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VI. Proscevičiūtė Matulaitienė

Šeimos ir mokyklos 
bendradarbiavimas

1. Bendradarbiavimo reikalingumas. 2. Bendradarbiavimo prin
cipai: a) vientisos auklėjimo linijos nustatymas, b) abipusė šeimos 
ir mokyklos pagalba auklėjimo ir mokymo darbe.

1. — Gali atrodyti, jog šeimos ir mokyklos pedagoginis darbas 
yra visiškai skirtingas ir savo tikslais, ir metodais, ir priemonėmis. Jei 
šeima pirmoj eilėj yra auklėjimo institucija, tai mokykla — mokymo. 
Šios dvi institucijos lyg ir pasidalina ugdytinį: mokykla imasi pratur
tinti ir išlavinti jo intelektualines galias, o šeimos tiesioginis uždavi
nys yra vaiko dvasios ugdymas. Tačiau ar praktikoj šios dvi funkci
jos, t. y. auklėjimas ir lavinimas yra taip kategoriškai išskirstomos 
arba šeimai, arba mokyklai? Ar tarp šių dviejų funkcijų galima iš
vesti aiškią ir griežtą ribą, kuri nustatytų, kur baigiasi šeimos kompe
tencija ir kur prasideda mokyklos? Ir iš viso, jei mokykla ir šeima, 
realizuodamos savo tiesioginius uždavinius atžvilgiu į ugdytinį, pa- 

* pildo viena antros darbą, tai gali būti nebeaišku, kokia prasme su
prantamas šis dviejų institucijų bendradarbiavimas ir kam jis yra 
reikalingas? 

T

Auklėjimo negalima palikti tik šeimai, o mokymo tik mokyklai. 
Auklėjimo ir lavinimo funkcijos privalo susilieti į vieną pilną ugdymo^ 
darbą, o kiekviena ugdymo institucija šiame darbe duoda persvarą 
tam pradui, kurs jai yra specifinis. Šiuo atveju mokyklinėms institu
cijoms yra specifinis lavinimo, o šeiminėms — auklėjimo pradas. 
Trumpiau sakant, ir mokyklinio ir šeiminio ugdomojo darbo tikslas 
yra tas pats, būtent, pilnutinis žmogus. Šeimos ir mokyklos kompe~ 
tencija gali išsiskirti tik uždaviniuose, kuriuos šios institucijos reali
zuoja, siekdamos savo bendrojo tikslo.
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Taigi šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas yra ne tik pagei
dautinas, bet net būtinas. Šis bendradarbiavimo būtinumas yra pa
diktuotas to paties šeimos ir mokyklos ugdomojo darbo uždavinio, 
būtent, plačiai suprantamo ugdomojo veikimo. Tik bendradarbiau
jant šeimai ir mokyklak-ugdomasis veikimas yra racionaliai iš diferen
cijuojamas tarp šių dviejų institucijų tam, kad koordinuodamas savo 
jėgas bendram tikslui, pasiektų savo veikime didžiausio produkty
vumo.

Kokiu būdu tad šeimos ir mokyklos pastangos privalo būti koor
dinuojamos?

2. — Pagrindinis kiekvieno veikimo principas yra žinoti, kas tuo 
veikimu yra siekiama ir kaip turi būti siekiama. Bendras šeimos ir 
mokyklos darbo uždavinys, būtent, ugdymas yra per plati sąvoka, 
kuri neskaidoma negali konkrečiai apspręsti nei Šio drabo principų, 
nei formų. Žinoti tikslą, tai dar nereiškia žinoti, kaip tą tikslą siekti, 
dėl to neužtenka vien teorinių principų žinojimo, o reikia numatyti 
ir visas praktines galimybes tiems principams realizuoti. Jei šeima 
ir mokykla nesugeba koordinuoti savo darbo iki pačių mažiausių 
detalių (jau nekalbant apie vedamuosius ugdymo principus), juodvi 
ne tik diskredituoja viena antros pastangas ugdytinio akivaizdoje, 
bet ir patį ugdytinį laužo, pastatydamos jį tarp dvejopos valios vieš
pačių.

Taigi pirmoji bendradarbiavimo taisyklė yra ta, kad šeima ir 
mokykla turi išsiaiškinti, kaip galima labiau detalizuojant, svarbiau" 
sius ugdymo principus ir su dideliu kruopštumu tų principų laikytis 
ir juos realizuoti.

Įvairiose mokyklose vedamieji principai yra toli gražu nevienodi. 
Esant normalinei mokyklų santvarkai, tėvai gali parinkti savo vai
kams mokyklas kaip tik pagal vedamuosius šių pastarųjų principus, 
tuos principus, kurie atitinka ir jų pasaulėžiūrą. Taigi, jau parink
dami vaikui mokyklą, tėvai daugiau ar mažiau žino tą vedamąją liniją, 
pagal kurią bus auklėjami jų vaikai. Dėl to idealinis šeimos ir mo
kyklos bendradarbiavimas tik tada yra galimas, kai abi šios institu
cijos turi vienodą pasaulėžiūrą. Čia savaime iškyla privatinis mo
kyklų klausimas, nes privatinėse mokyklose kontaktas tarp tėvų ir 
mokytojų visada yra glaudesnis ir stipresnis, kontaktas, kurs susidaro 
ne vien dėl bendrų pedagoginių interesų, bet ir dėl bendrų gyvenimo 
idealų. Valstybėse, kuriose vyrauja kraštutinio nacionalizmo režimas, 
kur aidi šūkiai „viskas valstybei, nieko šalia valstybės“,, kur nepri
pažįstamos jokios vertybės, kurios neneša realios naudos valstybei, 
ten, žinoma, negali būti ir privatinių mokyklų sistemos. Auklėjimas
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ir mokymas šiose valstybėse nėra palenktas bendrųjų žmonijos idealų 
tarnybai, o tarnybai siauro nacionalizmo programos.

Taigi ne visur ir ne visada ši idealinė privatinių mokyklų sistema 
gali būti realizuojama. Bet ir visais kitais atvejais šeimos ir mokyklos 
bendradarbiavimas yra būtinas, nors jis ir neitų pageidaujamu sklan
dumu. Jei šeimos ir mokyklos neriša bendri pasaulėžiūriniai idealai, 
tai vientisos auklėjimo linijos nustatymas privalo reikštis jau ne vien 
vedamųjų principų išsiaiškinimu; reikia išsiaiškinti ir visas priemo
nes, kuriomis tie principai bus realizuojami. Priemonės privalo būti' 
kuo įvairesnės, kad jos atitiktų įvairius ugdytinio polinkius, tik jos 
turi būti išmintingai koordinuojamos ne tik į tą patį tikslą, bet ir ta 
pačia kryptim. (To paties tikslo galima kartais siekti ne tik įvairio
mis, bet net priešingomis priemonėmis).

Iš šio principo natūraliai išplaukia ir antrasis principas, kad šei
ma privalo padėti mokyklai mokymo darbe, o mokykla šeimai auklė
jimo darbe. Jau aukščiau buvo minėta, kad auklėjimo ir mokymo 
funkcijos nėra kategoriškai paskirstomos arba šeimai, arba mokyklai. 
Šeima, tiesa, mokymo darbe neturi ir negali turėti šimtaprocentinės 
kompetencijos, bet ji turi aiškią pareigą padėti vaikui mokytis. Ko
kiomis Tormomis tas padėjimas turi reikštis, tai jau yra specifinė prak
tinės pedagogikos sritis. Vienu atveju iš tėvų reikalaujama didesnio 
ar mažesnio laipsnio kontrolės, antru — padrąsinimo, padėjimo ąr 
paraginimo, trečiu — griežtesnio pobūdžio disciplinos ir t. t. Žodžiu, 
šeima neturi teisės būti indiferentiška atžvilgiu į savo vaiko moky
mąsi. Toks indiferentiškumas gali būti pateisinamas tik vienu atveju 
— jei ugdytinis per ilgesnį laiką yra pasižymėjęs savo geru ar labai 
geru mokymusi. Iš viso, principas, kad tėvai privalo padėti vaikui 
mokytis, reikalauja didesnio dėmesio pradžios mokykloje ir pirmose 
gimnazijos klasėse. Juo ugdytinis yra vyresnis ir sąmoningesnis, juo 
šis principas darosi mažiau svarbus, kol galų gale visai netenka savo 
reikšmės.

Daug yra svarbiau, kad mokykla visada ne tik padėtų šeimai 
auklėjimo darbe, bet ir pati gerai suvoktų ir įsisąmonintų savo auklėja
mąją funkciją ir ją realizuotų, jei jau ne lygiagrečiai, tai bent nelabai 
atsilikdama nuo mokymo funkcijos.

Šeimos vaidmens intensyvumas mokymo darbe yra atvirkščiai 
proporcingam santyky su ugdytinio amžium. O mokyklos vaidmuo 
auklėjimo darbe ugdytiniui augant didėja. Auklėjamosios šeimos 
ir mokyklos įtakos ne visais ugdytinio amžiaus laikotarpiais yra pro
porcingos. Šeimos auklėjamasis veikimas yra labai intensyvus iki 
brendimo amžiaus, t. y. tame laikotarpy, kada padedami patys kerti-
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niai auklėjimo akmenys. (Nors dažnai ir iki brendimo amžiaus daug 
didesnė negu šeimos pasidaro mokyklos auklėjamoji įtaka. Tai ga
lima paaiškinti ypatingai stipriu, tiesiog sugestijuojančiu mokyklos, 
kaipo pedagoginės bendruomenės veikimu). Puberteto amžiuje be
veik visada tėvų autoritetas ugdytinio akivaizdoje kiek pašlija. Fizi
nio ir psichinio persilaužimo metu šis faktas yra beveik neišvengia
mas. Mokslo alkis šiuo metu būna paprastai labai stiprus: jaunuolis 
pradeda raustis knygose ir jose ieškoti atsakymo į tūkstančius klau
simų, kurie sukyla pradedančiame intensyviai vystytis, bet dar ne 
visai kritiškam prote. Atsiranda pirmos pasaulėžiūrinės, socialinės, 
etinės, seksualinės problemos ir jomis persiimama su tokiu deginančiu 
karščiu, kad ir sprendimas atrodo būtinas ir greitas. Dažnai puber
teto amžiuje daugiau ar mažiau susilpnėja tėvų kompetencija šiuose 
klausimuose, jei, žinoma, jie nepasižymi ypatingu išsilavinimu, bet už
tat privalo dvigubai budresnė pasidaryti mokytojo auklėtojo akis ir 
dvigubai intensyvesnis jo veikimas. Ant šeimos duoto auklėjimo 
pagrindo mokytojas stato toliau visų didžiulį auklėjimo rūmų ir paruo
šia ugdytinį į tolimesnį procesų-saviauklų. Mokytojo uždavinys ir 
yra įnešti šviesos į visų tų deginančių klausimų chaosų, kuriuo visada 
pasižymi pubertuojantis jaunimas. Ypatingai lengvai auklėjamasis 
momentas yra pabrėžiamas vyresnėse humanistinių mokyklų klasėse, 
kai susiduriama su filosofinės propedeutikos dėstymu.

Taigi, šeima padeda auklėjimo pagrindus (iki puberteto), bendra
darbiaudama su mokykla, kurios vaidmuo šiuo metu yra mažiau in
tensyvus negu šeimos vaidmuo. Po puberteto svarbesnis auklėjimo 
vaidmuo atitenka mokyklai, kuri išlukštena ir nušviečia svarbiausius 
gyvenimo ir pasaulio klausimus tokioje šviesoje, kurioje jos pageida
vimu ugdytinis tęstų toliau savo saviauklos ir lavinimosi darbą.

Žinoma, šiuo nėra kategoriškai paneigiamas šeimos auklėjamasis 
vaidmuo popubertėtiniam amžiuj. Šeimos auklėjimas yra pageidauja
mas visados. Ši diferenciacija tarp šeiminio ir mokyklinio auklėjimo 
yra daroma ten; kur tėvai neturi galimybės duoti savo vaikams to aukš
tesnio išsiauklėjimo, kuriam priklauso įvairių pasaulėžiūrinių filoso
finių ir pan. klausimų sprendimas. Toliau auklėjimui yra reikalinga 
gana aukšta intelektualinė kultūra, ir, jeigu tik tėvai jų turi, jie privalo 
popubertetinį auklėjimų vesti šeimoj tokiu pat intensyvumu, kaip 
veda/ mokykla.
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— —~ St. Ladigieriė

Socialinis bendravimas
ir pažanga

Bandysime pažvelgti, kaip socialinis bendravimas santykiuoja su - 
pažanga. Neliesime čia socialinių sąjūdžių, kurie domina visuomenę, 
bet tik pačius principus, kurie padeda visuomenei kilti, tobulėti. Žmo
nės gyvena dabartimi ir kuria ateitį, todėl kiekviena jų pastanga tegali 
eiti ta kryptimi, kuri patikrina gerą dabartinį gyvenimą ir kuria tobu
lesnę ateitį. Nepasikliaujame esamojo statu quo gynimu, bet ieško
me amžinųjų normų, kurios stovi aukščiau esamojo laiko ir išvysto 
žmonių pažangą pagal laiko reikalavimus.

Pažanga, jos prigimtis, vertė

Aukščiausia medžiaginė, intelektualinė, moralinė veikla kuria pa
žangą. Ji atbaigiama ir tvarkoma antgamtinės pažangos, kylančios iš 
gilios krikščioniškos sielos.

Pats žodis pažanga išreiškia tam tikrą judrumą. „Pažanga“ — 
galingas žodis. Judriesiems, naujenybių mėgėjams, kuriuos vieno
dumas vargina —■ jis reiškia kitimą; tiems, kurie kenčia — jis reikš 
palengvėjimo viltį; tiems, kurie sielojasi tobulėjimu, pažanga bus nuo
latinis veržimasis į gėrį. Tūlam uolesniam gyvenimo stebėtojui šis žo
dis nuskamba ironija, kai regi nepaslankumą pažangai ar atsilikimą. 
Visiems pažanga yra tam tikra pastangų tvarka. Pažanga, progresas 
yra žengimas (grės sus) į priekį (pro). Žengiama pirmyn, pa
prastai į aiškų tikslą. Žengimas kitomis kryptimis nereiškia žengimo 
pirmyn{ bet klaidžiojimą. Tikroji pažanga — žengimas į tikrą tikslą.

Antgamtinėje tvarkoje mes esame žemės keliautojai į Dievą, Jo 
ieškotojai. Paklusdami vyriausiam meilės įsakymui — mylėti artimą 
ir Dievą, palaipsniui žengiame pirmyn, jei sukaupiame visas pastan
gas šia kryptimi.

Gamtinėje tvarkoje žmogus kuria civilizaciją. Si pažanga re
miasi žmogaus veiklumu ir turi būti verta žmogaus; Joje nesivejama 
naujenybėmis dėl naujenybių; nedaroma tuščių bandymų ar mėgi
nimų nuversti altorius ir sugriauti prigimtis, bet rūpinamasi, kad kuo 
didžiausias žmonių skaičius galėtų susidaryti patogesnį gyvenimą,
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sukurti didesnį gerbūvį. Visa, ką mokslas, menas, pramonė paga
mina naujo žmonijos naudai ir jos reikalams, žmonijos medžiagiškam 
klestėjimui, tuo visu turi pasinaudoti kuo daugiausia žmonių, begy
venančių įvairiose sąlygose ir dar toliau visus naujuosius atradimus 
tobulinti.

Kai kalbama apie žmonijos naudą ir jos reikalus, tai neigiamai 
tenka vertinti tokią gamybą, kuri gamina, kad gamintų, ir padaro 
žmogų vergu visų pagamintų gėrybių. Tenka atstatyti tikrąją tur
tingumo sąvoką: turtų turi pakakti geram žmogiškam, šeimyniškam 
ir visuomeniškam gyvenimui. Mūsų pastangos turi eiti ta linkme, 
kad padarytų prieinamą tokį turtingumą, kuris suteikia žmonėms 
pragyvenimą pagal jų darbo rūšį ir visuomeniškąją atsakomybę. Ki
taip tariant, kiekvienam pagal jo gyvenimo sąlygas reikia tiek gerbū
vio, kad galėtų atlikti būtinas asmens, šeimos ir visuomenės pareigas. 
Kadangi žmogaus didybė yra jo protingume ir ypatingai jo valioje, 
proto tvarkomoje į Amžinąjį Gėrį, tai nėra gerų materialinių sąlygų 
tada, jei jos sunkina išmintingą intelektualinę pažangą. Svarbu at- 

_ skirti tikrą intelektualinį išsivystymą nuo siauro išsimokslinimo. Ga
lime ypatingai pageidauti, kad mūsų protai būtų palankūs prisiimti 
tai, kas teisinga ir tikra, kad atsirastų platesnis požvilgis į gyvenimą 
ir kad įprastume žiūrėti į aukštesniąsias tiesas. Užtat nereikia per
daug apsikrauti tariamu žinojimu, kad neišblėstų jame tiesos šviesa. 
Proto pažanga yra tiek vertinga, kiek ji sugeba sukelti žmoguje do
rinį pažangumą, nes tik pastarasis aiškiai ir paprastai nusako ar žmo
gus geras. Kai kurie politikai ir sociologai yra skeptiškai nusiteikę 
dėl galimybės pakelti dorinį žmonijos lygį. Blogiui sumažinti jie pri
pažįsta įvairias prievartos sistemas. Kartais negalima užginčyti prie
vartos arba atlyginimo už gerus darbus naudos, tačiau dorovinio gy- 

■/ venimo pažangumui nepadės nei prievarta, nei medžiagiški, nei jaus
mo paskatinimai. Šioje srityje didžiausia stiprintoja yra dieviškosios 
malonės galia. Palaipsniui prieiname žmonijos pažangos atbaigimą 
antgamtinėje pažangoje, atseit, naujame malonės gyvenime, Kristaus 
sukurtame, Bažnyčios stiprinamame ir palaikomame. Per jį visi so
cialiai santykiai skaidrėja, tvarkosi, tobulėja.

Mūsų tautos kultūros istorijoje, sąryšy su pažangos sąvoka, tam
■ o

tikru laiku didelių pilietybės teisių buvo'įgiję du terminai: pirmeiviai 
ir atžagareiviai, bet pagal čia ryškinamą pažangos esmę ir tvarką, jie 
buvo klaidingai sukeisti. Krikščioniškajai srovei teisingai atitiktų 
pirmeivių vardas. Dabar tie terminai yra atgyvenę savo amžių, gy
venimas iškelia naujus.

