausiai mėgstamos? Ogi 
vokietės ir čia žiūri praktiškesnėmis akimis, negu mes. Kaip jau matė
me, universitetą lanko šiandien tik labai maža dalelytė moterų. Jei stu
dijuoja jos aukštojoje mokykloje, tai daugiau pasirenka pritaikomojo 
meno akademijas, kur mokslas tęsiasi tik 4 semestrus. Daugelis moterų 
mokosi svetimas kalbas ir ruošiasi specialiai vertėjų amatui. Reikia pa
sakyti, kad vokiečiai, nors ir didelė tauta, mokosi labai daug svetimų 
kalbų. Be to, šiais laikais labai svarbus dalykas yra chemija, bakterio
logija ir kiti panašūs mokslai. Tokie bakteriologijos ir chemijos kursai 
buvo galima išeiti per 4 semestrus, bet dabar pagreitintu tempu išeina
ma ir per 3 semestrus.

Vienu žodžiu, ir mergaitės profesijos pasirinkimas yra griežtai ir 
planingai pritaikytas šių dienų reikalavimams. Moteris ruošiama v karo 
metų pavaduoti vyrą.

Ir tikrai taip įvyko, jeigu prieš dvejus metus valdinėse tarnybose sė
dėjo tik vieni vyrai, tai šių metų liepos mėn. matei jau daugiau didžiojo 
karo invalidus ir moteris. Net ir tramvajų kunduktorės buvo jau dau
giau moterys. Tas pats, sako, įvyko net ir laukų darbuose.
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Janušauskienė

„ Taip tik namie galima!“
„Valgio“ užkandinėje išgirdau: „Klausyk, aš tave primušiu“. Grįžte

lėjusi pamačiau^ kaip staiga moters rankos įsikibo į ilgokus šviesius ber
niuko plaukus ir papurtė. Moteris užraudusi, piktomis akimis žiūrėjo 
į vaiką, o tas pradėjo verkti. Moteris staiga pakilo: „Kad nevalgei, tai 
eik laukan“, prievarta aprengė vaiką ir išvedė — ištempė laukan. Prie 
stalelio liko du vyriškiai, vienas nusišypsojo kitam. „Išdykęs vaikas, la
bai užsispyręs“, tarė vienas, o kitas pritarė. Sugrįžusi motina paaiškino, 
kad jai daug vargo tenką su vaiko valgiu. Pati pavalgiusi motina paga
liau išsiuntė vieną vyriškį, tur būt, tėvą atvesti vaiką. Dabar motina 
liepė vaikui valgyti ir ramino paglostydama jo petį, kad „niekas nematęs“ 
ir jis galįs ramiai valgyti. Vaikas pradėjo gnaibyti šakutėmis atšalusią 
dešrą, bet moteris staiga vėl paraudo, susičiaupė ir suriko pusbalsiai: „Aš 
sakau tau“.. . , mat, vaikas pradėjo žaisti su vieno vyriškio cigaretų dė
žute, padėta ant stalo. Vaikas greit paleido dėžutę, o vyras pasiskubino 
ąkišti ją į kišenę.

Motina vaikui pradėjo aiškinti, kaip reikia elgtis svetur prie stalo, 
o „taip tik namie galima“ pakartojo keletą kartų.

„Taip tik namie galimai“ To dvilypumo — vienaip elgtis namie, 
— kai esame vieni, be svetimųjų, kitaip svetur arba turint svečių sun
ku išvengti tam luomui, kuris atėjo iš vienos kultūrinės sferos į kitą, 
nes „senieji rūbai“ pasiliko, kuriuos dar nešiojame „namie“, o svečiams 
jau rodome „naujuosius — iškilmingų dienų drabužius“. Tas ryšku su
augusiųjų gyvenime, nes ir anas vaikas, jeigu jis būtų tam priaugęs, 
būtų galėjęs mamytei pasakyti, kai ji į jo plaukus įsikibo, „mamyte, taip 
tik namie galimai“ Negalima būtų pasakyti, kad tas dvilypis gyve
nimas nevargintų žmogaus, o kaip matome „kasdieniški rūbai“ pasirodo 
pro „šventadieniškus“, kai pakeliui pasitaiko stipresnis afektas. Dideliam 
.mūsų miesčioniškų šviesuolių skaičiui' tenka gyventi nenutūraliu gyve
nimu — vaidinti, kas, be abejo, įgrįsta ir prasikiška ten, kur nepagal
vojama.

Tačiau didelį rūpestį sudaro mums vaikų vystymasis ir brendimas 
šitoje dvilypiško gyvenimo atmosferoj^. Jau mažam vaikui daug kas 
galima namie, pav., ir prie stalo, arba santyky su suaugusiais — tarnais, 
ko negalima svetur. Vaikas jau nuo mažens, kada gyvenimas ir taip 
sunkiai duodasi apvaldomas, turi išlukštenti tą dvilypiško gyvenimo 
sąvoką. Jis turi žinoti, kad namie prie stalo galima žaisti, spjaudyti, rams- 
tytis, laistyti, kojas kilnoti, o svetur to negalima, jis turi žinoti, kad 
tarnaitę ar kitą namiškį galima mušti, už plaukų tampyti, stumti, bet 
svetur to negalima daryti ir t.t. Tiesa, vaikai mėgsta žaisti —- vaidinti, 
bet čia nėra vaidinimas, o realus gyvenimas, kurį normalus vaikas gerai 

5S
5.

JW

t
f

4
J

518

56



skiria nuo žaidimo. Tokioje atmosferoje negali bręsti vaikų asmenybės 
teigiama kryptimi, nes toks neaiškumas pradžioje vaiką stebina iki jis 
sugauna to dvilypiškumo prasmę, jį dažnai be reikalo erzina, įžeidžia jo 
ambiciją (dėl viešų, prie svetimų žmonių pastabų!), trukdo susidaryti 
geriems įpročiams, o vėliau tai dar gali jį blogiau veikti negu tėvus veikė, 
nes tėvuose tas dvilypiškumas galėjo būti dar nesąmoningas, — tik vi
dinis neprisitaikymas prie išorinės situacijos, o vaikams tai gali būti 
sąmoninga netvarka vienur, o išorinis blizgesys kitur — tuščiaviduriai 
elegantai. « . _

Mūsų kartos motinos uždavinys yra rasti būdus, kad ir namie rastų
vietos manadagus elgesys, papročių tvarka, — tradicijos paisymas, san
tūrumas, tiek tėvų, tiek vaikų elgesy, ypač reiškiant savo afektus. Be 
to, mūsų motinų uždavinys yra surasti būdus iki minimumo sumažinti 
tą. „vaidybinio gyvenimo“ elementą realiame gyvenime, nes dėl to ken
čiame, ir mes, o ypačiai mūsų jaunoji karta-

Tamsus nertinukas papuoštas balta apikakle
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LITERATŪRINĖ ANKETA

„Naujosios Vaidilutės“ redakcija brangindama, ugdydama ir globoda
ma mūsų moterų meno kūrybą kaip didelę dvasios pajėgą savajai kultūrai 
kelti, o taip pat norėdama duoti progos savo skaitytojoms sąmoningiau 
domėtis literatūra, giliau apimti veikalus ir juos išsamiau suprasti, skelbia 
šią anketą, kurios atsakymai (redakcijos nuožiūra) bus spausdinami 
„N: V.“: '• '

. ’ * r • .

1. Kurios temos ar motyvai lietuvių moterų rašytojų veika
luose įdomiausiai, giliausiai ar teisingiausiai parodyti?

2. Kurie veikalų asm e n y s ryškiausi, gyviausi ir labiausia įtiki
nami?

3. Kurių veikalų fabula ar, apskritai, kompozicij a atrodo 
patraukliausia, labiausiai vykusi?

4. Kurių veikalų f o r m a (stilius, kalba, eilėraščių ritmika, poe
tikos sklandumas ir t. t.) atrodo gražiausia?

5. Kas mūsų moterų veikaluose, apskritai, jau yra pasireiškę pa
brėžtinai tobula ir gera?C?

6. Kuri sritis dar s ii p n b k a ir ateityj daugiau tobulintina?

P. S. Atsakymams medžiagą imti tik iš gyvųjų lietuvių moterų 
rašytojų veikalų. Atsakyti iki lapkričio 20 d. Atsakymus siųsti „N. V.“ 
redakcijai.

ta

• Moterų literatūriniai darbai. Ievos Simonaitytės-Eglartės romaną „Vilius 
karalius“ išleidžia Švietimo Ministerija. Marijos JPečkauskaitės-Šatrijos Raganos 
„Istorijos pasakos“ išleidžia Sakalas. Danutės 'Čiurlionytės Zubovienės apysakaitę 
vaikams „Kalėdų senelių šalis“ išleidžia taip pat Sakalas. Poetės debiutantės 
V., Kumpikevičiūtės Kalpokienės eilėraščių rinkinį išleidžia Šv. Kazimiero Drau
gija. Onos Pleirytės Puidienės — Vaidilutės atsiminimus „Praeities šešėliai“ išlei
džia Akiratis.
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Knygos draugai. Vieną dieną Liudvikas XIII kalbėjosi su savo 
kancleriui Seguieru apie teisėjų papirkimą.

— Pone kancleri, — juokavo karalius, — kuria kaina jūs parduo
tumėte teisingumą?

— O! Sire, jokia kainai — Bet pagalvojęs atsakė. — Už gerą kny
gą, tai nieko nesakau.

Petras Seguieras ir turėjo tokią biblioteką, kuri buvo vienas tų ste
buklų, galinčių pakelti savininko garbę.

Kitas knygos draugas, maršalas Sebastianis, įsigijęs labai retą 1640 
m. elzevirų išleistą Senekos raštų egzempliorių, jautėsi labiau paten
kintas, kaip laimėjęs svarbų mūšį.

Knygos mėgėjas nėra tik skonio žmogus. Tai yra herojiškas užsispy
rėlis. Po baisaus gaisro Maskvoje grafas Buturlenas kantriai ir atkakliai 
pradėjo iš naujo kurti gaisro sunaikintą 26.000 tomų biblioteką.

Nemažiau kantrybės ir herojiškumo parodo ir knygos mėgėjos mo
terys. Prieš keletą metų Senos potvynis Paryžiuje visiškai sunaikino po
nios Lucinne dė Chanterry 20.000 tomų biblioteką. Tačiau ji nenusiminė, 
atkakliai ėmėsi bibliotekos atkūrimo ir šiandien ji turi jau 43.000 tomų 
biblioteką!