• 6 - J
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A. Peldavičiutė ' Mergaitė su obuoliais

Pažangos ir socialinio bendravimo santykis

> Žmogus — veiklus. Jis veikia sau pačiam ir savo tikslui. I ,',r
Jis — atbaigta asmenybė, gyvenanti asmenų komplekse — visuome
nėje. Todėl savo asmens pažangai jis turi gauti daug ko iš kitų. 
Tačiau lygiagrečiai jis yra visuomenes dalelė ir kaipo tokia privalo 
paklusti jos gerovei. Nėra žmonijos pažangos be visuomenės įnašo į 

■> ■ '

ją. Žmogus nepasitenkina vien tik naudodamasis fiziniu gerbūviu, 
paremtu išsilaikymo instinktu. Jis lygiai nepasitenkina vien inte
lektualinio ar dorinio augimo galimybe. Jam, jo protui, kuris žings
nis po žingsnio eina tiesos ieškojimo keliu, reikia bendravimo su pa
tirtimi ir išsivystymo racionaliniame darbe. Jo aistros, ypatingai jau-

• 7
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nystėje, prašosi pajungiamos tvarkos disciplinai, kad įprastų tarnauti 
doriniam gyvenimui. Jo išmintingumas prašosi išmokomas elgtis žmo
nėse įvairiuoseatsitikimuose, numatyti įvairias galimybes, skirti kiek
vienam atitinkamą dėmesį, ir parodyti žmogiško meilumo.

Žmogus tik santykiaudamas su žmonėmis, išmoksta santykiauti 
ir bendraudamas, išmoksta bendrauti.

Jis prašosi sudrausminamas, pamokomas ir pats iš savęs draus- 
minasi, nes atlieka socialio valdininko, kaip buvo anksčiau minėta, 
pareigą. Tokia yra natūrali pažangos aplinka. Be to, įsidėmėtinas 
tas priešingumas, kuriame iš vienos pusės, visuomeniškas gyvenimas 
iš žmogaus reikalauja derinimosi ir pasidavimo, iš kitos pusės, asme
niškoji iniciatyva kuria pastangas savo asmens gerovei pakelti, kuri 
yra artimesnė, žmogiškesnė, kitą kart mažiau pareinanti nuo kitų.

Svarbu, kad žmogui būtų patikrinta veikimo laisvė. Jis gali svars
tyti ir spręsti. Patarimas, praktiški sprendimai, nusistatymų galia 
draug su doriniu ir psichologiniu išsivystymu gali taip susiformuoti 
žmoguje, kad jis, turėdamas aiškų tikslą prieš akis, visada žinos kaip 
tinkamiau pasielgti ir išnaudos savo dorybių atsargą. Toks žmogaus 
veikimas bus laisvas, doriškai pagrįstas ir protingas.

Žmogus privalo veikti ne iš savo prigimto palinkimo į veiklumą, 
bet kad pasiektų savo gyvenimo tikslą. Individualus žmogus turi 
savo atskirą vertybę pasaulyje dėl savo tiesioginio sąryšio su Dievu, 
su kuriuo jis gali ir privalo bendrauti asmeniškai. Jis nėra vien tik at
skira medžiagiška būtybė visatoje, jis netarnauja vien tik išlaikymui 
savo rūšies, kaip koks gyvūnas, bet jis yra vertingas pats vienas, 
atskira savo asmenybe, kuri turi sau atskirą amžinąją paskirtį. La
bai sunku šiais laikais išlaikyti individualę žmogaus vertę pagal krikš
čionišką doktriną, nes įvairios šių dienų srovės iškelia kolektyvinius 
tikslus, kurie paneigia individualybę žmoguje.

Ir ne vien tik savo galutinam tikslui žmogus veikia, jis gali 
veikti sau, nes jis įdeda į veiklumą savo išmintį, savo patyrimus ir 
nori sau iš to naudos. Jam nemalonu, kad gėrybė, kurion jis įdėjo 
savo dalį, ir kuri galėjo būti jo, tenka kitiems. Taigi, visai tei
singa, kad žmogus nori gyventi žmogaus vertą gyvenimą ir kad jis 
ieško gerbūvio. Kai žmogus save pastato centre, rūpinasi savimi — 
tuo pačiu metu jis yra dalelė, jis yra aprėžtas, jam reikia kitų pagal
bos, reikia išmokti dirbti kitų gerovei. Nėra jokios pažangos, kai 
nepriklausomumo vardu žmonės atsiriboja nuo tariamai aukštesnių ar 
žemesnių sluoksnių. Taip pat ir tada nebūna jokios pažangos, kai 
prieš juos užskleidžiama gerbūvio viltis, nes individualiniai uždavi
niai teįgauna savo tikrąją reikšmę ir tobulą vertę tada, kai jie su-
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imami į vieną visumą, į tą visumą, kuri buvo Kūrėjo plane. Visuo
menės gerovė realybėje yra kiekvieno gerovė, ne dėl to, kad kiek
vienas joje dalyvauja, bet dėl to, jei individas yra dalelė, tai jo oru
mas, jo didybė yra veržimasis į visų gerovę. Tenka laikyti nenor
malumu, kai protinga būtybė yra visiškai palenkta antros atskiros 
būtybės gerovei. Kartu žmogus turi suprasti, kad visuomenė yra 
jam Dievo plane numatytas kelias į antgamtinį gyvenimą ir jai jis 
(žmogus) yra atsakingas už visus papiktinimus, kurie trukdo tikram 
dorovingumui. Asmens reikalas negali būti išskirtas iš visuomenės 
reikalo, nes asmuo yra nuolatiniame bendravimo santykyje su visuo
mene, jis yra jos ir ji yra jo, o viena ir kita yra pagal Dieviškąjį planą. 
Šia proga tenka įsidėmėti, kaip dažnai yra pasakoma, „tai mano asme
niškas reikalas*l. Maža rasime tokių dalykų, kurie yra grynai asme
niškas reikalas.

Visi, kurie dalyvauja visuomeniškame veikime ir turi visuome
nėje autoritetą, neprivalo pamiršti atskiro asmens esminių žmogiškų 
reikalavimų ir visų jo gilesnių reikalų, vedančių jį į galutiną ūksią.

Asmeniškoji žmogaus veikla bus pagerbta tada, kai tie, kurie 
turi daugiau autoriteto ir geresnes veikimo sąlygas, panaudos savo 
įtaką tam, kad sužadintų daugiau iniciatyvos, padės; tai iniciatyvai 
pasireikšti, nenuslopins jos teigiamybių ir nepasisavins sau, bet ją 
parems ir iškels. Gražus, pažangus visuomenėje ar organizacijoje 
socialinis bendravimas yra tada, kai nusistovi jėgų pusiausvyra, 
formuojanti protą ir širdį bendram labui. Formavimas įvyks tada, 
kai žinos tie, kurie vadovauja, kad jie negali naudotis žmonėmis savo 
asmeniškiems reikalams ir kai stengsis visomis galiomis suteikti nau
dos ir patogumų visiems tiems, su kuriais jie turi ryšio, ir kai ne
bijos šia prasme padaryti savo visuomeniškos sąžinės sąskaitų.

Sielojimasis kitų gerove bus dar gilesnis tada, kai vadai sugebės 
įtikinti ir leis pajusti savo nariams, kad jie neturi kitų tikslų, be sayo 
amžinojo tikslo, kad jie neieško medžiagiško pasitenkinimo, bet tie
soje ir meilėje tarnauja Dievui ir visuomenės gerovei.

Vadų pareiga —- tarnauti visuomenei. Tik toki vadai mielai 
priimami ir noriai jų klausoma.

Socialinis bendravimas sąryšy su pažanga dar iškelia visą eilę 
specialinių, šeiminių, ekonominių problemų, surištų su pramone ir 
prekyba, bet jos ne vieną kartą yra buvę specialistų išsamiai palies
tos, tad jų nekartosime. Džiugu būtų, jei šios mintys veiktų mūsų 
sąmonę, skaidrintų mūsų galvojimą ir atitinkamai nuteiktų mus mūsų 
socialiniuose santykiuose.
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Kam sekasi gyventi
DIEVO APVAIZDA

II n
Skaudžiai skundžiasi „teisusis“ Izraelyje, kad Dievas toks „ne

teisingas“: ,,Norėčiau reikalauti iš tavęs pasiaiškinimo,

KODĖL BEDIEVIAMS SEKASI
gyvenime, kodėl gera visiems, kurie neištikimi ir kurie neteisingai 
elgiasi?“ — Ir vėl: „Jokios naudos Dievui tarnauti! Kokia nauda, 
kad laikėme tavo įsakymus? Taip, mes turime vadinti laimingais 
akiplėšas, piktadariams sekasi“. — Ir psalmininkas pritaria: „Užsi
degiau dėl įžūliųjų matydamas piktadarių pasisekimų. Jie nežino jo
kio vargo, jų kūnas tvirtas ir sveikas. Žiūrėkite, tokie tie piktadariai! 
Jie krauna turtų visados ramiausiai..—

Gerasis teisusis — ar tai tikrai tiesa, kad visiems neteisingie
siems visuomet sekasi...? Ar netikinčiųjų tarpe nėra jokių varg
šų, apleistų, neturtėlių...? Kų sakytų apie tai „proletariatas“?. — 
Taigi nesakykime, kad akiplėšos — visuomet laimingi... krauna 
turtus! —

Bet, jei Dievas neteisingiesiems kartais suteikia gėrybių, jei 
jiems kartais sekasi gyvenime, ar mes negalime to visiškai suprasti, 
norėtume taip pykti ant Dievo? — Pagalvokim blaiviai: Ar Dievui, 
žmogiškai kalbant, neleista- bandyti patraukti piktuosius gerumu, 
gėrybėmis juos laimėti? Juk kaip tik to jis norėtų. — Taip jis jau 
elgėsi su savo išrinktąja Izraelitų tauta: žadėjo jiems „žemę, tekan
čių pienu ir medumi“; per pranašų taip jaudinančiai mums pasakoja 
apie mylimų tauta, žmogų: „vynuogynų ant derlingo kauburio. Jis ap
tvėrė jį ir išrinko iš jo akmenis,»pasodino jame rinktinių želmenų, jo vi
duryje pastatė bokštų, padirbo jame spaustuvų ir laukė, kad užaugtų 
vynuogių, bet užaugo rūkščių uogų .. . Kų gi dar daugiau aš turėjau 
padaryti mano vynuogynui ir jam nepadariau?“

Juk ir Kristaus Apaštalas sako: „Jei tavo neprietelis alksta, pa
penėk jį; jei jis trokšta, duok jam atsigerti. Taip darydamas sukrau
si žarijas ant jo galvos;. .. nugalėk piktų gerumu!“ — O tėvai — mo-

10

13



kytojai auklėdami vaikus, nepasiekę jokių rezultatų bausmėmis ar 
nebando „geruoju?“ ~

Be to ir „b 1 o g i e j i“ kartais kitiems g e r a d a r o, pasižymi šir
dies gerumu, gailestingumu, labdarybe... Ar Dievas, kurs jiems ne
galės atsilyginti aname gyvenime, neturėtų jiems bent pasaulyje že
miškomis gerybėmis užmokėti?

Dievo elgesys su jais yra mums gražus kantrumo pa v y z- 
dys: „Būkite vaikai jūsų Tėvo danguje, kuris leidžia savo saulei už
tekėti ant gerųjų ir piktųjų ir lydinti ant teisiųjų ir neteisiųjų! —Tiems 
nekantriesiems tarnams, kurie norėjo tuojau išrauti rauges iš kviečių, 
Jėzus ramiai atsako: „Palikite vienus ir kitus iki piūčiai...“ —

Tiesa, tada, „pasaulio pabaigoje bus pilnas atlyginimas už nedorą 
gyvenimą“, „piūties metu, aš pasakysiu piovėjams: Išrinkite rauges ir 
suriškite jas į pėdelius sudeginti“ ; ir vynuogyno viešpats sakys: „Da
bar tat Jeruzalės gyventojai ir Judo žmonės, darykime teismą tarp ma
nęs ir mano vynuogyno .. . aš jums parodysiu, ką aš padarysiu savo 
vynuogynui: Aš atimsiu jo tvorą, ir jis bus iš draskymui; išardysiu jo 
sieną ir jis bus mindžiojimui. Aš padarysiu jį tuščią; jis nebus genė
jamas ir apkasamas, apaugs usnimis ir erškėčiais; debesims aš liepsiu 
nelyti ant jo lietaus. Aš laukiau, kad Izraelis darytų teisybę, ir štai 
neteisybė, ir kad darytų gėrybę, ir štai blogybė“.

Ta bausmė bus juo skaudesnė, juo didesnis kontrastas tarp gy
venimo žemėje ir būsimam pasaulyje, kuo didesnis kontrastas su že
mės gyvenimu: „Mirė taip pat ir turtingasis ir buvo palaidotas pragare. 
Būdamas kančiose jis pakėlė savo akis ir pamatė iš tolo Abraomą ir jo 
prieglobstyje Lozorių. Tuomet jis šaukė: „Pasigailėkite manęs ..., nes 
kenčiu kančias šitoje liepsnoje“. O Dievas į tai: „Sūnau, atsimink, 
kad tu gavai gėrybių savo gyvenime, bet Lozorius gavo nelaimių; da
bar jis turi paguodos, tu gi kančių“.

Todėl Jėzus galėjo teisingai sakyti: „Vargas jums, turtingieji, nes 
jūs jau turite savo paguodą: Vargas jums, kurie esate sotūs, nes bū
site alkani: Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes gedėsite ir verk
site“.

Gerasis teisusis, ar dar pakartosi: „Kodėl bedieviams sekasi gy
venime...“?

Sulyginus su amžinąja nelaime, į kurią žmogų veda atsiskyrimas 
nuo Dievo per moralinę blogybę, nuodėmę,

VISOS KITOS NELAIMĖS, FIZINĖS BLOGYBĖS,

neturi tokios didelės reikšmės; todėl jos lengviau suderinamos su Die
ve Apvaizda. Juk žemiškos „nelaimės“ tikra prasme nėra tikros ne-
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laimės; kartais jos gali žmogui virsti tikra laimę. Dievas jas mums 
skiria, leidžia, kad

„DIEVĄ MYLINTIEMS VISKAS IŠEITŲ Į GERA“.

Juk Dievas žiūri į žmogaus amžiną paskirtį ir į ją kreipia visą jojo 
šio gyvenimo kelią. Iš tikrųjų „platus kelias“ ir „erdvi vartai“ daž
nai neveda į gyvenimą; ir todėl Dievas skiria žmonėms tą „siaurą“, 
nelaimių, kentėjimų kelią, kad jis pro „ankštus vartus“ juos vestų į 
tikrąjį gyvenimą.

Žmogus, gyvendamas laimėje, pasisekimuose, prabangoje,prisiri- 
ša prie šios žemės, « • •
KENTĖJIMAI GI NUO JOS JĮ ATITRAUKIA.

Sunki liga, kai žmogus jau žiūri mirčiai į akis, mato save priešais am
žinybę, dažnai jam būna didelė geradarybė: jis žiūri į gyvenimą vi
siškai kitomis akimis, grįžta į grąžintą gyvenimą daug rimtesnis, įver
tina pasaulį amžinybės akimis: „Sub specie aeternitatis — Quid hoc 
ad aeternitatem?“ — Brangių asmenų mirtis gyvai primena mums 
ir mūsų galą. Ypač jei daug mylimų asmenų jau atsiskyrė su mumis ir ■"p —
susirinko aname pasaulyje, tada ir mes atsimename, kad „ašarų pakal
nė“ nėra mūsų nuolatinė buveinė, bet kad ir mes laukiame amžinosios, 
kui jie jau yra, kad „ištremtieji Ievos vaikai“ turi ir nori grįžti į tė
vynę. — Žmonių neištikimybė ir nedėkingumas čia rodo mums 
tikroje šviesoje Tą Vieną, kuris niekuomet mūsų neapleis. „Argi gali 
moteriškė užmiršti savo kūdikį, kad nepasigailėtų savo įsčios sūnaus? 
Bet jei ji užmirštų, aš tačiau neužmiršiu tavęs. Štai aš įrašiau tave ant 
savo rankų“. — Mūsų širdis nuolatinis nerimas, nepasotinamas 
troškimas patvirtina šv. Augustino žodžius: Nerami mūsų širdis, kol 
atsilsės Tavyje, aname gyvenime.

Daug „sūnų palaidūnų“, apleidę Dievo ir tėvo namus, tik 
visų žmonių apleisti,1 vėl grįžta į gerojo Tėvo namus. „Visa surinkęs 
iškeliavo į tolimą šalį ir išeikvojo ten visą lobį, gyvendamas išdyku
siai. Jam visa išeikvojus, kilo smarkus badas ir jis pradėjo stokoti 
(mūsų sielos badas -- stoka!)... apsimąstęs pats sau vienas (kaip reikš
mingai sakyta lotyniškam tekste: „in se reversus“, tarytum jis nebūtų 
buvęs savim, apleidęs save, atsižadėjęs savo žmogaus prigimtosios 
vertybės) jis tarė „kiek žmonių mano tėvo namuose turi apsčiai duo
nos, aš gi čia badu stimpu! Kelsiuos, eisiu pas savo tėvą“» — Ar jis t . ' ■ .
būtų grįžęs „į save“ ir į tėvą, jei jis nebūtų jautęs to bado, tos sto
kos, jei jis nebūtų buvęs siųstas „kiaulių ganyti“? — Dabar galima 
suprasti psalmininką, kuris, ne iš neapykantos, bet iš geros širdies
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Sūnaus palaidūno sugrįžimas

stačiai prašo tokiems žmonėms: „Padaryk jų veidus pilnus gėdos, kad 
jie ieškotų Tavo Vardo, Viešpatie, tegul jie pažįsta ir tenusigąsta per 
amžius ir tepripažįsta, kad Tavo Vardas — Viešpats, ir kad Tu vie
nas Aukščiausias visoje žemėje“. — Jų „gėda“, kūno ir sielos badas, 
nelaimės grąžins juos į amžinos laimės, į gerojo Tėvo kelią.

kentėjimai mums padės _  . ‘ “ I  

KITUS SUPRASTI, UŽJAUSTI.

Ar tie, kurie yra žemiškos garbės persotinti, pasigailės kitų? Klau
sykime Išminčiaus (ar jo žodžiai neskamba kaip kai kurių dabartinio 
laiko žmonių pažiūros ir pasaulėžiūra ...?) : „Taigi, ateikite ir džiau
kimės esamomis gėrybėmis ir skubiai naudokimės sutvertais dalykais 
kaip jaunystėje. Gausiai naudokimės brangiu vynu ir tepalais; tene- 
praeina pro mus laiko žiedai. Apsivainikuokime rožėmis, kolei jos * 
nenuvys; tenebūna nei vienos pievos, per kurią nepraeitų mūsų iš
dykumas. Nei vienam mūsų tenestinga mūsų paleistuvystės; visur pa-
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likime linksmybės žymes, nes tai mūsų dalis ir mūsų likimas. Slė
ki m e n e t u r t i n g ą teisųjį, nesigailėkime našlės ir negerbkime žilų 
nuo ilgo amžiaus senelio plaukų. Mūsų s ti p r y b ė t e būn a 
teisybės įstatymas, nes kas silpna, pasirodo nenaudinga. Pa
tykokime tat teisiojo, nes jis mums nenaudingas ir priešingas mūsų 
darbams; jis mums išmetinėja nuodėmes..Ar tokie žodžiai reiškia 
supratimų, užuojautų, pasigailėjimų kitų? — Kas mus mokins-k a n t- 
r y b ė s, jei ne pergyventi skausmai, kas mums duos nuopelnų? 
Iš tikrųjų, Dievų mylintiesiems visi dalykai, ir kaip tik kentėjimai, 
skausmai, nelaimės, išeina į gera, anam gyvenimui, ir daug mums duo
da jau šiam gyvenimui. Dabar mes suprantam tuos keistus Jėzaus 
žodžius:

„PALAIMINTI,

kurie persekiojami dėl teisybės, nes jų dangaus karalystė. Palaiminti, 
kai jums piktžodžiauja ir persekioja jus, ir meluodami sako visa pik
ta prieš jus dėl manęs. Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų užmo
kestis gausus danguje“. Kristus stato tiltų nuo ,,ašarų pakalnės“ į 
„rojų“, veda Ievos vaikus į tėvo karalystę, „nelaimes“ paverčia į tik
rų palaimų. _

Savo mokytojo mintį gerai suprasdamas šv. Jokūbas sako: „Lai- 
k y k i t e, mano broliai tikru džiaugsmu, kuomet jūs patenkate 
į įvairius išmėginimus, žinodami, kad jūsų tikėjimo ištyrimas ugdo 
kantrumų. Kantrumas turi būti tobulas savo darbu, kad jūs būtu
mėte tobuli ir atbaigti, kuriems nieko netrūksta“.

Ir moderni lirika supranta ir tinkamai įvertina skausmo reikšmę 
Apvaizdos akimis žiūrint:

„Trifft dich ein Schmerz, so halte still 
Und frage, was er von dir will. — 
Dein Gott und Vater, schickt dir keinen, 
bloss darum, dass du solltest weinen-.

Taigi, mes norime „laikytis tyliai“, nurimti, nesiskųsti, nepykti, 
neleisti kilti jokiai revoliucijai mūsų širdyje; tylėti, ne beviltiškoj, 
stoiškoj, nebylėj, neigiamoj' rezignacijoj, ne, mes turime klausimų 
tam skausmui, arba verčiau tam, kas mums siuntė, arba leido jį: ko 
j i s n o r i i š m ū s ų! Ar jis turi man kų nors sakyti, nes tas skaus
mas n e g a l i būti tik tam, kad turėčiau verkti. Supraskim jo kalbų, 
jo misijų, jo uždavinį mums, tada jis ir mums gal virs „tikru 
džiaugsmu“.' ; .

Daugiau, kaip sausi žodžiai, žmogų traukia
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GYVI PAVYZDŽIAI.

Jau mes klausėmės Jobo skundų, bet šie skundai nebuvo jo paskuti
nieji žodžiai, jis viską baigė gražiu pasitikėjimo ir pasiryžimo nusi- 
statymu: Dievas jam yra tikrai T u s o 1 u s Dominusi Tam Vieš
pačiui jis nusilenkė sakydamas: ,,Dievas davė, Dievas atėmė. Kaip 
Dievui patiko, taip ir įvyko Tebūna šlovinamas Viešpaties Vardas!“ 
Kokį sielos didumą, kokį tikrai krikščioniškos tobulybės laipsnį mums 
rodo šitie žodžiai! Iš prieškrikščioniškų laikų, iš aplinkos, kuri dažnai 
kalbėjo visiškai kita kalba: „Prakeik Dievą ir mirk!“ Tokius žodžius 
„Viešpats davė, atėmė. ..“ mes vėliau išgirsime tik iš „Viešpaties tar
naitės“ ir „skausmų vyro“. Juk į jį, kurį jis matė ateinant, ir Jobas 
buvo padėjęs visą savo viltį: „Žinau, kad mano Išganytojas gyvena 
ir paskutinėje dienoje aš prisikelsiu iš dulkių. Aš būsiu vėl aprė
dytas savo odos ir savo kūne aš matysiu savo Dievą. Šita viltis yra 
gyva mano širdyje“. Ar šitie žodžiai mums neprimena ano ateinančio 
mokytojo didelio mokinio žodį: ,,As žinau, kuriuo aš pasitikėjau“.

Į Juozapo Egipte istoriją labai panašus gražus

TOBIJO GYVENIMAS.

. Klausykime stačiai Šv. Rašto žodžių: „Tobijas... buvo paimtas ne
laisvėn Asirijiečių karaliaus Salmanasaro laikais; tačiau jis nepamatė 
tiesos kelio. Visa, ką tik galėjo turėti, jis dalindavo kasdien buvu
siems draug su juo nelaisvėje broliams iš jo giminės. Nors buvo visų 
jauniausias Neftalio giminėje, tačiau nieko vaikiško savo pasiel
gime neturėjo. Nes visiems einant prie auksinių veršių, kuriuos bu
vo padaręs Izraelio karalius Jeroboamas, j i s vi e n a s šalindavo- 
s i draugystės visų, eidavo į Jeruzalę prie Viešpaties bažnyčios ir garbi
no tenai Viešpatį, Izraelio Dievą“ ... • • * *

KOKS GRAŽUS PAVYZDYS INTELIGENTO INTELIGENTEI.
 . >

Pakartokime s au tuos žodžius: „Nepametė tiesos kelio ... visų jau
niausias nieko vaikiško nepadarė .. . visiems einant prie auksinių ver
šių, jis vienas šalindavosi... eidavo į Jeruzalę ... prie Viešpaties baž
nyčios“. — Koks jis buvo jaunuolis, toks jis pasiliko ir vėliau : „Ta
pęs gi vyru, jis ėmė savo giminės moterį Oną ir turėjo iš jos sūnų, 
kuriam davė savo vardą. Nuo kūdikystės jis išmokė jį bijotis Vieš
paties ir saugotis visokios nuodėmės. Kuomet paimtas nelaisvėn jis 
su savo žmona ir sūnumi atvyko Ninivos miestan draug su visa sa
vo gimine, visiems valgant pagonių valgius, jis sergėjo savo sielą ir 
niekuomet nesusitepė jų valgiais“. — O ar tas išsiskyrimas iš anų lai-
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kų nerimtos inteligentijos, tas ištikimas laikymasis savo nusistatymo, 
ar jam nepakenkė? „O kadangi jis atsimindavo Viešpatį visa savo 
širdimi, Dievas jam davė rasti malonę karaliaus Salmanasaro akivaiz
doje, ir tasai davė jam valią eiti, kur tik norėjo, ir laisvę daryti tai, 
kas jam tiko. Tada jis eidavo pas visus, buvusius nelaisvėje, ir duo
davo jiems išganingų perspėjimų“. Taigi, ir karaliui darė įspūdį jo 
rimtas nusistatymas, tvirtas būdas. Jis nesugadino savo ,,karjeros“ 
savo religiniu įsitikinimu, drąsia praktika. Tą laisvę jis panaudojo 
kitiems gera daryti: „Tobijas eidavo kasdien pas visus savo genties 
žmones, guosdavo juos ir dalindavo visiems iš savo lobio, kiek ga
lėjo; alkstančius jis maitino, nuogiems suteikdavo drabužių ir rū
pestingai laidodavo mirusius ir užmuštuosius“. Ar toks žmogus ne
turi teisės į ypatingą Dievo globą?

IR KAIP DIEVAS JAM ATSILYGINO?

Siuntė jam sunkią ligą: „Jis apako; — Viešpats leido ateiti ant jo 
tam ištyrimui, kad ainiams būtų duota jo kantrybės pavyzdys, kaip 
ir šventojo Jobo. Nes kaip visuomet nuo savo kūdikystės jis bijojo 
Dievo ir laikė jo įsakymus, taip jis nedejavo prieš Dievą, kad jam at
sitiko nelaimė apakti, bet pasiliko nepajudintas Dievo baimėje, dė
kodamas Dievui per visas savo gyvenimo dienas. Kaip palaimintą
jį Jobą niekino karaliai, taip ir jo giminės ir pažįstami juokėsi iš jo 
gyvenimo, sakydami: Kame tavo viltis, kurios dėliai duodavai išmal
das ir darei laidotuves? — Tobijas draudė juos ir sakė: „Nekalbėkite 
taip, nes esame šventųjų vaikai ir laukiame to gyvenimo, kurį Dievas 
duos tiems, kurie savo ištikimybės jam niekuomet nemaino“.

Koks tat pavyzdys ir mūsų laikams, mūsų inteligentijai! ,,Šven
tųjų vaikai. Laukdami to gyvenimo, kurį Dievas duos“, — ne 
rojaus žemėje. — Ir todėl savo ištikimybės jam niekuomet nemaino“, 
kad ir kartais „nesuprantami jo teismai, nesusekami jo keliai“.

ŠV. POVILAS SKAUDŽIAI JAUTĖ DIEVO APVAIZDOS PA
SLAPTIS,

savo mirtingojo „silpnybę“, bet užtat pats sau ir mums davė aiškų 
atsakymą. Nors ir prisipažįsta: „Nelaimingas aš žmogus. Kas mane 
išlaisvins nuo šio mirtingojo kūno?“, tačiau su pasitikėjimu ir pasiry-

* -r • ' ’

žimu prideda: „Dieyo malonė per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“. — Be 
šitos atviros žaizdos „mariame kūne“, jį dar kankino ir slėgė kitas

• i
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D. Tarabildaitė Tarabildienė Kristus

gilus skausmas — jo tautos baisus likimas: ji atmetė Dievą ir Dievas 
ją atmetė: „Aš sakau tiesą Kristuje, mano sąžinė šventoje Dvasioje 
man liudija, kad aš turiu didelio nuliūdimo ir nuolatinio skausmo 
savo širdyje. Aš pats velyčiau būti atskirtas nuo Kristaus už savo 
brolius, kurie yra kūnu mano gentys, izraelitai, kuriems priklauso 
įsūnystė, garbė; sandora, įstatymdavystė, tarnavimas Dievui, paža
dai, priklauso tėvai; iš kurių kūnu yra kilęs Kristus, viso Dievas.. .1“
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Adolfina Čerepaitė

Nusivylimas
Ir vėl už lango vėtros kaukia, 
Ir naktys tokios juodos.
Išeitum, eitum klampų kelią
Ieškoti laimės ir paguodos. ~

Jaučiu — kažkas negrįžtamai išėjo 
Ir išnešė brangiausią žodį — 
Ten žiburiai seniai užgeso 
Ir kelio niekas neparodys.

» •

Už lango krinta mažos snaigės
Ir vėjai daužos rūščiai ~ 
Kažkas negrįžtamai išėjo, 
O ma.no sieloj tuščia, tuščia...

J. Augustaitytė Vaičiūnienė

Laiminga
Argi mes neplauksim, argi nebeskęsim,..
Nemunų plačiųjų gintare žydrajam!
Argi nebesemsim tų dienų skambumo 
Sklidinais ąsočiais, širdimi ir saujom!

Štai per margą lauką lengvos vilnys bėga...
Kaip grakšti šokėja, išsilanksto smilga, 
Nesakyk, kad greitai baigiasi Sekminės, 
Kad anytai tenka nuotaka laiminga.

I ‘ ,

Jei močiutė bara — ašaros ne aitrios, 
Jei vėlai sugrįžęs bernužėlis pyksta... 
Ak, geriau nubėkim, sesės, pažiūrėti, 
Kaip aplinkui sodą ąžuolaičiai dygsta.

Kad po metų pulko nei audra, .nei žaibas 
Nebenušalnotų obelų baltplaukių, 
Kad sugrįžtų sesės kupinoms pintinėms 
Iš žaliųjų girių iš tolių palaukių.

Ei, greičiau atriškim iš pakrančių valtis 
Ir laisviau atleiskim kamanas baltkarčių — 
Mes dienas pralenksim vieškeliais ir upėms 
Ir atimsim eibes šimtaraščių kraičių.
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B. Brn.

Sidabrinis nėrinys
Yra žmonių, kuriems visas gyvenimas, jo reiškiniai — gryniausia 

proza; jie viską mato aiškiai—realiai, visoę spalvos jiems be niuansų, 
muzikos garsai tik muzikos instrumentais išgaunami. Bet yra žmo
nių, kuriems visas pasaulis, lyg sidabriniu nėriniu uždengtas — jie 
viskų mato pro šydą, įvairiaspalvį šydą — jiems akmens groja, me
džiai šneka — ir spalvos raizgosi, kaip gėlės, o gėlės niuansuoja mu
zikos garsais.

Ir rašytojus galima suskirstyti į tas dvi ryškias kategorijas — 
vienas, kad sakė žodį, tai tokį gryną, realų, kad ties juo ilgai nesustosi 
— jo vaizdas aiškus, — o kito visi žodžiai kažkaip, neaiškiai spindu
liuoja, aplink juos lyg koks spalvų ratas... jo daugumas veikėjų 
irgi tokie slaptingai neaiškūs ... svajotojai... visą gyvenimą išgy
veną kitaip negu realieji žmonės — jų siela atliepia į subtiliausius 
gamtos tvinksėjimus.

Prie tokių rašytojų, viską reginčių pro sidabrinį nėrinį, priklauso 
Nelė Mazalaitė, pasirodžiusi iš karto su dviem novelių knygomis: 
„Miestas, kurio nėra“ ir „Pajūrio motery s“. Šiose abiejose knygose 
sutalpinta tik po šešias noveles, nors periodikoje jų yra prispausdinta, 
tur būt, jau virš šimto.

Pirmoji knyga — „Miestas, kurio nėra“ ir pirmoji tos knygos 
novelė irgi ta pačia antrašte.. Ši novelė — trumpa gyvenimo iškarpa 
iš miestelio tarnautojos valdininkės Emilės vienos vasaros išgyve
nimų, kai ji susipažįsta su menininku, r ’ ■ •

Kiekviename puslapy — tas sidabrinis nėrinys: „Birželis. O 
Birželio vakarai vaikščioja tyliai ir minkštai — jų apavas padarytas 
iš gėlių. — Ir paskui jį plaukia ilgesys, kaip migla, kaip vakaro var
pas, kaip varlės ar žiogo balsas — ilgesys gali įgauti visokį pavidalą“ 
(17 p.). Arba: „Užspringo gegužė miežio akuotu, bet kiti paukščiai 
tebelaido gerkles, ir vakarai yra neramūs dėl lakštingalos balso“

Mazalaitės novelių turinio negalima atpasakoti, ne dėl to, kad 
jis būtų painus, bet dėl to, kad jos novelės nepasižymi intrygos stip- 
rumuj nei ypatingais veikėjų išgyvenimais; jei atpasakosi turinį, no* 
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vėlė išbluks; reikia jos noveles skaityti — ir tas sultingas, muzikalus 
stilius, įdomūs palyginimai — sudaro visą įdomumą ir grožį. Ir tos 
pirmosios novelės veikėja Emilė nėra svaičioto j a, bet net jau labai 
protinga — susipranta, kad ji, paprasta provincijos valdininkė, nors 
ir poetiškos sielos, netiks į žmonas artistui. Taigi Mazalaitės veikėjai 
žmogiški, bet visi už sidabrinio nėrinio.

Antroji novelė „Subatvakaris“ — realistiškesnė, aiškesnė. Jonis, 
pamestinukas, mirus jo globėjo žmonai, išeina į žmones elgetauti su 
savo aklu globėju, pagaliau, ištroškęs laisvės, atsikrato juo, įstumda- 
mas į ežerą. Autorė duoda suprasti, jog jis greičiausiai buvo čigonės 
vaikas, — dėl to, tas neribotas laisvės troškimas.

Kitose novelėse pasakojama vėl iš inteligentų gyvenimo. Čia 
veikia — mokytojai, profesorius, inžinieriai, policijos vadas ir t. t.

Stipriausia intriga novelėje, — „Medžioklė gyvatupio liekne“.
Antroji knyga — »Pajūrio moterys1. Visos novelės mažiau ar 

daugiau surištos su jūra. Pirmoji — „Pajūrio moterys“ — iš žvejų 
gyvenimo. Meilė — visa rišantis siūlas. Mergaitė, pametusi turtin
gus tėvus, išteka už žvejo, bet ją jūra baugina, ji negali priprasti 
prie .to šiurkštaus- gyvenimo — ir, vyrui žuvus, grįžta namo, bet pa
jūrio moters lieka prie jūros, nors jų maitintojai žuvo. Parodoma, 
kiek žmogus yra prisirišęs prie aplinkos, kiek ji daug turi reikšmės 
žmogaus būdui, jo sielai.

„Nuotaka“ — įdomiausia kompozicijos vieningumu ir įdomia 
intriga.

„Migloje“ — gražiausia jūros muzikos, saulėleidžių pasaka. Pa
tys veikėjai, jau kaip minėjau, už sidabrinio nėrinio, bet čia jūra — 
visoje didybėje ir gražume — „ .. .į valtį atsimuša balsinga vandens 
muzika — daugelio instrumentų susiliejimas, nerūpestingumas, nesu
tariąs ir girtas. Pasilenkus prie vandens, gali išskirti šokančių kojų 
trypimą ir pačiam norisi nusileisti žemyn. Gali matyti pralekiant 
ilgus, žalsvus kaspinus; sužviguliuoja žemčiūgas kažin kieno plau
kuose, suvirpa nežinomas spindėjimas ant kieno nors kurpės, c

Saulė jau pirštais prigauna vandenį. Paskui ji pasineria lig 
kaklo ir nugrimsta, nesišaukdama pagalbos, nesuprasdama, kad 
miršta...“ (95 p.). Arba: ,,Iš gilumos vandens groja linksmi ir juo
kingi'vaikų trūbeliai, rieda akmenaičiai ir trupa kiautai“ (88 p.). O 
štai koks puikus mėnesienos vaizdas: -Mėnuo brenda per jūrą nesu
šlapdamas kojų. Jis nusivogdamas žvejoja- arba ieško nuskendu- 
sios žvaigždės, ar pametė vakar naktį žiedą, kurį nešė aušrinei.

Vandenyje garankšticjasi plati, gelsvu sidabru atausta juodai 
žalia drobė. Kažin kas aplinkui kalbasi, kuri iš šimto karaliaus dūk-
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Nelė Mazalaitė

terų pasisiūs dabar sau drabužį; kažin kas ginčijasi, pyksta ir apkal
binėja. Taip ir yra— mėnuo, senas arabas, atnešė šitą puikų audeklą; 
jis visas svyruoja girdamas, ir nuo kiekvieno jo judesio drobė dau
giau garankstiejasi ir spindi ir t. t. (103 p.).

Si novelė — ištisa jūros grožio giesmė, besibaigianti skaudžiu 
Soldino tragedijos priminimu, kuris maža tesiderina į turinį, bet pa
miršti autorės, nuklydimą, beskaitydamas iškilmingą jūros aprašymą 
po audros: »Violetinės vilnys kaip šventi vyskupiški apdarai, ir gie
dojimas gelmėse bažnytinis. Rimtis ir paslaptingumas plaukia iš 
vandenų ir ūžesyje yra susimąstymas. Vėjas paaugęs ir rimtas, jis 
neatsinešė nei fleitos nei dūdelių. Tik kartais pagautas liūdnos min
ties, jis suūžia piktai, norėdamas kažin ką priveikti“ (108 p.).

O štai kokia buvo naktis prieš tą gedulingąjį rytmetį: ,, .naktis, 
juodu fraku apsivilkusi, iškilmingai diriguoja koncertą. Jos skvernai
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plėšosi, sukeldami Švilpesį ir, orkestre groja jura, medžiai, kaminai, 
akmenys, perkūnas ir vėjas“ (107 p.).