Pilietinio karo metu Ispanijoje, Kordobos grafas Leones de Morre- 
ros buvo užmuštas jo paties bibliotekos griūvančių sienų. Nedaug be
trūko, būtų ir biblioteka sudegusi su visom kolekcijom. Bet grafo duktė 
Hortenzija de Morreros čia pasirodė tikra didvyrė. Sukrovusi į sunk
vežimį brangiausias bibliotekos knygas, pati vairuodama, per sprogstan
čių bombų ir patrankų griausmą atgabeno brangųjį turtą į Seviliją!

Jules Janin savo knygoje „L’Amour des Livres“ sako: „Knygos yra 
naudinga ir brangu. Jos mus iš karto jungia su garbingiausiais žmonėmis; 
jos yra labiausiai išauklėtų protų pasikalbėjimas, kilnių sielų pasididžia
vimas, paprasta svajonė filosofų visose pasaulio dalyse. Neretai jos su
teikia neužmirštamą vardą žmonėms, kurie be savo knygų būtų visai ne
žinomi“.

Kartą, tai buvo pilietinio prancūzų karo metu, tarp imamųjų ir 
paimtųjų barikadų, vienam kamputyje buvo trys ar keturi knygos drau
gai. Vakar jie buvo buvę pono de Saint-Mauriro išpardavime, 
kur buvo garsusis „Voltaire“, papuoštas trimis tūkstančiais paveikslų. 
Ir tą rytą baisiausiam karo triukšme jie' kalbėjosi apie knygas, bet su 
tokiu gyvumu ir entuziazmu, kad užmiršo ir aplink siaučiančius karo 
žiaurumus! Apie juos susispietė jų draugai, tautinės gvardijos kariai, 
klausėsi jų, negirdėdami kas dedasi aplinkui.

Jules Janin mano, kad bibliotekininkas ar kolekcionierius, kuris ne
nori skolinti savo knygų kitiems, yra egoistas ir šykštuolis. Jis cituoja 
gražų Groliero ekslibrisą: „Man ir mario draugams!“ Arba dar gražes
nis Schelcherio ekslibriso devizas: „Visiems ir man!“

Tačiau kiti knygos bičiuliai, kaip de Bure arba Arthuras Meyeris 
sako nereikią kitiems skolinti knygų. Sealigeris ant savo bibliotekos 
frontono turėjo įrašęs: „Ite ad vendentes!“ O žymus knygos draugas Ka
rolis Nodieras daugumos savo knygų ekslibrisuose buvo įrašęs:

„Liūdnas yra skolinamos knygos likimas: visuomet suplyšusi, daž
nai pražūvanti...“
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Iš tikrųjų, mes taip pat gerai pažįstame, kaip atrodo skolinamos 
knygos... Tikras knygos draugas stengiasi knygą pats nusipirkti.

A. Rubikas Jurgūnas
Amerikos Lietuvių Moterų Sąjungos jubiliejinis Seimas vyko rug- 

piūčio 7—11 dienomis V/orcester Mass. Seimas buvo labai skaitlingas, 
turiningas ir praėjo geroj, darbingoj nuotaikoj. Seimo išvakarėse išleista 
jubiliejinė knyga, Sąjungos 25 metų veikimo sukakčiai paminėti. Svar
biausias ir didžiausias Seimo darbas — naujos Sąjungos konstitucijos 
svarstymas ir priėmimas praėjo gana sklandžiai ir vykusiai. Naują 
konstitucijos projektą parengė Uršulė Daukantienė, pirmoji Sąjungos 
pirmininkė ir pirmoji „Moterų Dirvos“ redaktorė. Be to, Seimas pasi
reiškė iškilmingomis pamaldomis, posėdžiais, vakarais, bankietais, kurie 
buvo paįvairinami kalbomis, dainomis ir muzika, Seimas priėmė Centro 
organų ir įvairių komisijų raportus. Už didelį darbą Sąjungai į garbės 
narius pakeltos: Uršulė Daukantienė, Jadvyga Čepulienė, Pranciška Ša
tienė, Teklė Mažeikienė ir Kotrina Sriubienė.

Seimo proga Amerikos lietuvių laikraščiai plačiai rašė apie Sąjungą 
ir jos vaidmenį išeivių tarpe. „Draugas“ rašė: „Sąjunga, būdama fra- 
ternalinė pašalpos ir apdraudos organizacija, daug tūkstančių savo 
narėms išmokėjo pašalpomis ligoje ir pomirtinėmis. Nuo 1917 m. rug
pjūčio 1 d. ligi 1939 m. gegužės mėn. pašalpomis yra išmokėjusi 110,010 
dolerių, o pomirtinėmis — 33.150 dolerių. Tai didelė pinigų suma, kuri 
sunaudota lietuvių šeimose tais momentais, kuomet joms parama buvo 
labai reikalinga. Tai gražus artimo meilės darbas, 

v . . * .....

Be to, Moterų Sąjunga turi didelių nuopelnų tautiniu ir kultūri
niu atžvilgiu. Ji yra viena iš judriausių mūsų organizacijų. Ji dėjosi 
prie įvairių Lietuvos reikalų, rėmė Lietuvos ir Amerikos lietuvių švieti
mo, kultūrines ir labdarių įstaigas, kėlė lietuvaičių religinę ir tautinę 
sąmonę.