„Atostogos „Ramiosios“ viloje“ — švelnus epizodas iš vasaroto
jų gyvenimo Palangoje, Visi veikėjai „neaiškūs“ — visi už sidabrinio 
nėrinio.

„Senelio maldaknygė“ — nagrinėjimas, jau šiais laikais vėl pasi
daręs itin opus mišrių vedybų klausimas arba „Jadvyginis klausimė
lis“ ... Mintis gana aiškiai išrutuliota ir veikėjai gyvęnimiškesni.

„Vargdienio avis“ — Klaipėdos netekimo nuotrupa.
Vyriausias veikėjas Viktoras, Gulbienei, skaitančiai bibliją, sako: 

„Pasiskaityk, yra ten viena tokia vieta, kur turtingesnis, turėda
mas didelę bandą, puotai liepė papiauti savo kaimyno paskutinę ir 
vienintelę avį“, (176 p.) -— tai skaudžiausia lietuvio žaizda pajudinta.

Tai tiek trumpai galima nusakyti apie antrąją knygą. Antroji 
knyga stipresnė už pirmąją, nes nors kažin kaip gražūs vaizdai be
būtų, kažin kaip stilius spinduliuotų, to dar maža novelei — reikia 
ir įdomios intrigos, ryškių veikėjų. O jei veikėjai vien tik šnekasi, 
ir dar miglotai, gražiausiais posakiais švaistosi, o intrigos nėra — 
pasidaro nuobodu skaityti. Reikia pripažinti, kad Mazalaitė yra pa
jėgi ir moka sudominti skaitytoją, kai suranda pusiausvyrą tarp gra
žių vaizdų ir intrigos, tik turėtų daugiau į tą kreipti dėmesio

Stilius, kaip jau minėjau, grakštus, vaizdus, gyvas — puikiai 
moka autorė daiktus, kad ir negyvus, sudinaminti, tik prikaišiojimas 
(ir jau pernelyg gausus) žemaitiškos tarties žodžių ne tik stiliui ne
padėjo, bet jį apsunkino. Kas kita, kai autorė vartoja (jų yra nemaža) 
specifiškus žemaitiškus žodžius, tas tik praturtina kalbą, bet rašyti 

1 vietoj baigia — bengia; knygos — kningos; ga^ankštėjasi — garankš- 
tiejasi ir t. t., tai grynai tarties dalykas; tai kodėl tada autorė nerašo 
vietoj pienas — peins, douna ir t. t. — juk taip žemaičiai taria.

Be to, (tur būt, pamiršusi) net ir aukštaitė — Marcelė žemaitiš
kai galvoja... „nežino ką darys, kai kareivis bengs tarnybą“ (8 p.), 
„Pajūrio moterys“.

Visa bendrai suėmus, reikia pasakyti, kad Mazalaitė praturtino 
grožinę literatūrą, o stiliaus vaizdingumu prilygsta geriausiems stilis
tams. Jos kūrybos skambumu gali grožėtis, kaip gražia muzika.
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Marija Žilinskienė

Moterų dailininkių paroda
1940 m. Trijų' Karalių dieną Vytauto Didžiojo Muziejuje buvo 

atidaryta Lietuvos moterų — dailininkių draugijos paroda. Atidarymo 
proga kalbėjo S. Čiurlionienė, Švietimo Ministerijos atstovas Kultū
ros Departamento direktorius Soblys ir draugijos pirmininkė V. Šlei- Ä ’ - * *
vyte.-'

Ir šiais laikais vis dar mėginama meno vertę arba visai užginčyti, 
arba bent pažeminti. Vieni tvirtina meną esant tik prabanga. Malo
numui statomi gražūs namai, iškalamos skulptūros, kuriami paveiks
lai, rašoma, šokama, dainuojama. Tai nesą esminiai, svarbūs dalykai, 
kuriems reikėtų sąmoningai ir nuoširdžiai savo jėgas aukoti. „Kiek 
aklam — spalva, arba kurmiui — šviesa“, tiek prabanga yra ir menas 
mūsų gyvenime. Kiti nenuginčija meno vertės, bet tvirtina, kad 
esą menas dar nesulaukęs savo laiko. Kol kenčiama skurdas ir alkis, 
kol karai mus terioja, tol nereikėtų menui statyti puošnių šventyklų; 
reikia laukti geresnių laikų. Galop atsiranda ir tokių tvirtinimų, kad 
menas galįs būti prieinamas vien per kitas vertybes. Jis vienas atski
rai sukeliąs nepageidaujamų išgyvenimų, sužadinąs didelį jausmingu
mą, svajingumą, lepumą ir net galįs vesti prie ištvirkimo. Ne šio 
straipsnio uždavinys smulkiai atsakyti į visus tuos priekaištus; trum
pai duosiu keletą minčių, kurios parodys, kad menas yra kas kita, kad 
tai yra vertybė, kurią reikia ugdyti, dėl kurios reikia kovoti. Tiesa, 
menas „nėra duona, bet gyvenimo vynas“. Kada gėrimės menu, 
užmirštame pilkąjį pasaulį, nuaidi kažkur kasdieniniai rūpesčiai; mes 
atgaiviname sielos jėgas, įgauname naujų minčių tolimesniam darbui. 
„Menas tai galingiausias ir stipriausias protestas, kurį istorija iškė
lė prieš vienpusišką intelektualizmą“. Iš tikrųjų, menas atstato sie
los pusiausvyrą, neduoda mums užmiršti, jog dar turime širdį, jaus
mus. Tiek liaudies, tiek grynajame mene atsispindi ir tautos esteti- * 
niai išgyvenimai. Atgavę nepriklausomybę įėjome į Vakarų Euro
pos valstybių šeimą. Daug darbo padėta ir dar reikės padėti, kol 
liksime tinkami tos šeimos nariai, kartu nenustoję savo individualy
bės. Grynasis mūsų menas savo tradicijų neturi, o nustatant gaires 
ateičiai, prasidėjo naujų kelių ieškojimas. Atsirado įvairios dailinin
kų grupės, atstovaujančios įvairias meno kryptis. Neišvengta ir kovų.
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Lietuvos moters — dailininkės praeitaisiais metais susibūrė atski- 
ron draugijom Draugijos tikslas nėra, kaip keno manoma, sudaryti 
vyrams „konkurenciją“. Ji turi savo specifinių uždavinių: 1. su
rinkti Lietuvos dailininkes vienon organizacijon bendram darbui, ne
primetant bet kurią meninę kryptį; 2. skatinti labiau pasireikšti me
ne; 3. duoti progos viešai pasirodyti ir 4. remti jaunesniąsias meni
ninkes. Šiai organizacijai priklauso didesnė dalis Lietuvoje gyvenan
čių dailininkių (iš 77 — 45), kurių dauguma ir dalyvauja šioje pa
rodoje. Tik prisiminkime ligšiolines bendras parodas. Jose daly
vaudavo. vos viena kita moteris. Taigi, pats gyvenimas iškėlė tokio 
susibūrimo reikalingumą. Draugijos valdybą sudaro: V. Šleivytė, A. 
Janulaitienė, J. Petkevičienė, B. Didžiokienė ir J. Gudaitienė. Pa
rodoje dalyvauja: B* Didžiokienė, A. Didžiulytė Kazanavičienė, O. 
Ručinskienė Draųgelytė, O. Dubeneckienė Kalpokienė, C. Epštei- 
naitė, E. Idzelevičiūtė, I. Jackevičaitė Petraitienė, A. Janulaitienė. G. 
Janulyniėnė, M. Jurgelevičiūtė Preisienė, M. Kamiene, V. Karužienė, 
H. Každailevičiūtė, T. Kriaučiūnaitė, L. Kenskytė Šaltuperienė, G. 
Kindurytė Belžakienė, M. Kuzmickaitė, R. Lechavičiūtė Kuprevičie- 
nė, O. Levanauskaitė, E. Lurie, G. Lurjytė, E. Macy t ė Mikšienė. R. 
Matuzonytė Ingelevičienė, R. Murauskienė, A. Peldavičiūtė, C. Per- 
cikovičiūtė, J. Petkevičienė, K. Petrikaitė Tulienė, M. Pikšilingienė, 
S. Romerienė, V. Šleivytė, D. Tarabildaitė Tarabildienė, Trečiokaitė, 
M. Žilevičiūtė, N. Navickaitė Gaučienė, Lušcinaitė Žiurenkovienė, A.' ■* , 
Sirutytė, J. Naruševičaitė Žmuidzinienė. Išsatyta 292 darbai.

Gausiausiai atstovaujama tapyba. Krypties atžvilgiu nerandame 
modernizmo sekimo, per didelio atitolimo nuo realybės, kurią kiek
viena jų savitai traktuoja. Čia rasime ir peizažų, portretų ir natur- 
mortų. Žanrinių temų ir didesnių kompozicijų, kaip ir mūsų vyrų — 
dailininkų parodose, veik nematome. Technika daugiausia aliejinė 
tapyba, yra akvarelių ir kelios pastelės. Aptarti visų šioje parodoje 
dalyvaujančių menininkių kūrybą čia neįmanoma, todėl pasitenkin
sim suminėję ryškesnes ir charakteringesnes.

Susikaupusi gera spalvininkė Trečiokaitė. Jos kai kuriuose pei
zažuose ir portretuose daug ūpo ir nuoširdumo. Jos spalvos turtin
gai derinamos šiltuose rudai—raudonuose tonuose. Jei dailininkė 
ateityje rimtai dirbs, įsigis laisvumo technikoje ir daugiau skonio, tai 
išaugs stipri tapytoja. Rimto įspūdžio daro taip pat Percikovičiūtės 
išstatyti darbai. Palyginus su kitomis dalyvėmis, ji bus viena mo
derniųjų krypčių — ekspresijonizmo — atstovė. Prisiminus jos anksty
vesnius darbus, jaučiama pažanga. Koloritas švarėja, švelnėja, pie
šinys stiprėja. Kūrinių teigiama savybė — sugebėjimas kompo-
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V. Šleivytė,
L. Moterų Dailininkių Dr-jos pirmininkė

nuoti spalvų dėmes paveikslo plokštumoje. Maloniai nuteikė savo 
darbais Peldavičiūtė. Ji traktuoja formą pabrėždama, ją sustiprinda
ma. Spalvų pagalba ji stengiasi sudaryti tam tikrą nuotaiką. Iš 
jos darbų „Mergaitė su obuoliais“ matyti, kad ši menininkė domisi 
figūrine kompozicija, ko pas kitas tapytojas nerandame. Įdomų spal
vų atžvilgiu peizažą „Kaimas prie upės“ davė Navickaitė Gaučienė. 
Lurie vos vienu darbu „dail. J. Bagdono portretu“ atstovaujama, 
rodo platų menišką užsimojimą ir drąsią techniką. Matuzonyte Inge- 
levičienė davė gerą, p. A. J. portretą. Keletą malonių portretų išstatė 
Petkevičienė. Taip pat salioninius; daug kam patinkančius portretus 
parodė Janulaitienė. Kriaučiūnaitė, ypač savo alyvų naturmortais 
rodo turinti gerą akvarelės techniką, tik trūksta dailininkei spalvin
gumo.

Nors grafikos darbų išstatyta gana daug, bet dailininkių skai
čius mažas, vos penkios. Savo darbais jos nė kiek nenusileidžia 
tapytojoms. Jų grafika žymiai prisidėjo prie mūsų knygos puošnumo 
ir kultūringumo. Darbų skaičiumi viršija T ar abildienė. Tai viena 
mūsų gabiausių menininkių. Jai rūpi meno problemos. Jautri ir kom
pozicijoms, ji reiškia ją paprastomis, aiškiomis formomis. Po stu
dijų Paryžiuje jos piešinys ir technika dar sustiprėjo. Jos skonin- s

25

28



gos iliustracijos išryškina literatūros kūrinių dvasią ir nuotaiką. Jos 
kūryboje atsispindi tautinis momentas. Be. ypatingo liaudies meno 
mėgdžiojimo, ši dailininkė moka labai nuoširdžiai pavaizduoti Lie
tuvos gamtą ir žmones. Kita gabi iliustratorė tai Petrikaitė Tulienė. 
Jos meniškųjų siekimų keliai veda į subtiliai ir jautriai atvaizduotą 
lietuviškų pasakų šalį. Ji turi stiprų, elegantišką piešinį, savus 
spalvinius akordus. Jos kūryboje moteriškumas surištas su meistriš
kumu. Įdomi, psichologiniai jautri Lechavičiūtė Kuprevičienė, dar 
ieškanti savo stiliaus ir, apskritai, nustatanti būsimos kūrybos gaires. 
Jeigu minėtosios grafikės atitolsta nuo tikrovės, tai Sleivyiė tą realizmą 
pabrėžia. Jos darbuose tyliai ir paprastai pavaizduoti Lietuvos mo
terų tipai.

Gražios ir skoningos Každailevičiūtės skulptūros puošia paro
dos sales. Savo temomis ji yra atitolusi nuo Lietuvos pasaulio. Ta
čiau visuose darbuose vaizduoja moterį, ar tai „mergaitę su avi
nėliu“, ar egzotišką „indų šokėją“, ar žvilgančią juodumu „negrę“. 
Jos skulptūrų formos ir judesiai gracingi ir dailūs. Šių judesių pa
galba ji sugeba moteriškai švelniai išreikšti vidujinį aistringumą. Ji 
turi gerą nusistovėjusią medžio techniką ir savitą stilių. Nors minėtoji 
Tarabildienė išstatė daugiausia grafikos darbų, bet ir iš kelėtos paro
doje esamų skulptūrų jaučiame ją esant pirmoje eilėje skulptore. „Jei 
nedirbčiau skulptūrų, būčiau tik šalia meno“, pareiškia pati daili
ninkė. Giliai ji jaučia formą erdvėje, monumentaliai ją traktuodama 
išgauna daug ekspresijos, kaip, pav., „Kristuje“. Rimtas ir didelis 
darbas tai jos kompozicija „Fax Baltica“, kuri simboliškai vaizduoja 
Baltijos kraštų vienybę ir taikingumą. Šitame darbe jaučiame di
desnę Europos įtaką, bet mažiau menininkės individualumo. Šituo 
darbu Tarabildienė parodė mokanti dirbti ne vien simpatingus „vai
kučius“, bet didesnes dekoratyvinio pobūdžio skulptūras. Ypatinga 
skulptūros rūšis tai Tulienės metalo figūrėlės. Iš metalo grakš
čiai išlanksto pilnus gyvo judesio šokėjus. Lusčinaitė Zdurenkovienė 
išstatė charakteringą portretą. Didžiokienė šį kartą davė komiškų 
siluetinių karpinių ir kortų projektus. Žinoma dekoratorė Dube~ 
neckienė Kalpokienė dalyvavo parodoje operai „Marta“ dekoracijų 
ir kostiumų eskizais, kuriuose parodo jai įprastą šioje srityje įgu
dimą, skonį ir mokėjimą dekoratyviai komponuoti. Parodoje taip 
pat matome Murauskienės darbų.

Tenka pastebėti, kad kai kurios moters-dailininkėš dalyvavo 
šį rudenį suruoštose bendrose individualistų ir realistų parodose, 
todėl čia jų arba visai nėra, arba jos silpniau pasirodo. Parodoje pasi
žvalgius, jauti, kad atranka nebuvo per daug griežta. Tačiau pirma-

■K. ’
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O. Draugelytė Kačinskienė Į turgų

jai draugijos parodai tai dovanotina. Daugelyje darbų jaučiamas 
skubotumas, paviršutiniškumas, stoka rimtesnių studijų ir įsigilinimo. 
O vis tik matai, kad daug kam gablimo pakaktų, stinga tik pasišven
timo menui ir darbo. Meno reikšmė tautai didelė. Menininko uždą- t
vinys atsakingas. Dailininkės, tai atsimindamos, turėtų susikaupti, 
nesitenkinti vien atsitiktinai parodai duotais darbais, o rimčiau pasi
ruošti. Menininkės turi surasti savo kūryboje individualios formos 
išraišką ir jos pagalba veikti plačiąją visuomenę.

30



]. Drungaitė

Pirmasis smūgis
Brangi sesuo, Bangpūčio numylėta, 

 Su baltu perlų vainiku...
Aplinkui šiurkštūs vėjai mėtos, 
Gyvatės raitosi taku ...

Bronė Buivydaitė, 
Po žilvičiais.

I

Buvo pats įsisiautėjimas pavasario audrų jūroje. Į krantą lėkė 
vienas po kito viesulai ir kriokdami, kvatodami plėšėsi virš miesto.

Jinai ėjo iš mokyklos, į kurią, žinojosi, nebegrįšianti. Atlaikiu
sį pirmąjį miesto okupavimo siaubą, išgyvenusi tiek netvarkos ir dir
busi mokykloje iki šiol, nors gyvenimas jau atrodė visai lūžęs, dabar 
ji palieka savo mažuosius. Ten tebespokso jie visi plačiai mėnynomis 
akutėmis į ją išeinančią ne tuo laiku, kaip visada. Jinai vis jaučia 
tuos mėlynus žiburius — akytes, nors jau už kelinto kvartalo pasisu
ko, bet nei atsigrįžti, nei pasakyti jiems ką nors neįstengia.

— Mokytoja irgi pabėgo, — vapa jie tarp savęs.
O tegu. Ateis laikas, ateis protas ir permanys tada, kokį bran- 

gų palikimą jie gavo iš mokytojos tą dieną, kai jinai pabėgo.
Prieš ją pažliugusi gatvė, nuo stogų, nuo medžių, nuo jos liet

palčio varva. Per žmonių veidus rieda stambūs lašai — argi tai būtų 
ašaros? Dažnai telkšo balos, drumzlinos, raukšlėtos, drebančios, lyg 
jose gyvis koksai raitytų si iš skausmo — ne kraujas juk tai. O vis 
tiek dabar čia viskas kažkaip veria ir kruvina kažkaip. Ar taip tik 
jai atrodo?

_ Susigūžė savo lietpalty, rankas dar giliau įleido į apsiausto ki
šenes ir ėjo nieko negalvodama. Pro užmauktos skrybėlaitės brilių 
matė tik lietaus plaunamą grindinį ir praeivių kojas. Ir to buvo ga
na. Kariškio, civilio, smogiko, arijų, nearijų, moterų — visas įvairus 
pasaulis čia, ir miesto likimo istorija.

—■ Heil! — šūktelėjo jai staiga, kas iš aukšto.
Mergina krūptelėjo ir, kilsterėjusi veidą, pamatė priešais žvilgan-
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tį nuo lietaus, juodoje uniformoje tvarkos tarnybos vyrą. Stovėjo 
prieš ją plačiai šypsodamas, iškėlęs ranką... Paskum, neatitrauk
damas nuo merginos akių, nuleido dešinę žemyn. Užkalbintoji ne
atsakė jam nieko ' — tokiu pat būdu atsisveikinti ji negali, įstringa 
žodžiai lūpose — ji tik jautė, kaip toji iškelta vyriškio ranka jai gra
sė, lyg smogti pasiruošusi, o sulig jos nuleidimu, visą merginos gy
venimą užgriuvo tarytum švino milžinas luitas.

Onute, — ištiesė jaunuolis merginai dešinę!
Tik dabar suskato ir toji. Padavė vaikinui ranką, bet vietoj 

įprasto pasveikinimo tarė:
— Jonai, ar nenusibodo tau dar šitas tampymasis ir šūkavimas. 

Matai, ką padarėte.
— Je, o ką mes padarėme? Nepatinka?—purtė vyriškis Onutės 

ranką.
— Plėšote gyvą savo tautos kūną gabalais ir...
— Vieton pamokslų geriau ką meilesnio pasakytum, juk ne taip 

dažnai dabar matomės, freulein Ruhig, — jau priekaištavo jaunuolis.
— Prašau manęs nepravardžiuoti, vėl, suleisdama rankas į ap

siausto kišenes, gūžėsi po savo skrybėlaite Onutė.
— Na gerai, jau gerai, tegu bus Rūgytė. Onutė Rūgytė. Bet 

ir tu manęs nepravardžiuok. Juk. žinai, kad aš joks Jonas ir taip to
liau, o Hans Enulat. Prašau įsidėmėti.

— Jonas Janulaitis, — šypsodama, tykiai, bet tvirtai pasakė 
Onutė šalia žingsniuojančiam.

Vaikino kakta rūktelėjo, bet jis pagavo linksmai:
, —Ar ir dabar būsi tokia pat ožka? Juk esi naujos valdžios tar
nautoja, tai dabokis. Dirbi mokykloje...

— Naujos valdžios — niekuomet! Dirbu savo tautai, o ir mo
kykloje nuo šiandie jau nebesu.

— Tai tau, pasakė, — netikėjo Jonas. — Ką gi veiktum nebu
vusi, negi už padavėją kur eisi, — vis pakeltoje nuotaikoje tebebuvo.

— Kaip nors versiuos, — nesidavė iš savo vėžų išmušama Onu
tė. — Kad ir už padavėją...

—- Įdebchen, ar tu rimtai, — lyg tik dabar pakirdo iš savo žais
mingos nuotaikos jaunuolis. — Tik jau nevažiuoji pas groslitauerius?

Jo balsas ir visa povyza dabar žymėjo susirūpinimą. Jis palinko 
prie merginos ir paėmė ją už alkūnės. Bet Onutė vis tebesidėjo to
kia pat abejinga ir šalta.

— Ne, dar niekur lig šiol nevažiuoju, — kalbėjo ji švelniai. — 
Bet jei negalėčiau dirbti saviesiems ...
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—- Tai kas tau į galvą atėjo nedirbti mokykloje, —jau karščia
vosi susirūpinęs? — Juk čia kaip tik savo lietuviams būsi naudin
giausia, — vis tebetyrinėjo.

—• Atleido. 
•

— Atsisakiau prisiekti. __
Vyriškis pasitraukė nuo jos ir valandėlę atsidėjęs stebėjo.
— Tai ir logika... Prieš saulę kėsintis su kapone, — kalbėjo lyg 

nesugraibydamas minčių. — Kasgi iš to priešinimosi. ... Ar nori to
kia pat juokinga būti, kaip tas kareivėlis, kur su durtuvu vienas kė
sinosi prieš milijoninę armiją, — priminė jai paskutinių dienų įvykį.

O, tas kareivėlis. Grįžo jis iš atostogų į savo pulką per pačią 
suirutę. Tiesą pasakius, tai niekas netikėjo, kad iš atostogų grįžta
ma apsiginklavus. Bet kareivėlis ėjo per patį miestą, iškėlęs ant pe
ties nuogą durtuvą, gatvės viduriu. Jam pastoja kelią tvarkininkai 
— jis jų neklauso. Jį stabdo smogikai — jis nepasiduoda. Jam įro
dinėja, kad jo pulkas jau išvyko — jis atsako, geriau žinąs kur jo 
pulkas ir eina toliau. Pagaliau apsuptas, stumdomas, trankomas 
pagrasino nudursiąs kiekvieną, kas bandys prie jo artintis. Pasi
traukė tolyn rėkiantis, keikiantis frontas ir jis stovėjo vienas tylus, 
lyg burtininkas magiškame rate. Tik Lietuvos pareigūno pakalbin
tas, taikiai nuėmė durtuvą nuo šautuvo ir leidosi tvarkininkų palydi
mas į geležinkelio stotį. Toks buvo tasai kareivėlis. Tiesa, nieks apie 
jį niekur nerašė, bet kaip jis paguodė tada jos vargšę iškankintą šir
dį. Ir ne jos vienos. Ir kam jis, Jonas, visą tai priminė dabar. Onu
tės akyse sužibo ašaros. ■

— Jeigu tau tokie dalykai juokingi ... — pradėjo mergina lyg 
priekaištą. 

. i •

Ji jau nebegalėjo šypsotis.
— Čia juk mano sąžinės reikalas, — po valandėlės vėl kalbėjo.— 

Prisiekiau savo tautai, tai ar galiu dabar prisiekti kitai, kuri, žinai... 
man nemiela ... — jos balsas suvirpo nuo slepiamų ašarų. Ä

— O sancta simplicitasl — sušuko jau suerzintas vyriškis. — 
Manai, kad tavo tą atsisakymą kas pajus, įvertins? Tokiais sentimen
tais šiandie nesidomima.

Gatvėje buvo nemažas judėjimas, daug uniformų, daug pažįsta
mų, ir Onutės Rūgytės partneris nuolat turėjo tampytis, kilnoti ranką.

— Heil! Heil! — skambėjo aplink, sakytum keista kokia ko
manda, ir tuo pat metu kažkaą šokdino pagal tų šūkavimų taktą ant 
neregimo siūlo parištus hompelmenus. Kalbėtis čia per tą beprotišką 
rėkavimą menkai galėjai, ir jaunųjų diskusija nutrūko.
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A. Navickaitė Gaųčienė Kaimas prie upės

—- Ir po to, kas įvyko, jis vis dar negali suprasti savo veiklos 
baisios prasmės? — galvojo Onutė. — Ar taip giliai jame užkastas 
lietuvis? O gal jau visai išgeso jo širdy bile koks jausmas saviesiem? 
Uniformuotas, pasiryžęs, tik ne saviškiams... Ir kas bus dabar su 
jų meile? Po mėnesio juk sutuoktuvės...

Mergina kilsterėjo skausmo surakintą veidelį ir tylėdama žvelgė 
į drąsią, drėgmės ir jūros vėjo rausvinamą jaunuolio kaktą, skruostus, 
lūpas. Jų akys susitiko — jo tamsios, degančios jūros vandenų ato- 
švaistomis, jos giedrios, rami dangaus žydra. Ji vėl pasijuto paimta 
už alkūnės, tačiau tas palytėjimas atrodė jai dabar kaip tolimas lai
mingų dienų prisiminimas.

— Tu sublogusį, medchen, — tarė vaikinas, apimdamas žvilgsniu 
ją visą nuo suskudusio veiduko iki permirkusių margų batelių, tekš- 
nojančių patvinusiu šaligatviu.

— Nesirūpink tiek daug. Dabar jau viskas bus gerai, gyven
sime, _■— pritraukė ją arčiau prie savęs.

Valandėlę ėjo tylėdami. Jos žvilgsny s klajojo po drumstą, vie
sulais plasnojančią erdvę, o širdis nerimo, mintys virė.

Kad taip surasti žodį, tokį žodį, — lyg svajodama pati sau 
tarė Onutė.
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— Žodį iš lietuviškos pasakos, — ironiškai nutraukė ją vaiki
nas. — Kam jis tau reikalingas? — nusikvatojo.

—Žodį, kurio trokšta mano širdis, kuriuo vėl prikelčiau šitą 
miestą, ir tave grąžinčiau tėvynei.

— Žinau, kad esi poetė... — jaunuolio balsas vėl irzus. — Aš 
juk neaklas ir pats matau savo kelią. Nebūk vaikas ir tu. Gyventi 
reikia praktiškai. Po to, kas įvyko, rodos, turėtum ateiti į protą,

Onutę visą perėmė šaltis nuo tų žodžių —tai jau nebe nesusi
pratėlis, kitų klaidinamas žmogus "kaibar tai atviras ir sąmoningas sa
vo tautos ir jos idealų paneigėjas. Išgama, štai jo tikras vardas. Jos 
sužadėtinio vardas. Ji vis dar tikėjo, kad prabils į jo širdį žiaurūs 
paskutinių dienų įvykiai, nuogi faktai. Tačiau ar beverta save to
liau apgaudinėti? 

r

Ėjo vėl tylėdami. Bijojo prabilti, nes žodžiai tikrai nieko gero 
neduoda.

— Užsispyręs žiogas, kiek čia jos bus, — galvojo Hansas ir 
žvilgterėjo įstrižai į merginą, — yra mat kam priešintis. Šipuliukas 
jūroje. Jai tėvynė ... Kiek ten tos tėvynės. Galima užtrokšti toje 
saujoje lauko ...

Onutė jau nieko nebegalvojo. Ji tik jutosi einanti iš gražios bur
tų pasakos į žiaurią, rūsčią kasdieną. Iliuzijomis daugiau nesirams- 
tys — tegu gęsta paskutiniai žiburiai. Pro šalį rauplėtu grindiniu rie
da gurguolė, kaustyti ratai šokinėdami daužo akmenų galvas ir už
trenkia bet kokį balsą, net vėjo staugimo jau nebegirdėti... Ar ne
toks gyvenimas dabar prasidėjo, kaip tie ratai ant grindinio — nei 
žiedų, nei dainos, nei širdies. Viskas pavirs nuo ratų milžinų trenks
mo į kvailą numirusį akmenį, nuo ratų, kurie gabena likimą kažkie
no, tik ne jųdviejų...

Pagaliau vėl prabilo Hansas:
— Andren, vis dėlto, manau, kad tu į mokyklą turi grįžti. Aš 

viską padarysiu, tarsiu žodį, kur reikia ir bus fertig. Priesaika juk 
dar tik po dienos, kitos bus.

— Ne, Hansai, su tuo jau baigta, — atsakė mergina aiškiu, tvir
tu balsu pirmą kartą jį pavadindama nelietuviškai.

— Bet aš noriu, kad tu grįžtum. Pagalvok apie mūsų gyveni
mą, — neatlyžo vyriškis. — Žinai, kad tik valstybiškai nusistačiu
sią galėsiu vesti.

— O, mūšų gyvenimas, koks jis bus tasai gyvenimas, kai taip 
liūdnai viskas pasibaigė, — atsiduso, jau neprieštaraudama, Onutė.
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— Kokia tu šiandie tragiška; medchen. Užeikime į kavinę, gal 
geriau sutarsim, — pasiūlė staiga sustabdęs ją prie plačių stiklinių 
durų.

Uniformos viena per kitą ritosi vidun ir lauk, kilnojosi rankos, 
automatiškai varstėsi burnos ir jau būrys juodarūbių vyrų mojo 
Hansui.

— Ne, dabar aš čia negaliu, — ištiesė Onutė savo draugui ran
ką atsisveikinti. — Juk žinai, kad prie tavųjų ir anksčiau nepritapda
vau, — jos žvilgsnis, lyg baigštus paukštelis, klaidžiojo nuo vieno 
prie kito uniformuotų vyrų būrio, o širdis purtėsi jų brutalaus juoko, 
gestų, žodžių..

Hansas paraudo.
— Tokie argumentai šiandie dulkės, — tarė jis prispausdamas 

kiekvieną žodį. — Šitokia laukinė nuotaika turės baigtis. Manai, 
kad su vokitkomis negalėčiau praleisti laiko...

Vyras buvo beveik įniršęs.
— Sudie, — vadavo Onutė iš jo suspausto kumščio savo delną 

traukdamasi visa tolyn.
Daugiau ji nieko neįstengė ištarti, ją smaugė stabdomos ašaros. 

Vyras tačiau neatlyžo. Jo veidas pasidarė visai rūškanas, balsą vos 
košė pro dantis.

— Mano sužadėtinė bus ten, kur aš esu, galvos taip, kaip aš 
galvoju ... Tu grįši į mokyklą... prisieksi... — nepaleido vis dar jos.

— Niekuomet, — pro ašaras teįstengė ištarti mergina.
Tvirtumas, kokiu buvo tas žodis pasakytas, įaitrino jaunuolį 

iki aukščiausio laipsnio. u
— Ordnungsdintas surastų priemonių kitokį nusistatyihą iš ta

vęs išgauti, — beveik šnypštė Hansas moteriškei į veidą. — Žinoki, 
kad lig šiol tik mano dėka buvai neliečiama...

— Palik mane, — jau riedėjo ašaros merginai per veidą.
— Gerai, — susitramdė, įširdęs susigriaudinusią vyriškis, — iki 

vakaro pasigalvok, tada pakalbėsim.
Toks buvo jaunųjų susitikimas — pirmas krašto audroms prasi

dėjus ir... paskutinis. Į vakaro pasimatymą Onutė netikėjo. Jo 
malone, jo užtarymu tvarkos tarnyboje naudotis ji daugiau nebe
įstengtų, o ir jis ar benorėtų ją tokią užtarti. Kitokia gi būti ji ne
moka, negali.

Mergina, plakama lietaus, yrėsi viena per audrą.
, ' 1
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Hansas, nuotaikingai švilpinuodamas išlipo iš automobilio. Jis 
puikiai jautėsi savo juodoje uniformoje ir nepalyginamai kaukšėjo 
šaligatvyje jo batai. Trankiai atidarė nedidelius vartelius žemoje 
tvorelėje ir graužais barstytu takeliu nuėjo per nedidelį daržiuką 
mažo namuko link. Aplinkui ramu, tik tolumoje ūžė miestas ar jūra 
griaudė. Languose dar tamsu. Vaikinas paspaudė skambutį. Valan
dėlę lūkuriavo. Tačiau viduje buvo visiškai kurčia. Iš tamsių langų 
dvelkterėjo beveik apčiuopiamas negyvenamo namo nykumas. Po 
geros valandėlės, kiek sutrikęs ir sunekantravęs, paspaudė antrą kar
tą mygtuką, trečią kartą.

— Donner Wetter, — sukeikė Hansas girgždindamas savo žvil
gančius batus ant cementinio sprisko. — Užmigo belaukdama, ar ką.

Jis nulipo žemyn ir atkakliai, ilgai barškino į Onutės miega
mojo langą. Tačiau trobesys pasiliko nebylus, kaip ir buvęs.

Išėjo vėl į takelį ir neryžtingas žengė gatvės link. O širdyje su
kruto naujas, Hansui lig šiol nepažįstamas jausmo diegelis — nerimas 
dėl mylimosios.

— Kur ji? Tyčia neįsileido, ar nėra namie, — sustojo prie var
telių ir dairėsi, lyg tikėdamasis, lyg laukdamas ko iš gatvės, o širdis 
dar stipriau ėmė krūpauti.

Kairėje, pilko namo sienoje virstelėjo langas.
— Jums reikalingas butas, — prabilo iš jo moteriškas balsas? 

— Sausas ir švarus. Trys kambariai ir virtuvė, — mostelėjo jinai 
namuko' link per daržiuką. — Gyventoja ką tik prieš piet išvažiavo 
į Lietuvą.

— Į Lietuvą, — ištrūko Hansui nejaukiai iš lūpų? Jis visas virp
telėjo ir sujuko lyg būtų į karštus garus pakliuvęs.

— Nieko nesakiusi... pabėgo. Sutarė pasimatymą ir ... išjuo
kė, ... — Gėda ir kartu pagieža siūbtelėjo raudonėmis į veidą.

— Jei norite, išremontuosime, — kibo savo reikalu moteriškė, 
bet, nesulaukdama iš jaunuolio daugiau nė žodžio, nustebusi pasi
traukė į trobos gilumą.

Hansas valandėlę dar stovėjo, lyg stengdamasis geriau suvokti 
įvykį. Paskum staiga, lyg‘būtų jį kas šūktelėjęs, šoko į mašiną ir 
paleido ją viesulu pasivyti, grąžinti. Kažkoks jausmų chaosas sprog
dino jį lėkti sprandą nusuktinai. Lietuvą išmaišys visą, į patį pra
garą ... Ir mašina švilpė. Jau už miesto — pakvipo šalta, pavasario 
liūčių įmirkyta žemė, per lygumas pleveno drėgnos sutemos. Hansas 
bando pralenkti gurguolę — kliudo priešais užsirioglinęs sunkveži
mis — plentuose vis dar tebėra pabėgėlių kamšatis. Hansas nervi- 
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M, Každailevičiūtė Mergelė su avinėliu

naši. Kažkas jam sušunka uždegti šviesas. Jis apstabdo mašiną, o 
vaizduote ir jausmu jau pasivijo sužadėtinę. Visa audra žodžių jam 
veržiasi, ji verkia, o paskum ...

Pro šalį važiavo ir važiavo su kroviniu visokiausi vežimai. Skur
džiai atrodė be jokios tvarkos ir atsargumo, skubotai suversta namų 
manta judančiose krūsnyse. Pro tirštėjančią prieblandą Hansas galėjo 
dar skirti intymius namų apyvokos reikmenis, sentimentalius miega
mųjų ir svetainių papuošalus, dykais grobiais garksančius lopšius. 
Kažkaip griaudu buvo žiūrėti į šį sutrupinto gyvenimo karavaną. Ta
čiau jaunuolį tas tik erzino.

— Kogi jie bėga, — dingtelėjo^ betgi jam pro savo minčių chaosą 
susidomėjimas kitais. — Ar ir jie bijo naujos priesaikos? Kasgi 
juos veja? Bepročiai, -— nusprendė.

Žvelgė į priekį ir atgal, kada pasibaigs virtinė, bet vežimai nesi
baigė, lyg tyčia susimokę paradui prieš jį ir nors važiuoti jau buvo
galima — jis tebegaišo.

— Bet tikrai, į kur gi ir aš suku sprandą, — pagalvojo jau kiek 
atitokęs apie save. — Kur ją rasiu? Kvailystė, — nusispiovė,-užsi
degė cigarą ir pasuko mašiną atgal.
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Važiavo tačiau taip, lyg nežinotų kur. Kas valandėlę, atrodė, 
ims ir pasuks į šalį, ar atgal. Skrosti kelią visu greičiu nebuvo noro. 
Dešimt minučių anksčiau ar vėliau sugrįš, joks skirtumas, kai visas 
vakaras prieš akis laisvas. O plentu, dabar jam priešais, stūmėsi ir 
stūmėsi gurguolė, lyg visas miestas būtų pasikrovęs ant ratų.

— Pašėlo, — spiaudė vis dažniau jaunuolis apkartusią nuo dū
mų seilę. — Ar nieko jau ten mieste nebeliko? Tad kam grįsti?

O vežimai liūngo ir liūngo — sunkūs, susimąstę. Ir kai jų vir
tinė paliai miestą ėmė retėti, visai pasibaigė, Hansui atrodė, kad kaž
kas pasibaigė iš jo praeities. Išvežė ta gurguolė visa, kas buvo — 
jaunystę, meilę, Onytę, gyvenimą.