Nemažai gyvumo į sąjungos ir net į visos mūsų visuomenės gy
venimą įneša Sąjungos mėnraštis žurnalas „Moterų 1 Dirva“, kuri lei
džiama nuo 1916 metų“.

Seime buvo kilęs sumanymas „Moterų Dirvoje“ įvesti anglų kalba 
skyrių, ypač to pageidavo vyresniosios kartos lietuvės. Tačiau jaunųjų lie
tuvių moterų tarpe ši mintis sutiko didelį pasipriešinimą. Jų manymu, 
lietuviška „Moterų Dirva“ yra tam tikra mokykla, iš kurios eina lie
tuviškumo dvasia, kuri jas gaivina ir kelia. Tai jų garbė ir pasididžia
vimas. Sumanymas buvo atmestas. Po to Seimas su karštu užsidegimu 
pasisakė už lietuvybės išlaikymą išeivijos tarpe.

Seimo darbus pravedė Seimo prezidiumas, į kurį įėjo: Sofija Sa- 
kalienė (pirmininkė), Marijoną Jakubaitė, Magdeiena Delionienė ir Ona 
Drobrovolskienė.

Baigusios Seimo darbus ir sustiprinusios dvasią, sąjungietės išsiskirs
tė į 70 Sąjungos kuopų tęsti savo darbų ir budėti dėl lietuvybės išlai
kymo.

B-Zė
• ’ • - » , •
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Birutininkių suvažiavimas. Spalių 2 d. buvo Kunigaikštienės Biru
tės Karininkų Šeimų Moterų Draugijos skyrių atstovių metinis visuo
tinis suvažiavimas. Suvažiavimą atidarė Centro Valdybos pirmininkė 
N. Grigaliūnienė.

Suvažiavimui pirmininkavo Tumėnienė, sekretoriavo Šarauskienė ir 
Palubinskienė.

Centro Valdybos pirmininkė padarė platų pranešimą apie Centro 
Valdybos darbus 1938-39 metais. Po to sekė Kariams Ligoniams Glo
boti Sekcijos ir skyrių atstovių pranešimai. Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
birutininkės paskutiniu laiku ypač susidomėjusios sanitarine veikla, prieš
cheminės apsaugos kursais, kariuomenės Ugniagesiams talka, Ginklų Fon
do rėmimu ir kitais šiuo momentu aktualiais darbais. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad birutininkės dirba ne tik karininkų šeimų tarpe, bet savo 
veiklą išplečia į plačiąją visuomenę.

Centro Valdyba patiekė suvažiavimui 1939-40 metams draugijos dar
bų planą. Planas apima šias sritis: karinę, tautiniai kultūrinę — visuo
meninę ir moraliniai šeimyninę. Ateinančių metų veikloje numatoma 
užmegzti glaudesnius ryšius su šaulėmis ir įtraukti į bendrą šiuo mo
mentu darbą puskarininkių žmonas.

Sumanymuose buvo iškeltas reikalas steigti prie Centro Valdybos ir 
skyrių įvairias sekcijas, pav.: pedagogines, literatūrines, meno ir t.t. 
Iki šiol draugija turi tik Kariams Ligoniams Globoti Sekciją, kuriai va
dovauja Nagevičienė-Nagiuvienė. Prie Sekcijos yra įsikūręs samaritie- 
čių būrys, kurio vadovė yra Valentinavičiūtė-Matulevičienė.

Į naująją 1939-40 m. Centro Valdybą išrinktos šios narės: Tumie- 
nė, Tallat-Kelpšienė, Šarauskienė, Gurevičienė ir Žalakevičienė. Į Re
vizijos Komisiją išrinktos: Budrevičienė, Kusienė ir Klausutienė.

Suvažiavimo pirmininkė Tumienė suvažiavimo vardu padėkojo 
buvusiai valdybai: pirmininkei N. Grigaliūnienei, vice-pirmininkei Dauk
šienei ir Kabailienei, iždininkei Puodžiūnienei ir sekretorei — Gruodienei 
už metų darbą ir ištvermę draugijos veikime.

Suvažiavimo dalyvės pagerbė Nežinomojo Kareivio Kapą, uždedamos 
gėlių puokštę.

Vakare Karininkų Ramovės Vytauto Didžiojo seklyčioje įvyko ar
batėlė, kurios metu N. Grigaliūnienė paskaitė savo „Vilniaus įspūdžius“, 
patirtus šios vasaros kelionėje. L. A.

I

• Ateitininkių Taryba, 1939 m. spalių mėn. 10 d. Ateitininkių Tarybos pirmi
ninke išrinkta Br. Pabedinskienė. I Tarybos prezidiumą išrinktos: Dr. V. Kar- 
velienė, Iz. Matusevičiūtė, stud. St. Raciūtė ir stud. M. Bernotavičiūtė, Taryba 
rengia ateitininkių sendraugių, studenčių ir jaunųjų bendro veikimo planą ir svarsto 
glaudesnio tarpusavio bendradarbiavimo koordinavimą.