Dvi aistras turėjo Hansas — troško garbės ir moters, tos vienos, 
kur išsirinko. Visas tam pasiskyrė. Skleidžiasi štai begalinės laimė
jimų perspektyvos, įžengti beliko su ja į šitą kelią dabar, triumfo 
vėliavoms šlamant, ovacijoms griaudžiant ir eiti iki... Hansas ne
mokėjo dar konkretizuoti savo siekimų tolimo tikslo, bet turėdamas 
prieš akis lemiamus, atkaklius šimtmilijoninės tautos vado žygius, 
svaigo jais ir kvėpavo, ir tik tokį kelią sau svajojo. Erdvė, dideli 
skaičiai, dideli plotai, didelis garsas . .. Tai buvo jo gyvenimo pasa
ka. Ir karalaitė toj pasakoj buvo, atkakli, užsispyrusi. Ja buvo pa
prasta mergaitė, Onutė — ir ji pasitraukė, tyliai dingo iš jo horizonto 
ir pasaka aptemo. * ..

Važiuoja štai jis dabar vienišas, paprastas ir pilkas žmogutis. 
Dabar — pirmą laimėjimą pasiekęs, gavo ir pirmą smūgį, skaudų, vis
ką naikinantį.

— Kokia prasmė? Dešimt minučių anksčiau ar vėliau? Juk visas 
vakaras laisvas. Ką vakaras, juk ryt, ir poryt ir per visą laiką, ką 
gi jis veiks? — ar tai didelių žygių kovotojo mintys?

Miestas dar gana gyvas, ypač nuo uniformų ir karių. Taip pat 
šviesu, vietomis net triukšminga, bet kas jam iš to? Pasuko pro 
Onutės butą sąmoningai pasiduodamas meluotai vilčiai — juk sunku 
įtikėti, kad kasdien įprastas dalykas, šiandie pasikeitė, kad ten, ta
me jaukiame namely tuštuma. Juk jis žino, kad ten, jeigu ir būtų 
šviesa, tai ne jos siluetą pamatytų lange. Bet ar nelaukia širdis ste
buklo tą valandą, kada jau visos viltys palaidotos?

Lėtai važiavo gatvėmis. Čia štai susitiko šįryt ją, ten toliau, prie 
kavinės kalbėjosi, sutarė. ... ir staiga, lyg šviesos pluoštas krinta jau
nuolio sąmonėn.

— Juk ji, ką ji atsakė į jo nutarimą pasimatyti vakare? Nieko, 
visiškai nieko. Ir visas pasikalbėjimas visai-kitoks buvo negu pa-
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prastai. Ir šitai pastebi jis tik dabar. — Jis mato ją einančią per 
lietų vieną, ir save supykusį, aitrų, lydintį ją ironišku žvilgsniu... 
Tada nesuprato jos, ar taip buvo ir visada?

Grįžo namo, kaip nesavas. Kažkoks nuovargis ir bodėjimasis 
viskuo apsėmė jį visą — grasu buvo ir pagalvoti apie žmones, šūka
vimus, dainas . .. Ir pagieža sužadėtinei jame visai nuslūgo. Kažkaip 
jautėsi kaltas prieš ją.

— Po plynių viskas, — murmtelėjo eidamas į savo kambarį ir 
skubiai ėmė vilkti nuo savęs uniformą. Tik čia ant stalo pastebėjo 
laišką. Griebė jį ir vienu šuoliu atsidūrė prie žiburio.

— Nuo jos!
Virpančiomis rankomis nulupo voką ir godžiai rijo žvilgsniu 

skubotai užmestas eilutes. Dar ir dar kartojo neatitraukdamas akių. 
Ir įstrigo sąmonėje gabalas, lyg aukso įkaitusio luitas: „Ar bereikia 
kartoti, kad myliu Tave. Meilė, tačiau, mūsų neišgelbėjo. Dirbti 
pas jus savo tautai man jau neįmanoma — tą pats suprasi netrukus. 
Tad netekusi tėviškės, nenoriu likti be tėvynės ir išvažiuoju“.

Žiūrėjo stiklinėmis, sustingusiomis akimfe į popierėlį. Jokio 
priekaišto, jokios pagiežos ir jokios vilties ten nebuvo jam. Nuleido 
rankas ir pats sulinko, lyg po sunkiausia našta.

Ar suvokė jis tą valandą naujų dalykų ir įvykių prasmę, ar iš
girdo kitokį garbės ir laimėjimo šūkį, kuris žengia su meile kartu, 
ar pasijuto pasmerktas, sunku buvo permanyti. Viena buvo aišku, 
— dabar atbėgo, atlėkė skausmas iš miesto, iš tų gatvių, kuriomis 
vaikščiojo su ja, iš tų dainų, kurias ji dainavo, iš tų jos žodžių, kurie 
dar skamba, žvanga jo ausyse. Atlėkė skausmas ir surakino jį, su
spaudė visą pasaulį į vieną baisų sopulį.

Nesąmoningai užgesino šviesą, — jis nori būti visiškai vienas. 
Pastūmė langą plačiai jį atidarydamas, — jam oro maža. Valandėlę 
žiūrėjo į nušviestą, triukšmingą gatvę žemai —žmonės vaikšto, sma
giai sveikinasi, garsiai kalba, net pergarsiai, atrodo linksmi, praeina 
tvarkininkų būrelis — jie dainuoja kažką panašų į Horstweselio 
dainą. Bet viskas kažkaip svetima, tolima Hansui ir kartu nauja.

— Kokia prasmė? Bepročiai... — ištrūksta pusiau sąmoningai 
išt jaunuolio lūpų. Paskum išsiveržia tramdomas sužeisto žvėries 
verksmas.

Argi be jos jam nėra laimės, o jai be tėvynės? — Kokia žiauri 
ir neprotinga gyvenimo logika? — Kaip galima daryti tokią prievartą 
žmogaus širdžiai? Ir skausmas, ar duoda jis gyvenimui naują pras
mę ir jėgą? .* ■ *
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St. Ku sie nė

Nuvargintame krašte
t

1939 m. spalių mėn. 29 d., 11 vai. 30 min. trys skrajojantieji sa
nitariniai būriai, su kuriais aš turėjau vykti į Vilniaus kraštą, susi
rinkome prie Karo Muziejaus. Generolas Nagius ir kiti gydytojai 
šiltais žodžiais pakėlė mūsų nuotaiką ir drąsą. Ponia Nagiuvienė, 
linkėdama mums ištvermės ir energijos, prisegė kiekvienam po raudo
ną gėlę su rūta.

Tai buvo pirmoji sanitarinė pagalba nukentėjusiems broliams vil
niečiams, per 20 metų nežinojusiems, kas tai yra rūpestingas ir nuo
širdus gydymas. Šio istorinio įvykio įamžinimui visas sanitarinio 
būrio personalas, (susidėjęs iš daktaro, V kurso studento mediko, 
gail. sesers ir vežiko), buvome nufotografuoti prie Karo Muziejaus 
sodo vartų ir prie Lietuvos patriarcho dr. Basanavičiaus paminklo. 
Karo invalidų orkestras mus išlydėjo iškilmingu maršu ir mes nuva
žiavome į geležinkelio stotį pakrauti arklius ir mantą.

Tos dienos vakare išvykome į Vilnių. Mūsų širdys smarkiai pla
kė trokšdamos pamatyti seną Lietuvos sostinę. Po pusantros valandos 
mūsų svajonė išsipildė. Vilniaus stotyje mus sutiko Lietuvos karei
viai. . Šis paprastas įvykis mus sujaudino dar daugiau. Mintimis 
meldėme Dievą, kad Lietuvos kariuomenė visiems amžiams pasiliktų 
Vilniuje. Kareiviai nulydėjo mus į divizijos štabą. Ėjome pusiau tam
siomis gatvėmis, atidžiai apžiūrinėdami mylimą, bet dar nematytą 
sostinę. Vilnius, nukentėjęs nuo dabartinio karo, darė liūdną ir grau
dų įspūdį. Dauguma langų buvo uždaryta langinėmis ar užkalta len
tomis, o stiklai perklijuoti popierinėmis juostomis. Supratome, kad 
tai buvo padaryta priešlėktuvinės apsaugos tikslu. Krautuvių vitri
nos buvo tuščios, o gatvės nešvarios ir apleistos. Pakely sutikome 
Sovietų sunkvežimius, bebaigiančius iškraustyti Vilniaus turtus. Sunk
vežimiuose matėme gražių baldų ir daug kitokių dalykų, kurie buvo 
siunčiami iš Vilniaus krašto. Lenku kalba ir užrašai mieste ir sto- 

itt

tyje primindavo mums, kad atlietuvinimo darbas Vilniaus'krašte bus 
sunkus, kad pareikalaus daug ištvermės, kantrybės ir energijos. »

Divizijos štabo budėtojas nuvedė mus nakvoti į buvusią lenkų 
ligoninę. Nuo vasaros nekūrentose patalpose buvo nešvaru ir šalta,
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Skrajojantis sanitarinis būrys prieš išvykstant į Vilniaus kraštą. 
Viduryje gail. seserys: S. Rusienė, Mačiuikienė ir Venciuviėnė.

o geležinėse lovose pilna blakių. Be čiužinių, ant laikraščių, su laga
minais vietoj pagalvių, atsigulėme tose lovose. Miegoti teko tik porą 
valandų, kadangi blakės greit surado kelią per viršutinius apsiaustus 
ir botus, kurių nebuvome nusiėmusios. Mano bendradarbės ir aš, 
nenorėdamos lenkiškų blakių šerti savo krauju, atsikėlėme ir laukėme 
mūsų vadovų prabundant. Stebėjomės, kad jie galėjo taip ilgai mie
goti. Tur būt blakės, nusigandusios ginkluotų vyrų ar reikšdamos 
pagarbą gydytojo profesijai, jų nekankino. Pagaliau nutarėme, jog 
vyriškas kraujas joms nebuvo skanus.

Po kareiviškų pusryčių turėjome laisvo laiko, nes reikėjo laukti 
atskiro įsakymo. Nutarėme susipažinti su Vilniaus miestu ir pasi- 

k 1 melsti prie Aušros Vartų. Gailestingųjų seserų uniforma su raudonu 
kryžiumi ant rankos atkreipdavome praeivių dėmesį. Praeiviai kalbi
no mus kas kaip mokėjo. Lietuvių ir lenkų kalbomis jie sveikino 
mus, reikšdami savo pasitenkinimą ir džiaugsmą. Daug kas klausi
nėjo ar greit galima bus laisvai važiuoti už buvusios demarkacijos li
nijos, nes pasirodo, jog daug kas turėjo Lietuvoje giminių. ■

v Prie Aušros Vartų, šaligatviuose, mes pamatėme daug klūpan
čių žmonių. Klūpojo moterys, klūpojo ne tik seni, bet ir jauni vyrai.
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Atsiklaupėme ir mes pasimelsti už Lietuvą, už seną sostinę ir papra
šyti Dievo Motinos sėkmingos kelionės mums. Žmonės, mus paste
bėję, garsiai lenkiškai dėkojo Švenčiausiai Panelei už tai, jog Vilnius 
atiteko Lietuvai. Daugelis jų prieidavo prie mūsų, reiškė savo džiaugs
mą ir skundėsi, jog paskutiniu metu buvo neįmanoma melstis, nes ki
tatikiai nerodydavo Šv. Panelei tinkamos pagarbos, jog eidavo pro 
Aušros Vartus su kepurėmis ir važiuodavo ten su gurguolėmis. Kiek
vienam darė labai didelį įspūdį, jog, lietuviai, vos atvykę, tuojau prie 
Aušros Vartų pastatė sargybą. Ir dabar kiekvienas žmogus, kokios ti
kybos jis bebūtų, nusiima kepurę, pagerbdamas katalikų Šventovę.

Tą dieną mums teko matyti daug alkanų, vargstančių ir prašan
čių išmaldos. Kiek galėjome padėjome pinigais, aiškindami, kad da
bar bus steigiami beturčiams šelpti komitetai. Turguje ir gatvėse ma
tėme daug žiaurių scenų dėl duonos kąsnio.

Deja, tą dieną neturėjome galimybės susipažinti su Vilniaus ar
chitektūra ir aplankyti istorines vietas, nes paskirtu laiku turėjome 
grįžti į divizijos štabą.

31-os dienos naktį mums teko karališkai išsimiegoti, nes divizi
jos štabo karininkai užleido štabe šiltą kambarį ir parūpino paklotas 
lovas?

Spalių 31-os dienos rytą sanitariniams būriams teko išsiskirstyti. 
Vienas būrys turėjo vykti į šiaurinę, antras į vidurinę Vilniaus kraš
to dalį. Mūsų trečiam būriui atiteko pietinė Vilniaus krašto dalis.

Apie 11 vai. nuvažiavome į stotį krauti į vagonus vežamų daiktų 
ir maisto. Pakeliui pastebėjome didelį nerimą, kurį kėlė beveik išim
tinai žydų tautybės išsišokėliai, reikšdami simpatijas komunistams. 
Gyventojai tą dieną irgi nerimo, šaukdami: ,,duokit duonos ir darbo!“

Gavę papildomą įsakymą traukiniu išvykome į II Varėną, o iš 
ii ’ • •

ten arkliais į 12 sustojimų: Varėna, Kolesnikai, Eišiškės, Butrimonys, 
Saltininkeliai, Tabariškiai, Turgeliai, Jašūnai, Rūdninkai, Parudami- 
na, Soroktatari ir Baltoji Vokia. Vykti per Varėną reikėjo dėl to, 
kad ten susigrūdo daug pabėgėlių iš vokiečių ir sovietų užimtų teri
torijų. Tarp jų buvo sužeistų ir ligonių, kuriems reikėjo skubiai su
teikti medicinos pagalbą.

Nors stoty reikėjo sukrauti apie 2000 kepalėlių kareiviškos duo
nos, bet nejautėme jokio nuovargio. Džiaugėmės galėdami vežtis ne 
tik vaistus, bet ir duoną. Mūsų žinion buvo duotas vienas prekinis 
vagonas ir viena platforma, kurioje patalpinome gurguolę. Vienoje 
prekinio vagono pusėje vežėme arklius, kuriuos juokais vadinome 
„centraliniu apšildymu“, o kitoje pusėje turėjome padaryti maisto san
dėlį. Nors tai ir neatitiko higienos reikalavimus, bet stengėmės mais- ■k
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tą apsaugoti nuo nešvarumų. Geležinkelio tarnautojai lenkai buvo 
mums palankūs ir visokeriopai stengėsi padėti. Tik vieno pareikšta 
nuomone mane suerzino. Jis sakė, jog lenkai galės gerai sugyventi 
su lietuviais tik tuomet, jei lietuviai mokės prie jų prisitaikinti. Aiš
kinau jiems, jog turės būti kaip tik atvirkščiai. Savo žodžius rėmiau 
jam nežinomais faktais iš Lietuvos gyvenimo, nurodydama pasiektą 
įvairiose gyvenimo srityse pažangą.

Mūsų išvykimo diena buvo lietinga, pūtė labai šaltas vėjas. Aš 
buvau sušalusi ir gailėjaus, kad pamiršau šiltą skarelę ant kaklo. Pa
mačiusi vieną pažįstamą ponią iš Kauno norėjau pasiskolyti, bet po
nia atsakė: ,, Vieną teturiu ir duoti negaliu“. ——

Netrukus traukinys vežė mus į Varėną. Turėjome pravažiuoti 
pro Trakus, todėl nekantriai laukėme, norėdami nors iš tolo pamatyti 
mūsų dainių apdainuotą Kęstučio buveinę. Deja, buvo tamsu ir Tra
kus tematėme lyg per rūką.

Apie 7 vai. atvykome į Varėną. Perspėti, užgesinome vagone 
žvakę, norėdami apsaugoti maistą nuo alkanų žmonių užpuolimo. Per
davę jį kariuomenei, miestelio policijos vado lydimi, nuėjome į nak
vynę. Patekome į vieną šeimą, kurios šeimininkė lietuvė mus nuo
širdžiai sutiko. Pati ji kalbėjo su mumis lietuviškai, bet prisipažino, 
jog jos vaikai nemoka lietuvių kalbos. Buvome nustebinti, bet po
nia teisinosi, jog turėjo taip elgtis dėl duonos kąsnio, nes kitaip ne
tektų tarnybos. Ji nupasakojo kokiais būdais lenkai lenkino kraštą, 
kaip suteikdavo melagingas žinias apie Lietuvą, pvz., mokytojai pa
sakodavo vaikams mokyklose, jog lenkai Lietuvoje yra labai varžomi, 
jog Lietuvoje visai nėra lenkų mokyklų, jog draudžiama kalbėti len
kiškai ir t.t. 

• 1

Kitą dieną buvo Visų Šventųjų šventė. Tą proga paprašėme kunigo 
pranešti bažnyčioje apie atvykusį sanitarinį būrį ir teikiantį veltui 
medicinos pagalbą. Mums pasisekė punktą įsteigti prieš bažnyčią. 
Kad kiekvienas žinotų kur yra punktas, iškėlėme vėliavą su Raudo- • . • • ■ I . ■
nojo Kryžiaus ženklu. Pasirodo, jog Varėnoje gyvena beveik vien 
lietuviai. Pirmą dieną turėjome 60 ligonių, iš kurių tik trys buvo len
kų tautybės. Per tris dienas, kurias išbuvome Varėnoje, priėmėme 
200 ligonių. Didelis nuošimtis buvo džiovininkų, dalis sužeistųjų 
lenkų kareivių, ir daug sergančių trachoma. Daug vaikų buvo ša
šuoti ir su furunkulais. Pastebėjome, jog vaikų tarpe buvo bloga mi
tyba. Teko priimti vieną ligonį su vidupių šiltine. Ligonio tėvui 
paaiškinome, jog liga užkrečiama, kokiu būdu nuo jos apsisaugoti ir 
kaip ligonį užlaikyti. Apie pasirodžiusią ligą pranešėme ir policijai. 
Lietuviams ligoniams dalijome lietuvišką literatūrą, kurią jie noriai
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graibstė, nes sakėsi išsiilgę lietuviškos spaudos. Vaikams turėjau 
padariusi lietuviškų vėliavėlių, turėjusių didelį pasisekimą, bet vi
siems norintiems jų nepakako.

Varėnoje suradome keletą lietuvių darbininkų šeimų labai var
gingai gyvenančių, nes vyrai žuvo kare. Suteikėme toms šeimoms 
piniginę pašalpą ir, aprūpinę vaikus mano atvežtais iš namų drabu- 
žėliais, išvykome į Kolesnikus.

Pavažiavus 2 klm, suiro medinė maisto dėžė ir teko viską per
krauti į kitą vietą. Mūsų daktaro dėka, kuris greit mokėjo orien
tuotis, dėžė vėl buvo sutaisyta. Mums besitvarkant, pro šalį į Ko
lesnikus važiavo auto su mūsų karininkais, kurie pasisiūlė mane nu
vežti į vietą. Tuo aš ir pasinaudojau. Atvažiavusi į Kolesnikus, krei
piaus pas lietuvį vargonininką padėti surasti nakvynę. 2 žmones jis 
sutiko priglausti pas save, o kitiems suradome nakvynę dvare. Vė
liau, atvažiavus būriui, ten pat įsteigėme ir punktą. Sanitarinis būrys 
atvyko tik vakare, nes turėjo važiuoti žingsniu, bijodamas sudaužyti 
esančius stiklinėse bonkose vaistus.

Lapkričio 4 d. atidarėme punktą ir per 2 dienas priėmėm 160 li
gonių. Dirbome nuo 8 vai. ryto iki 11 vai. nakties. Lietuvių skai
čius čia žymiai sumažėjo. Žmonės buvo labai nešvarūs ir skundėsi 
neturį muilo. Jie pasakojo kaip sovietų pareigūnai dalijo žemę ir dva
rų turtus, domėjosi, ar Lietuvai valdant reikės grąžinti tai, ką gavo iš 
sovietų.

Lapkričio 6 dieną išvažiavome į Eišiškes. Čia gyveno labai daug 
žydų. Sužinoję, kad Eišiškėse yra ligoninė, punktą įsteigėme valsčiu
je ir iškėlėme vėliavą. Atėjusi į ligoninę tikėjausi pernakvoti pas 

1

seseris, bet ligoninės vedėjas daktaras pakvietė pas save. Daktaro 
šeima pareiškė kuogreičiausiai norinti išmokti lietuvių kalbos. Visą 
laiką mane klausinėjo apie įvairius lietuviškus žodžius ir sakinius, 
atidžiai užsirašinėdamas. Daktaro šeima labai nukentėjusi.. . Iš jų 
atėmė pianiną, radiją, laikrodžius ir daug kitokių vertingų daiktų.

Kitą dieną, prieš pietus, priėmėm 30 ligonių. Jų nebeatsiradus 
nuėjome apžiūrėti ligoninės. Ji buvo švari, tvarkingai užlaikoma ir tu
rėjo 25 lovas. Personalą sudarė 2 daktarai, vienas praktikantas medi
kas, trys gailestingos seserys ir trys sanitarės. Ligoninėje nebuvo ži- % ,
balo net ir sterilizacijai. Gimdymų kambarys dėl malkų stokos sto
vėjo visai nekūrentas. Nuėjusi į policiją papasakojau apie ligoninės 
stovį, gavau 1 litrą žibalo, už kurį ligoninės vedėjas buvo labai dė
kingas.

Lapkričio 9 dienos rytą išvažiavome į Butrimonis. Pakeliui no
rėjome pirkti pašaro arkliams, bet žmonės, manydami, jog norime 
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konfiskuoti, sakėsi neturį. Netrukus mus privijo kariškas auto va
žiuojąs į Butrimonis ir aš paprašiau mane nuvežti, nes tikėjaus būriui 
parūpinti nakvynę.

Butrimonyse užėjau pas kleboną. Jis lenkas, bet gerai kalba lie
tuviškai. Klebonas sutiko priimti visą būrį nakvoti, tik pasiskundė 
neturįs kuo pakūrenti svečiams kambarių. Vakarienės metu klebo
nas gyvai domėjosi Lietuvos gyvenimu ir dvasiškių teisėmis joje.

Punktą įsteigėme klebonijoje, o klebonas pranešė žmonėms, apie 
sanitarinio būrio atvykimą. Čia teko priimti 80 ligonių. Lietuviškai 
kalbančios buvo tik kelios moterys. Joms priminiau, kad dabar jau

T. Kriaučiunaitė Alkanas vaikelis

nėra ko bijoti kalbėti gimtąja kalba 
lietuviškai.

ir patariau su kunigu kalbėti tik

. Šaltininkėliuose punktą įsteigėme buvusioje tuberkuliozinėje am
bulatorijoje ir priėmėm 70 ligonių. Tai buvo išimtinai lenkai, bet 
džiaugėsi, kad lietuviai' užėmė kraštą. Jie stebėjosi, kad lietuviai ne- 
sididžiuoja ir su kiekvienu kalba kaip su sau lygiu. Vietinis klebo
nas Baranauskas silpnai kalba lietuviškai, bet pareiškė norįs kuogrei- 
čiau išmokti ir pamokslus imti sakyti lietuviškai. Šaltininkėliuose 
matėme apie 100 žydų vežimų, kurie norėjo pervažiuoti į SSSR pusę, 
bet sovietų pareigūnai jų nepriėmė. Kareiviai pasakojo, kad pasieny 
žydams atsakė: „to chlamo ir pas mus užtektinai yra“.
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Į Tabariškius atvažiavome lapkričio 13 dieną. Visą laiką va
žiavome mišku ir gailėjomės, kad taip daug medžių buvo iškirsta. 
Bevažiuodami pagavome miško vagį, kurio vežimą iškrovėme, o jį 
patį nufotografavome.

TabariŠki-uose punktą įsteigėme dvare, kurio savininkai kalbėjo 
ir rusiškai ir lenkiškai. Ir dvaro savininkas ir klebonas mus priėmė 
labai vaišingai. Nors klebonas lenkas, bet taip pat labai gyvai do
mėjosi mokyklų, ūkio ir religiniais klausimais Lietuvoje. Nors čia 
priėmėme tik 90 ligonių, bet nepaprastai nuvargome, nes kaimo žmo
nės mėgo plačiai ir netiksliai pasakoti apie savo ligas. Mes gi turėjo
me domėtis ne tik ligomis, bet ir jų gyvenimu. Dvaro šeimininkai 
domėjosi Lenkijos likimu ir Vilniaus klausimu. Išverčiau jiems 
straipsnį iš „Vilniaus Balso“, kuriame buvo parašyta, jog naujas len
kų ministras, kalbėdamas su Čemberlenu, pasakė, kad atei
tyje lenkai neturės pretenzijų į Vilniaus kraštą. Dvare buvusieji Vil
niaus krašto gyventojai pareiškė savo pasitenkinimą, o pabėgėliai iš 
Lenkijos nedviprasmiškai tylėjo.

Lapkričio 15 d. išvykome į Turgelius. Punktą teko įsteigti ne
kūrentame name. Sužinoję apie sanitarinio būrio atvykimą, kiti ūki
ninkai atvažiavo iš vakaro. Nenorėdami priversti juos nakvoti mies
telyje, priėmėm tą pačią dieną. Toks mūsų elgesys nustebino vieti
nius gyventojus ir jie tvirtino, kad lenkų gydytojai su žmonėmis el
gėsi visai kitaip. Turgeliuose teko aiškintis su vaistininku, nes žmo
nės skundėsi, kad jis nustojęs pardavinėti vaistus, sakydamas, kad 
jų nėra. Jis pats prisipažino, jog turįs didelę vaistų ir tvarstomosios 
medžiagos atsargą, tik nenorįs parduoti už zlotus. Apskritai, Turge
liuose pastebėjome spekuliaciją. Prekybininkai žydai, paslėpę pre
kių atsargą, mainė 4 kg druskos į vieną avį, ar 1 litrą žibalo į 1 cnt 
rugių ir t.t. Čia mums teko susiginčyti su lenkais kunigais klebo
nijoje. Jie protestavo, lenkus sulaužius Suvalkų sutartį ir tvirtino, 
kad Suvalkų sutartyje* parašai buvę suklastoti, sakė, kad lietuviai tu
rėsią taikintis prie lenkų, nes jų kultūra aukštesnė. Dr. Kubilius taip 
karštai gynė teisybę, kad aš nerimau dėl ginčų pabaigos. Labai kal
bus kunigas vikaras tuo laiku užpuolė mane, sakydamas, kad mūsų 
spaudoje Jalbzykowsky buvo minėtas be vyskupo titulo. Vikaras 
įtikinėjo, kad mainant zlotus, Lietuvos vyriausybė, laikui bėgant, turės 
pasipelnymą. Be to, įrodinėjo, esą dabar mes gavome Vilnių mūrinį, 
o lenkams palikome medinį. Kaip mokėjau gyniau ir aš teisybę. Čia 
teko pastebėti vėl liūdną faktą, kad sulenkintus lietuvius grąžinti tė
vynei bus gana sunku! Klebonijos šeimininkė lietuvė, gerai kalbanti 
lietuviškai, ir ta palaikė lenkų pusę.

* •
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Užtat įvažiavus į Jašūnus buvome maloniai nustebinti. Išbėgę 
iš mokyklos vaikai sveikino mus lietuviškai, šaukdami „labas dienas“ 

j ir lydėjo mus iki sustojimo. Iš vieno vaikučio sužinojau, kad moky-
į tojas lenkas turįs kažkokį vadovėlį ir pradėjęs vaikus mokyti lietu-
I viškai pats tos kalbos beveik nežinodamas. Jašūnuose punktą įstei

gėme valsčiuje ir priėmėm 61 ligonį. Čia buvo medicinos felčeris. 
Žmonės buvo stebėtinai nešvarūs; utėlės byrėte byrėjo nuo jų. Kiek-

■ vienam ligoniui išėjus, turėjau rinkti utėles nuo daktaro chalato. Pas 
save radau jų net baltiniuose.

~ Lapkričio 19 d. nepaprastai gražiu keliu važiavome į Rūdninkus.
Punktą įsteigėm mokykloje. Kitą dieną atėję vaikai sveikino mus lie
tuviškai, klausinėjo, ar greit atvažiuos lietuviai mokytojai ir ar greit 
jie gaus lietuviškų knygų. Nakvojau pas mokytoją, kuri čia moky
tojauja jau 13 metų. Čia ji ištekėjo, čia teko jai išsiskirti. Čia ji

< augino savo vaikus, labai skurdžiai gyvendama viename kambaryje.
Nežiūrint to, jog pati buvo kilimo iš Lenkijos gilumos, suprato visą 
skriaudą, kurią padarė Lenkija Lietuvai. Ji pasakojo man, kaip ne
teisingai elgėsi lenkų vyriausybė su lietuviais, kaip apvilkdavo vora
tinkliu visus klausimus, liečiančius Lietuvą. Ta mokytoja pripa
žino, jog tik nemokša gali teigti, kad Vilniaus kraštas istoriškai pri
klauso Lenkijai. Kalbėdama su ja dar kartą įsitikinau, kad kiekvie
noje tautoje yra gerų ir teisingų žmonių. Kadangi pas ją valgėme vi
sas būry s,-tai išvažiuodami norėjome atsilyginti, bet ji užsigavo saky
dama: „Jūs patys aukojatės, dirbate tokiose sunkiose sąlygose ir ga
lit suprasti, jog ir kitas žmogus nori būti naudingas“. Rūdninkuose mes 
priėmėm 120 ligonių ir keletą kartų aplankėme sergančią plaučių už-

I degimu mergaitę, suteikdami jai pagalbą. Mūsų darbas ir elgesys
vėl nustebino žmones. Lenkų mokytojas sakė, jog savo gyvenime dar 
nematė tokio darbo, elgesio ir pasišventimo. Išvažiuojant teko aplan
kyti vieną vargstančią mažoj bakūžėlėj moterį su trimis vaikais (vyr. 
5 mt. ir mažiausia j ai tik 3 dienos). Vyras žuvo kare. Po gimdymo

r ji turėjo gulėti, bet radome ją betrūsiančią. Palikome jai 70 litų.
Vargšė buvo taip nustebinta, kad žodžiais nemokėjo išreikšti savo 

f dėkingumo. Bet niekuomet gyvenime nepamiršiu jos žvilgsnio, ku
ris mus labiau sująudino nei tūkstančiai padėkos žodžių.

Kelias į Parudaminą buvo nepaprastai blogas, todėl turėjome 
eiti pėsti.

Aplink Rūdninkus ir Parudaminą tęsiasi didžiuliai miškai, ku
riuose yra daug žvėrių. Dabar vilkai vakarais ir naktimis ateina f 
kaimus ir neduoda žmonėms ramybės. Netoli Rūdninkų yra sena pi
lis, kurioj, medžioklės metu, apsistodavo Lenkijos prezidentas su kitais
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valstybės vyrais. Gyventojai pasakojo, kad ji labai gražiai ir turtin
gai įrengta. Deja, jos negalėjome apžiūrėti.

Parudaminos mokykloje įsteigėme punktą. Klasėje ant lentos pa
matėme nupaišytus lenkų ir lietuvių kepurių pavyzdžius. Vaikai svei
kino mus lietuviškai. Mokytoja klausinėjo ar mes neturime lietuvių 
kalbos vadovėlių ir užsirašinėjo žodžius ir sakinius, norėdama grei
čiau sudominti vaikus.

Čia susipažinome su lietuviu kunigu, kuris mus pasikvietė pietų. 
Jis mokslą baigė Šveicarijoj. Kunigas pasakojo, kaip persekiojo jį 
lenkai už lietuviškumą, kaip reikalavo, kad išduodant metrikas len
kintų lietuviškas pavardes, pvz., „Pirštelis“ turėjo virsti „Parštek“ ir 
panašiai. Prieš pat lenkų—vokiečių karą jis buvo nuteistas 2 mėn. 
kalėti, bet lenkams nebeteko bausmės įvykdyti.

Soroktatariai yra istoriškas totorių kaimas, nuo Vytauto Didžio
jo laikų. Kaime yra mečetė, kurią mums parodė mahometonų kunigas 
muilą. Totoriai iki Šiol išlaikė charakteringus veido bruožus ir pa
pročius. Tiesa, pavardžių sutikome ir lietuviškų ir lenkiškų. To
toriai daug švaresni už lenkus ir gudus.

Punktą įsteigėme buvusiame dvare. Dvaro šeimininkė, 72 me
tų amžiaus lietuvė, kilusi iš Utenos, kur dabar jos sesuo tebegyvena. 
Ponia puikiai kalba lietuviškai ir žino daug senoviškų liaudies dainų 
ir padavimų. Ji pasakojo mums, ką jai teko iškentėti nuolenkų, kaip 
buvo pravardžiuojama „przeklenta žmudka“ ir pan. Senutė nuolat 
mane bučiavo sakydama, kad Dievas nors senatvėje atsiuntė jai lai
mę, nes visą gyvenimą negalėjo laisvai kalbėti. Kartu gyvena jos 
duktė, ištekėjusi už lenkų generalinio štabo karininko vilniečio, ne
mokančio lietuvių kalbos. Senutės sūnus buvo mobilizuotas, atbėgo 
į Lietuvą ir dabar, internuotas Kulautuvos stovykloje, rašo motinai 
laiškus ir sakosi esąs labai patenkintas. , Senutės vaikai blogai kalba 
lietuviškai, bet supranta ir stengiasi kalbėti. Duktė skambina daug 
lietuviškų dainelių.

Lapkričio 27 dieną vėl grįžome į Vilnių. Dar kartą apžiūrėjome 
miestą ir aplankėme Rasų kapus, norėdami pagerbti dr. Basanavičiaus, 
P. Vileišio, ir kt. atmintį. Grįžtant į Kauną, Vilniaus stotyje, išgirdau 
kaip dvi lenkės kalbėjo esą mūsų Vilniaus ligoninėje lenkų kareivius 
marino badu. Kada aš joms pasakiau trauksianti jas atsakomybėn už 
melagingą gandų skleidimą, jos išsigando ir ėmė išsisukinėti.

Iš Vilniaus traukiniu grįžome į Kauną.
Per visą gyvenimą aš nemačiau tiek vargo, kiek teko matyti Vil

niaus krašte. Ūkininkai turi po vieną ar po du ha žemės ir dideles 
šeimas. Todėl ten yra daug ligonių, sergančių dėl maisto stokos.
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Em. Šešeikaitė

Pasek, motule, pasaką...
Pasek, motule, pasaką; _
(šįvakar taip sunku ...) 
pasek, kaip laumės laimę atnešė 
į vargo namelius.

Pabodo baisiai alasas, 
ir žmonės negeri... 
Diena skausmingai apsiblaususi 
išėjo pro duris.

Pagairėj vyšnios plakasi, 
kely jau debesis.
Kur belsies, — toks paklaikęs vakaras
— vidun nieks neprašys ... ■ 

Pasek, motule, pasaką, 
kaip kūdikiui kadais. 
Nustos ir vėjas trankiai baidytis, 
ir debesys praeis ... 

‘ _ **

Sergantiems džiova, mažakraujyste, bendru nusilpimu ir t.t sunku 
pagelbėti vien tik vaistais be pagerinto maisto, Maisto stoka ypatin
gai atsiliepia vaikams, todėl jie sunkioje formoje serga rachitu, fu- 
runkuliozu, išbėrimais, skr-ufuliozu ir t.t. Į tuos vaikus sunku žiūrėti 
be ašarų. Nepaprasta nešvara visas tas ligas palaiko ir įgalina 
plėstis.

Kultūrinis stovis labai žemas. Beraščių skaičius nepaprastai di
delis. Mums išduodant pinigines pašalpas, retai kas mokėjo pasira
šyti. Atrodė, kad žmonės ten tyčia buvo auklėjami vergiškoj dva
sioje. Jų nusižeminimas buvo baisus. Jie buvo nustebinti, kad mes 
kalbėjome su jais kaip su lygiateisiais žmonėmis. Apie mane galvojo, 
kad esu vienuolė ir sakė, kad Lenkijoj neįprasta buvo su varguomene 
elgtis kaip su sau lygiais. Ypatingai žmonės stebėjosi mūsų daktarų 
ir vežėjo — kareivio santykiais, kuomet matydavo mus kartu valgant. 
Savo dėkingumą už suteiktą pagalbą jie reikšdavo puldami prie ko
jų, bučiuodami rankas. Mums nesileidžiant, bučiuodavo mūsų dra
bužius. Sušelpti pinigais žmonės puldavo prie kojų, bet mes jiems aiš
kinome, jog tai nėra mūsų asmeniška auka, kad tuos pinigus siunčia 
Lietuvos visuomenė, kuri dabar noriai ir dosniai aukoja Vilniaus kraš
tui. Tuomet jie meldėsi už Lietuvos ateitį, už valdžią ir už žmones. 
Nemokantieji lietuvių kalbos, prašė duoti jiems lenkų kalboje knygų 
apie Lietuvą.
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Žemaičių daraktorė
1* ,

Emilija Pociūtė’ buvo labai gabi savamokslė — mokytoja — da
raktorė, o taip pat ir knygnešė. Ji tipiška slaptos mokyklos 
mokytoja — daraktorė. Gimė 1860 m. birželio mėn. 17 d. Žemai
čių Kalvarijos parapijoj, Šarnelės kaime, Mažeikių apskr. Jos tėvai 
buvo smulkūs bajorai, savo žemės neturėjo; tad nuomodavo Svetimus 
ūkius. Būdama septynerių metų amžiaus, Emilija neteko motinos. Po 
kiek laiko tėvas parvedė pamotę. Čia ir prasidėjo nesaldžios našlai
tės dienos. , • * -

Į mokyklą jos tėvai neleido. Bet ir nebuvo kur leisti. Į rusišką 
mokyklą leisti tėvai nenorėjo, o geresnių mokyklų nebuvo. Skaityt 
ir rašyt Emilija pramoko iš savo pamotės, o taip pat ir nuo vaikščio
jančių po kaimus vienuolių. Mat, rusams uždarius katalikų vienuo
lynus, vienuoliai buvo išvaikyti ir vaikštinėjo po kaimus.

Paūgėjusi Emilija tarnavo pas ūkininkus kaip tarnaitė. Kadangi 
visoj Žemaičių parapijoj nebuvo kas moko lietuviško rašto, tat kai
mynai ir klebonas ėmė prikalbinėti Pociūtę imtis vaikų mokyti. Ji pa
klausė ir 1878 m., būdama 18 metų amžiaus, persikėlė į Žemaičių Kal
variją ir pradėjo vaikus mokyti lietuviško rašto ir poterių.