• Savu keliu, jaunųjų mergaičių moksleivių laikraštėlis, leidžia ir redaguoja 
A. Žagrakalienė, Zarasuose. Redakcinę komisiją Kaune sudaro: JEI. Mikalaus
kaitė, stud. R, Bakevičiūtė ir stud. Degutytė. Komisija talkina redaktorei.

• Komitetas moterų darbo. Užsitęsus karui ir trūkstant žaliavų gali tekti 
susiaurinti ar net visai uždaryti kai kurias pramonės įmones, kur dirba didelis

■v
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nuošimtis moterų. Užsidarius vienai ar kitai įmonei, kad darbininkės neliktų 
be darbo, rūpinamasi surasti joms kito darbo. Tuo reikalu prie Vidaus Rei
kalų Ministerijos viešųjų darbų referentūros sudarytas komitetas moterų darbo, 
į kurį pakviestos: Lietuvos Karitas, Šaulių moterų ir Motinoms ir Vaikams Glo
boti Organizacijų Sąjungos moterys atstovės.

• Komitetas Vilniaus Kraštui remti. Spalių 12 d. sudarytas Vyriausiasis Ko
mitetas Vilniaus Kraštui Remti, Komiteto vadovybę sudaro: Dr. A. Juška — 
pirmin., V. Černienė — vicepirm., dek. VI. Mironas — ižd., adv. J. Goldbergas 
— sekr. ir nariais.— adv. Z. Toliušis, F. PikČilingienė, prof. Z. Žemaitis, adv. 
R. Skipitis ir kiti.

Komiteto tikslas suorganizuoti Vilniaus kraštui medžiaginės paramos tie
kimą ir tikslingą jos paskirstymą. Komitetas šiam darbui telkia visas Lietuvos 
organizacijas, atskirus šį darbą dirbti norinčius ir sugebančius asmenis, o taip 
pat ir visą Lietuvos visuomenę, centralizuoja ir derina šių organizacijų, įstaigų bei 
plačiosios visuomenės darbą ir prižiūri, paskirsto surinktąsias aukas. Vykdy
damas savo uždavinius, komitetas dirba artimame kontakte su atitinkamomis 
valdžios įstaigomis. Komitetas yra teisinis asmuo. Komiteto globėja pakviesta 
J. Tūbelienė.

• Priešmokyklinio auklėjimo muziejus. Lietuvos Karitas Sąjunga pavedė Dr. 
O. Norušytei Janušauskienei suorganizuoti priešmokyklinio auklėjimo muziejų 
prie jos vadovaujamos socialinės moterų mokyklos. Muziejus bus ypačiai gau 
sus religinio auklėjimo priemonėmis.

' r • ®

• Žymiausios Amerikos moterys. Amerikoj buvo paskelbta anketa apie žy
miausias Amerikos moteris. Daugiausia pripažinimo žymiausiomis moterimis su
silaukė: Florence E. Alen, teisėja; Jean Broadhurst, mokslininkė; Pearl S. Buck, 
rašytojaJacqueline Cochrau, lakūnė; Grace Noėl Crowell, tipiška Amerikos 
motina; Helen Hayes, artistė; Eleanor M. Patterson, leidėja-redaktorė; Kate 
Smith, radio vaidintoja; Julia C. Stimson, Amerikos slaugių sąjungos pirminin
kė ir Alice Marble, teniso rekordistė.

• Klaipėdoj uždraustos mados. Šį rudenį Klaipėdoj buvo paskelbtas įspėjimas, 
kuriuo uždraustos mados. Tas padaryta humaniškumo ir taupumo sumetimais. 
Negalima pakęsti luksuso ir prabangos, kai geriausių tautų sūnų liejamas krau
jas ir kai tūkstančiai karo audros paliestų žmonių vargsta dėl duonos kąsnio 
ir pastogės.

• Rašytojos naujas posūkis. Amerikietė rašytoja Francas Parkinson Keeyes, 
buvusio New Hasmhire gubernatoriaus žmona, priimta į katalikų Bažnyčią. Prieš 
kelioliką metų ji dalyvavo Šv. Teresėlės paskelbimo palaimintąja iškilmėse, po

•» ■

to parašė šventosios biografiją, o dabar Lisieux mieste, prie to paties altoriaus, 
prie kurio šv. Teresėlė priėjo prie pirmosios komunijos, rašytoja buvo priimta 
į Bažnyčią.

• Lietuvės Amerikoj. Ema Žemaitytė paskirta vandens sporto instruktorė 
Eckhard Parke, Čikagoj. Ji keletą kartų yra laimėjusi plaukimo pirmenybes. 
Be to, jos globai pavesta grupė kurčių ir nebylių vaikų, kuriuos bandoma iš-, 
gydyti fizine mankšta. Adelė Steponavičienė Čikagoj atidarė dainavimo studiją.

■ ' •
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JUMS ŽINOTINA - MOTERŲ RAŠYTOJŲ VEIKALAI

I. Simonaitytė,
S. Čiurlionienė Kymantaitė, 
Salomėja Nėris, 
M. Lastauskienė,
B. Buivydaitė,
Sf. Vaineikienė,
J. Augustaitytė Vaičiūnienė
P- Orintaitė,
A. Šalčiuvienė Gustaityfė, 
Gražina Tulauskaitė,
H. Lukauskaitė,
K. Pažėraitė,
A. Sidabraitė,
K. Grigaitytė,
V- Valsiūnienė,
Nelė Mazalaitė,
Žvirgžde,
Laura Šlapelienė,
Vanda Janavičienė,
A. Kazanavičienė,

Aukštųjų Šimonių likimas, Pavasarių audroje.
Šventmarė.
Per lūžtantį ledą, Diemedžiu žydėsiu.
Iki mirties.
Trys bičiuliai, Po žilvičiais.
Vaišvila.
Po baltu nuometu.
Dirvonų dukterims, Jurgučio pieva.
Dvejopa meilė.
Paklydę žodžiai.

Nusidėjėlė.
Eskizai.
Akys pro vėduoklę- 
Tėviškėle, tu graži. 
Novelės periodikoj. 
Trys ūkininkai.
Dvi lietuvaitės Amerikoj. 
Klajūnas.
Ąžuolo gilelė.

• Lietuvių tautinio atbudimo pionieriai. Tokiu pavadinimu Amerikos Lietu- 
- vių Darbininkų Literatūros Draugija išleido dr. A, Petriko knygą, kurioj na- e - -v

grinėjami literatūros klausimai. Knygoj plačiai atstovaujamos moterys. Čia mes 
rasime senąsias žymiausias moteris rašytojas — Gabrielę Petkevičiūtę-Bitę, Julę 
Žimantienę-Žėmaitę, Sofiją Ivanauskaitę Pšibiliauskienę-Lazdynų Pelėdą, Mari
ją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą.

• Anglijoje sutelkta 20.000 moterų karo aviacijos tarnybai. Tas skaičius sie
kiama padidinti iki 40.000 moterų;

• Moterys ugniagesės. Lietuvoj vedama akcija organizuoti moterų ugniage
sių skyrius, kaip tai yra kitose šalyse — Anglijoj, Vokietijoj, Latvijoj, Estijoj 
ir kt. Moterys ugniagesės parengiamos tam pačiam ugniagesybos 
paprastai atlieka vyrai ugniagesiai.

darbui, kurį

išraiškos me
meno šokio

1

• D. Nasvytytė, šiemet Berlyne baigusi ritminės gimnastikos ir 
no šokio aukštąją mokyklą, Valstybės Teatre surengė išraiškos 
koncertą. Čia menininkė parodė savo kūrybinį pajėgumą, talentingumą ir me
ninį skonį. Tai nauja jėga meno srityj. D. Nasvytytė paskirta Valst. baleto 
studijos lektore, be to, įsteigė ritminės gimnastikos ir meno šokio studiją Kaune.

• M. Baronaitė, kūno kultūros rūmų lektorė, grįžo iš Amerikos, kur va
dovavo lietuvių tautiniams šokiams New Yorke Pasaulinėj parodoj Lietuvių Die
noj rugsėjo mėn. 10 d. M. Baronaitė buvo apdovanota-„Garbės-Deputy Sheriff“ 
laipsniu, ir jai įteiktas auksinis šerifo medalis.

v ■ 5.
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9 Žuvo dainininkė Eva Turska-Bandrovska. Lietuvių pažįstama lenkų daini
ninkė Eva Turska-Bandrovska, kaip praneša spauda, žuvo Varšuvos miesto bom
bardavimo metu. Lenkų kino filmų artistė Jadvyga Smosarska, bėgdama iš Len
kijos, buvo sustojusi Kaune, z
• Panevėžio Pedagoginiame Institute. Šiais metais, pakeitus instituto regulia- 
miną, leista steigtis idėjinėms korporacijoms, į kurias galėtų burtis įvairios pa
saulėžiūros studentai.

Spalių mėn. 8 d. įvyko studentų ateitininkų korporacijos „Žibintas“ stei
giamasis susirinkimas, į kurį atsilankė J. E. Panevėžio vyskupas Paltarokas, insti
tuto direktorius Mačernis, ateit. korp! atstovai iš Kauno, Dotnuvos, Šiaulių ir 
daug svečių panevėžiečių.

Naujų narių įstojo apie 76. Valdybon išrinkta: Valujevičiūtė (pirm.), Si- 
reikis, Pelešynaitė, Underytė ir Tumasonytė.

• Pasikeitimas „N. V.“ administracijoj. Norėdama greičiau baigti studijas, „N. 
V.“ administratorė stud. K. Ramanauskaitė iš eitųjų pareigų pasitraukė, jos vie
ton pakviesta stud. M. Daunytė. Su viena atsisveikindamos, o kitų pąsveikin- 
damos linkime geriausio pasisekimo.

• Antkapis Stalino motinai. Tifliso kapinėse pastatytas antkapis mirusiai Sta
lino motinai. Sovietų herbu papuoštas granitas, kuriame išrašyta mirusios pa
vardė. Kaip praneša „Kipa“, tikinti Stalino motina buvo prašiusi, kad jos kapą 
puoštų kryžius. Kaip žinoma, iki pat mirties ji uoliai lankė bažnyčias ir gausiai 
joms aukojo.

• Neturtingųjų Kauno mergaičių laisvalaikis. Nemažai neturtingų kauniečių 
neturi kaip gerai praleisti laisvalaikio. Buvusios vyskupijos kurijos namuose įsteig
ta mergaičių ramovė. Kas vakarą čia susirenka kelios dešimtys mergaičių 12—20 
metų amžiaus. Čia jos žaidžia, mokosi higienos, gražaus elgesio, rankdarbių, vai
dina nesudėtingus veikalėlius, turi savo orkestrėlį. Greit jų ramovėje bus su
organizuota didesnė skaitykla-biblioteka. Ramovei vadovauja seserys kazimi- 
rietės. Mergaitės ja naudojasi nemokamai.

• Moterų paskyrimai ir studijos. Gyd. J. Lašienė išrinkta dar 3 metams Me
dicinos fakulteto Patalogijos Instituto vyr. asistente. O. Kaikarytė, augalų ana
tomijos ir fiziologijos jaun. laborantė, pakelta į vyr. laborantes. D. Svagytė, Žemės 
Ūkio Akademijos jaun. asistentė, baigė savo studijas Vokietijoj, kur ji studijavo 
mėsos, vaisių ir daržovių konservavimą, ir grįžo Lietuvon. Stud.St. Prapuolenytė, 
veikli studentė visuomenininke, išvyko į Angliją anglistikos studijuoti. O. Zenke- 
viciūtė, Alytaus gimnazijos mokytoja, Švietimo Ministerio įsakymu, paskirta tos 
gimnazijos inspektore. P. Lastienė paskirta Kauno V gimnazijos inspektore.
• Tautiškų drabužių konteste New Yorke Pasaulinėj parodoj rugpiūčio 23 d. 
lietuviai laimėjo pirmą vietą. Tai trečias mūsų tautiškų drabužių laimėjimas tarp
tautiniuose pasirodymuose.
• Talkos baruose. Pastaruoju laiku visų moterų organizacijų narės ir atskiros 
moterys uoliai talkina savo kraštui. Šaulės, birutininkės, katalikių ir kitų draugijų 
narės rengia tvarstomosios medžiagos atsargas. Tam reikalui jos organizuoja visoj 
Lietuvoj rinkliavas — pinigų, drobių, paklodžių, rankšluosčių ir pan. Be to, 
visoj Lietuvoj moterys daro vilnų rinkliavą, iš kurių mezgamos pirštinės mūsų 
kariams.
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Atsiųsta paminėti
Kun. prof. dr. V. Brizgio CIVILINĖS JUNGTUVĖS. 144 psi. Kaina 

Lt 2,50. Marijampolė, Marijonų leidinys.
Autorius, veikalo įžangos pabaigoje užsiminęs apie įvairius žmoniją 

slegiančius rūpesčius ir klausimus, teigia, kad „...tačiau vienas iš pačių 
svarbiausių klausimų yra moterystės ir šeimos šventumo ir sveikumo iš
laikymo klausimas“, todėl „...visi, kas turi pareigos ir sugeba šviesti kitus, 
turėtų šį klausimą pakankamai .nušviesti, taip inteligentams, taip liaudies 
žmonėms“. Ir kadangi civilinių jungtuvių klausimo vėžės anaiptol neina 
lygiagrečiai su moterystės nepaliečiamumu ir šeimų dorovingumu, todėl 
veikalas, būdingai palietęs moterystę, įtikinančiomis versijomis veda skai
tytoją į gilų ir nuoširdų įsitikinimą, kad civilinės jungtuvės iš tikrųjų nei 
savo siekimais, nei savo tikslais, nei nauda nieko negali sužavėti ir pa
traukti. Tokia yra šio populiariai paruošto veikalo vyraujanti mintis.

Kun. J. P. Gylys MIC, "GAMTOS KNYGA. 16 psl. brošiūrėlė, kaina 
Lt 3.— už 100 egz. Marijonų leidinys.

Rašinėlyje tariama, kad protas, sąžinė ir apreiškimas yra tos trys 
dvasinės priemonės, atseit Didžiosios Dievo knygos, kurios kalba žmogui 
aiškia gamtos kalba apie Dievo buvimą.

Po šios pirmosios išeis dar 2 kitos ta pačia tema parašytos brošiūrėlės. 
Jos sudarys gana įdomią ir įtikinančiai apie Dievą kalbančią trilogiją.

PROŠVAISTĖ. Trečia khyga. Literatūros almanachas. Redaguoja A. 
Venclova, leidžia Spaudos Fondas. Kaina Lt. 2,50. Turiny: V. Krėvės 
„Sodžiuje“, S. Neries „Laukinės obelys“^ V. Žilionio — „Rekvizicijos“, 
J. Krumino, „Laiškas“, „Daina“, A. Venclovos — „Pasaka be aitvaro ir 
raganos“, J. Šimkaus — „Du spindulėliai“, A. Biliūno — „Kiniečių karei
vio mirtis“, „Cementiniai veidai“, K. Korsako „J. Biliūno kūrybos bruo
žai“, J. Būtėno „L. Skabeika“, L. Skabeikos — „Testamentas“, S. Esinin 
— „Persų motyvai“, R. Rollano — „J. J. Rouzeau“, V. Hugo — „Apie 
Ispaniją“, J. Šimkaus — „Keli žodžiai su Jalu Kureku“. Taigi, ir trečio
sios „Prošvaistės“ turinys yra aktualus ir įdomus.

S. Tarvydas, — GEOPOLITIKA. Spaudos Fondas, 1939 m. 218 psl. 
Iliustr. Lt. 4,50. Naujojo mokslo, kuris nagrinėja esantį pereinamumo ryšį 
tarp valstybės ir teritorijos, knyga, dabar labai aktuali ir reikalinga kiek
vienam pasaulio politikos klausimais besidominčiam skaitytojui. - 

ü •, •
Kazys Boruta, — KELIONES Į ŠIAURĘ nuo seniausių laikų ligi 

šių dienų. II tomas. Spaudos Fondo 1939 m. leid., 244 psl. Lt. 3,50. Viršelis 
' dail. A. Gudaičio. Turinyje: Kova dėl šiaurės eina toliau. Per Grenlan

dijos amžinuosius ledynus. „Framas“ išplaukia į ledjūrį. Dviese į šiaurės 
ašigalį. Laimingas susitikimas. Pirmas skridimas į šiaurę. Italai vyksta 
į šiaurės ašigalį. Kaip buvo nugalėtas šiaurės vakarų kelias. Šiaurės
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ašigalis nugalėtas. Vietoje šiaurės — į pietų ašigalį. Rusų kovos dėl 
šiaurės rytų kelio. Rusų ekspedicijos į šiaurės ašigalį. Su ledo srove 
į ašigalį. Su lėktuvais į ašigalį. „Norge“ skrenda per ašigalį. Nevykusi 
„Italijos“ ekspedicija ir didvyriškos pastangos ją išgelbėti. SSSR mokslo 
darbai šiaurėje. „Celiuskino“ žygis. Didžioji SSSR ekspedicija į Šiaurės 
ašigalį. Ant plaukiančio ledo lyties. SSSR lakūnai skraido per ašigalį į 
Ameriką. Vietoje pabaigos.

Ši gražia beletristine forma talentingai parašyta knyga, gausiai 
iliustruota rinktiniais Arktikos paveikslais, tinka jaunimui ir suaugu
siems.

KASDIEN SU JĖZUM IR MARIJA. Paruošė kun. Zajančkauskas 
MIC. 190 psl. Maldaknygės formato. Marijonų leidinys. Aptaisuose 
kaina Lt 1,50, brošiūr. — Lt 0,70.

Nuoširdūs sielos pasikalbėjimai su Marija ir Jėzumi Švč. Sakra
mente kiekvienai dienai.

. t' • ' . ' _

Kun. J. Martinaitis, JONELIO KLAIDA. Vieno veiksmo scenos vaiz
delis vaikams. Kaina 30 et.: STUDENTŲ DIENOS,
. dvisavaitinis iliustruotas studentų laikraštis, i
► per dvejus leidimo metus sutelkęs gausų rinktinių J
L ir jaunųjų bendradarbių būrį, kiekviename numery j

► duoda ko tiksliausią nuolat kintančio mūsų akade- f
k minio gyvenimo vaizdą. 1
Į STUDENTŲ DIENOSE spausdinamuose studenčių raštuose J 
! gyvai atsispindi jaunųjų šviesuolių organizacinis gy- J

venimas, jų minties ir darbo kelias.
{ Todėl |
[ STUDENTŲ DIENOS bus įdomios kiekvienai šviesuolei. |

I STUDENTŲ DIENŲ prenumerata: J
J metams 6 lt, pusmečiui 3 lt. Studentams ir mokslei- i
i viams metams 4 lt; nuo Naujųjų Metų ligi vasaros f
J atostogų 2,50 lt; nuo atostogų ligi metų galo 1,50 lt. i
i STUDENTŲ DIENŲ adresas: 5
J Kaunas, Laisvės ai. 3b; tel. 25235 J
X A

‘ € ■ • ■
7 . ''

Leidėja -Redaktorė O Gaigalaitė-Beleckienė
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! Kas yra inteligencija?
INTELIGENCIJOS KLAUSIMAS, J 
sukėlęs didelį sąjūdį, iki šiol dar nėra J 
vieningai išspręstas. Ypač skirtingi psicho- J 
logų nusistatymai dėl inteligencijai tirti S 

• metodų ir toje srityje pasiektų rezultatų. į
’c P. MALDEI Kl O nuodugni studija Į

i i

INTELIGENCIIA IRIOS TYRIMAS
i

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

Knygos 80 psl. Kaina tik Lt. 2,—

i Gaunama visuose knygynuose ir pas leidėją

7 Šv. Kazimiero Dr-joje, Kaune, Rotušės aikštė 6
1

t .

ODORON“ GerMaPo

y išbandyta priemonė pažasčių, rankų ir kojų prakaitavimui pa- 
& šalinti. „Odoron“ pašalindamas prak’aitavimą, kartu panaikina 
a ir nemalonų kvapą. Reikalaukite visose vaistinėse ir kosmetikos 
y bei parfumerijos krautuvėse „Odoron“ tik chem.-farm. fabriko 
A „GerMaPo“.
A

it

■J

J
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Grūdas prie grūdo
. c

Centas prie cento suteikia paguodą.

Tat centus taupyk ir laikyk •

ŪKIO BANKE i
i Ūkio Banką rasi kiekviename apskrities mieste

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

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

Šeimininkes prašome išbandyti!lt

n

AKC. B-Vii „KUBINSKIS PABEDINSKAI“
| PLUNGĖJE PLUNGĖJE

| LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA ! 

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

l
J

t
• l
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