Norinčių mokytis buvo labai daug, veik visa parapija. Mokinių 
būdavo net iš gretimų parapijų: Alsėdžių, Sedos, Barstyčių, Platelių 

-» “ • ■ . * . • .

ir iš dar toliau.
Pociūtė buvo gabi daraktorė. Ji visada turėdavo daug mokinių, 

apie 40 ir 60 vaikų. Ji mokė taip, kaip pati išmanė, būtent, slebizavoji- 
mo būdu: bė-a-ba, cė-a, ca, dė-a-da... Mokymo sąlygos buvo labai 
sunkios. Nebuvo nei tinkamos patalpos, nei elementorių, knygų, nei 
kitų mokymo priemonių. Tekdavo mokyti iš maldaknygių. Bet ir 
tų trūkdavo. Iš vienos maldaknygės tekdavo mokyt net po 2—3 mo
kinius. Be to, reikėdavo slapstytis nuo rusų žandarų ir nuo šnipų. 
Pociūtės apylinkėje rašto pažinimas plėtėsi ir žmonės džiaugėsi. Bet 
buvo ir nedorėlių, kurie Pociūtę skųsdavo rusų administracijai. To-

k

- * Iš spaudai paruoštos knygos „Lietuvės Kovotojos“, kurią redaguoja Ambra- 
ziejūtė Steponaitienė.
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kie skundėjai buvę Stulpinas ir Majauskienė. Jie gyveno Ž. Kalva
rijos miestelyje ir rusams skųsdavę. 1879 m. pas Pociūtę buvo pada
ryta pirmoji krata. Bet žandarai nieko nerado, nes seniūnas ją buvo 
iš anksto perspėjęs. Tik nuo to laiko reikėjo dirbt kuo atsargiausiai, 
keist butus ir t.t. Paskiau niekas nenorėjo net buto išnuornot tam 
tikslui. Mat, sugavus būtų nukentėjęs ir buto savininkas. Tekdavo 
mokyti kelių Kryžiaus koplyčiose. Daugiausia mokydavo šiose ko
plyčiose: Kapų, Švento Jono kalno ir Kryžauninkoje. Dažnai Pociū
tė savo mokinius žiemą mokė ant aukšto, pasislėpus palėpėje, o pava
sarį, kai būdavo geras oras, mokė pasislėpusi net krūmuose, brūzgy
nuose. Pradėjus dažniau kratyt nenorėjo niekas priimt ir gyvent. 
Reikėjo trūks-plyš įsigyti savo namelį. Lėšų neturėjo, nes už mokymą 
beveik nieko negaudavo. Visas atlyginimas būdavo, jei kuris vaikų 
tėvas atveždavo šiokių tokių produktų. Už paskutinius iš dalies 
likusius 100 rublių nusiperka prie bažnyčios žemės sklypą. Parapi
joje susipratę ūkininkai atjautė jos darbą ir statantis parėmė skolin
dami jai pinigų ir visokeriopai jai padėdami. Iš tokių geradarių pa
minėtini : Laurynas Sandeckas, Pranas Šilinskis, Jurgis Rutkus ir 
daug kitų.

Įsikūrus savo namuose darbas sekėsi kiek geriau, nors ir dabar 
vis dar tekdavo daugiausia mokyt koplyčiose. Apylinkinės policijos 
nelabai tebijodavo — būdavo papirkta. Jei ir kratydavo —• vien dėl 
vyresnybės akių. Pociūtė buvo ir knygnešė. Vasarą, kai vaikus pa
leisdavo, ji eidavo į šventas vietas, Kretingos, Šiluvos atlaidus ir vi
suomet grįždavo apsikamšiusi knygomis. Ji sakydavo:

— Po atlaidų skraiste lengva ir gudriausius apgauti.
1893 m. pas Pociūtę vėl buvo didelė krata. Tada užtiko tik 3 

mokinius ir rado keletą knygų. Kiti vaikai sulindo į rūsį, subėgo į 
kamarą ir pasislėpė, kaip kas galėjoj Pociūtė žandarus pavaišino, 
įspraudė į delnus rublinių ir jie protokolą taip sustatė, kad teismas 
nerado kaltės ir bylą numarino. Paskiau Pociūtę dažnai krėsdavo* 
bet nieko nerasdavo. Jos mokiniai mokėdavo pasislėpti ir knygas 
paslėpei.

Bet 1903 m. žiemą vėl buvo didelė krata. Jau iš pat ryto Po
ciūtės mokyklą apsupo 18 pasienio žandarų su Šėtos asesoriumi ir 
keturias valandas kratė. Tuo kartu rado 40 mokinių. Kiti dar nebuvo 
atėję. Prie Pociūtės namelio net iš tolo nieko neleido prieiti. Taip 
pat ir iš namelio niekas negalėjęs išeiti. Vienas mokinys užsimanęs 
eiti savo reikalo, tai žandaras jį lydėjęs į išvietę ir ten saugojęs. Šios 
scenos karikatūra net buvusi įdėta viename Tilžės laikraštyje.

Pas Pociūtę žandarai užtiko visą maišą knygų. Ją areštavo ir
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pasodino į kalėjimą. Bet geriems žmonėms padėjus užstatą, ją iki 
teismo paleido iš kalėjimo. Bylos sprendimas užsitęsė apie metus 
laiko. Jai grėsė didelė bausmė., Bet, Pociūtės laimei, atėjo 1904 m., 
buvo sugrąžinta lietuvių spauda, pasirodė caro manifestas ir jos by
la buvo numarinta. Tai buvo iš eilės vienuoliktoji ir paskutinė krata.

Po to, nors ir buvo leista mokyklose dėstyti lietuviškai, bet Emi
lija savo darbo nemetė. Ji turėdavo mokinių visada daugiau, nei 
valdžios išlaikoma pradžios mokykla. Šį darbą ji tęsė iki Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo.

Nors ji paskutiniu laiku ir nebemokė vaikų, bet vis tiek apylinkės 
gyventojai eidavo pas ją su įvairiais reikalais. Ji nė vieno neišleis
davo kuo nors nepadėjusi: vieną sušelpdama, kitą pamokydama, tre
čią paguosdama, ketvirtą pabardama ir t.t. ■

Nuo 1928 m. pradžios Ministerių Kabinetas už nuopelnus Lietu
vai E. Pociūtei iki gyvos galvos paskyrė pensiją po 50 litų per mėnesį.

Neilgai teko naudotis jai pensija, nes 1932 m. liepos mėn. 7 d.
6 valandą ryto mirė. Palaidota to pat mėnesio 9 d. Žem Kalvarijos 
kapinėse. Į laidotuves, nors buvo pats darbymetis ir nešventa, susi
rinko veik pusė parapijos gyventojų. Visi norėjo pareikšti tai tau
tos didvyrei paskutinį sykį savo pagarbą. Ji buvo visą amžių dir
busi dėl jų gerovės, dėl visos tautos. Taip tai rusų persekiojama ir 
nuo šnipų slapstydamasi Emilija Pociūtė išmokyto javo 25 metus. Ji 
išmokė skaityti bemaž visą Žemaičių Kalvarijos apylinkę. Iš jos 
mokyklos išėjo daug tėvynei naudingų sūnų ir dukterų. Visą savo 
gyvenimą ji paaukojo Dievui ir tėvynei. Tai buvo reta asmenybė.

1
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E. N-ė

Kokių mokinių laukia gimnazija?
Gimnazija! —
Tūkstančiams siekiamas gyvenimo idealas.
Gimnazija! — . ■
Šimtams graži praeities svajonė ir mielas prisiminimas.
Gimnazija! —
Ir tik kai kuriems sunkenybė. Šie nelaimingi žmonės?...
Sausio mėnesio 6—12 dienomis Kauno pradžios mokyklų mokytojų 

pastangomis buvo surengta pedagoginė savaitė. Per tą savaitę tėvai ir 
mokytojai turėjo gražios progos apsvarstyti auklėjimo bei mokymo pro
blemą ir paieškoti kelių į glaudesnį šeimos ir mokyklos bendradarbiavi
mą šiame darbe. Nes, šiaip ar taip, tėvų ir mokytojų vienas didžiausių 
norų išugdyti ir paruošti gražią, pajėgią naują kartą, kuriai drąsiai ga
lėtų patikėti šeimos, tautos, tėvynės ir valstybės ateitį. Tačiau duoti 
vieną kurį nors receptą ar formulę auklėjimo bei mokymo reikalu, į ku
rią būtų galima įsprausti visas ir visų auklėjimas yra neįmanoma. Čia 
yra daug motyvų, išeinančių iš žmogaus prigimties, laiko dvasios, kultū
ros ir kt. veiksnių. Bet ieškoti kelio vidurio, kuriuo eidami galėtumėm 
augantį vaiką išugdyti vertingu žmogumi visi ir visados privalome. Ver
tingo žmogaus ugdymui auklėjimo bei mokymo darnumas ypačiai reika
lingas, nes vienu ir kitu atveju paliečiama pati giliausia žmogaus 
dvasios sritis — protinė, religinė, dorovinė, estetinė ir kt.

Mes žinome, kad žmogaus auklėjimas prasideda nuo pat pirmųjų 
jo kūdikystės dienų. Taip pat žinome ir tai, kad auklėjimo uždavinys 
sunkėja lygiagrečiai su jo augimo, su aplinkos pažinimų, žinojimo pasi
savinimu ir kt.

Žmogaus gyvenimo pradžioj auklėjimo darbą varo beveik išimtinai 
šeima, vėliau prisideda mokykla ir pati aplinkuma. ..

Šiuo tarpu norisi sustoti ties gražiausiu žmogaus gyvenimo laikotar
piu — gimnazijos metais. Šis laikotarpis žmogaus gyvenime ne tik gra
žiausias, bet ir pats svarbiausias, nes į gimnazijas įžengia jauni vaikai 
(10—12 m.), o iš jos išeina jau subrendę jaunuoliai (18—20). Nenagri- 
nėdami, ką turi duoti gimnazija jaunuoliui, peržvelkime ko gimnazija ti
kisi iš šeimos, ir kokių mokinių ji nelaukia ir kokių laukia.
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Pirmoje eilėje šeimai tenka visiškai aiški pareiga išauginti sveiką ir 
fiziniai stiprų vaiką. Fiziniai silpni vaikai gimnazijose nepageidaujami, 
nes jie dažniausiai negalėdami prisitaikyti prie mokyklos sąlygų, notoms 
nenoroms išsiskiria iš mokyklos bendruomenės, jiems tenka taikyti skir
tingus mokymo bei auklėjimo metodus, kas, žinoma, labai apsunkina mo
kyklos darbą, o patys mokiniai, norėdami neatsilikti nuo fiziniai pajė
gių draugų, per daug {tempia jėgas, kas dažnai dar skaudžiau atsiliepia 
jų sveikatai ir neretai vaiką prislegia moraliai. Mažo vaiko sveikatą 
stiprinti, jį fiziniai užgrūdinti reikia dar gerokai anksčiau, prieš peržen
gimą mokyklos slenksčio. Mokykla laukia fiziniai pajėgių ir užgrūdintų 
vaikų. Išlepintų, kaip silpnų, mokykla nelaukia, nes šie dar sunkiau pa
siduoda bendrai mokyklos tvarkai, ir mokyklinio darbo nuotaikai. Išle- 
pėliai greit pavargsta, ilgesniam laikui ir intensyvesniam darbui sunku 
sukoncentruoti jų dėmesį. Išlepėliai, susižavėję ir, rodos, su entuziazmu 
pradėję kokį nors darbą, greit jį meta — nusibosta. Su išlepintais vaikais 
mokykla turi daug vargo. Gera būtų, kad mūsų šeimos tokių neišauklė
tų, nes ne tik mokyklai sunku su jais, bet ir jiems patiems, susidūrus su 
kietu gyvenimo realizmu, bus sunku.

Trečia. Gimnazija nelaukia ir perdaug jaunų vaikų (8—10). Kad 
ir kažin kaip gabūs ir kuo geriausiai paruošti vaikai, bet, jeigu jie per
daug jauni, mokykla jų nelaukia, nes, kaip pedagoginė praktika parodė, 
tokie vaikai daug kuo nukenčia mokykloje ir gyvenime. Jiems sun
ku prisitaikyti prie suaugesnių draugų, jų brendimas be reikalo pagrei
tinamas, per anksti iš eikvojamos jų jaunos jėgos, dažniausiai tokie vai
kai nusilpsta, darosi nerviški, apatiški, o iŠ gimnazijos išeina per jauni 
subrendėliai, bet kuriems tolimesnis apsisprendimas, studijų pasirinkimas 
liekasi dar visiškai lieaiškus. Viskas turi būti laiku. Ir gabieji turi norma
liai augti, laiku mokytis ir ugdyti savo žinias. Šeimos šita turėtų atsimin
ti, o nelenktyniuoti vaikų gimnazijos baigimo ankstyvumu. Kaip dažnai 
kai kurios šeimos pasiduoda pagundai — kuo jaunesnį vaiką įsprausti į 
gimnaziją, taip neapsieinama ir be priešingo nukrypimo — persenelių 
mokinių klasėse. Pastarieji dažniausiai atsiranda iš kadro tų mokinių, 
kurie normaliai nepajėgia eiti iš klasės į klasę. Čia vėl yra daug prie
žasčių — negabūs, nedarbštūs, nemoką dirbti, neturį geros pradžios ir 
kt. Norint, kad mokinys neatsiliktų ir neperaugtų reikia sekti jo moky
mąsi ir ieškoti priežasčių dėl kurių jis atsilieka. Suradus jas pašalinti.

Pagalios kokių gi mokinių laukia gimnazija?
Pirmiausia socialių vaikų, kurie -pratę bendrauti su draugais, kurie 

moką kolektyviai dirbti, bendrai džiaugtis dėl pasiektų laimėjimų ir 
drauge liūdėti dėl nepasisekimo. Pastebėta, kad labiausiai socialūs vai
kai esti iš gausingų šeimų, kur jie natūrąliu keliu, nejučiomis išsiugdo 
jautrų socialinį jausmą. Egoistų ir pasipūtėlių mokinių daugiausia pasi
taiko iš vienturčių ir neskaitlingų šeimų. Vienturčio socialumo ugdy
mas šiais laikais yra aktuali ir svarbi problema. Ne iš vieno mokytojo 
teko išgirsti, kad mokyklose sunkiausia su vienturčiais. Bet ir čia yra 
išeitis — surasti vienturčiui kitų vaikų draugystę, neatsižvelgiant tėvų 
padėties.- Ypač naudinga, kad vienturčiai išeitų pradžios mokyklą ir tik 
iš jos ateitų į gimnaziją. Vaikų rengimas į gimnaziją namie tegali būti 
priimtinas tik atskirais ir išimtinais atsitikimais. Šiaip visais atvejais
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naudingiau, jei busimieji gimnazistai išeina pradžios mokyklą. Pradžios 
mokykla ir socialiniu požiūriu daug duoda vaikui.

Toliau, visų mylimas ir mėgiamas darbštus mokinys. Labai daug ir 
gilios prasmės turi vieno seno pedagogo pasakymas: „Duokit man darbš
čius ir vidutinių gabumų mokinius, o apsauokite nuo gabių, bet tinginių“. 
Darbštumo pirmiausia išmokstama namie, šeimoj. Tur būt, nerasime nė 
vieno mažo, normaliai augančio vaiko, kuris nemėgtų judėti, žaisti, ki
taip tariant, dirbti. Čia vėl šeimos, ypač motinos, uždavinys vaiko dar
bo nuotaiką palaikyti, patį darbą tvarkyti, sisteminti. Tik iš mažų die
nų įpratęs tvarkingai veikti, dirbti, mokės ir vėliau tuo pasireikšti. Prieš 
akis iškilo vienas gyvas pavyzdys — motinos nusiskundimas, kad jos 
sūnus būdamas labai gabus yra ir be galo didelis tinginys. Kuo tą iš
aiškinti, kaip padėtį pataisyti? Motina skundėsi sūnumi, bet į save ne
pajėgė pažvelgti. Anot E. Heilo, ji pati buvo deklamuojanti tinginystė, 
nepaslinko mažo sūnelio žaidimo pamokyti, negalėjo sūnui gimnazistui 
išeinant į gimnaziją iš lovos išlipti, o vakare su juo valandėlę, kitą prie 
knygų atsisėsti. O, po to visko — iš kur sūnus toks tinginys!... Pa
vyzdys giliau paveikia negu šimtai gražių žodžių ir oracijų. O nedarbš- 
tumą dažnai lydi nerūpestingumas, neatidumas, neatvirumas ir kiti ne
geistini charakterio bruožai. Iš darbščių mokinių tarpo mokytojų ir drau
gų širdis labiausiai patraukia linksmi, nuoširdūs ir atviri .mokiniai. Sa
koma, kad linksmiems ir gyvenime geriau sekasi.

Taigi mokykla laukia — sveikų, tinkamo amžiaus, socialių, darbščių, 
linksmų ir atvirų mokinių.

Suminėjome keletą klausimų, kurie mokyklos gyvenime ir vaikų atei
čiai turi didelės reikšmės. Kad mokinių auklėjimas ir mokymas šiuo lai
kotarpiu būtų sėkmingas, būtinas tėvų ir mokytojų sutarimas tame dar
be, vienų ir kitų tarpusavis susipratimas ir parama.

Taisyklė, ką mokykla moko, įsako ar draudžia mokiniams, turi būti 
nuosekliai vykdoma ir tėvų. Kitaip elgdamiesi tėvai griaus mokyklos 
autoritetą, t. y. pasitikėjimą mokytoju. Labai nusikalsta tie tėvai, kurie 
mokinių akyse be jokio reikalo apkalbinėja, pašiepia ir žemina mokyto
jus, iškeldami jų charakterio ydas ar gyvenimo neigiamybes. Toks že
minimas mokinių akyse tų, kurie jiems turi būti autoritetu, labai pra
gaištingai atsiliepia mokyklai ir jos auklėtiniui. Kaip mokytojų, taip ir 
tėvų svarbiausias rūpestis turi būti, kad vaikas mokykloje pasisavintų 
visa tai, ką ji duoda gražaus, naudingo ir gero. Nuo to, kiek jis sugebės 
visa tai pasisavinti priklausys jo tolimesnis gyvenimas?

Gimnazija tepasilieka šviesiausiu ir geriausiu kelrodžiu į gyvenimą 
visam kilniam jaunimui.
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Vąšeliu nertos servetėlės
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Skriauda atitaisyta — išlaikymo išieškojimo tvarka pakeista. Duoti 
šeimos nariams — vyrui, žmonai, vaikams, tėvams pragyvenimą ir išlai
kymą yra ne tik moralinė prievolė, bet ir įstatyminė.

Civiliniais įstatymais vyras privalo sulig galiinybės ir padėties teikti 
žmonai pragyvenimą ir išlaikymą. Pragyvenimu suprantamas materialinis 
aprūpinimas: butas, maistas, drabužiai. Išlaikymas papildo pragyvenimą 
tuo, kad čia įeina ne tik būtiniausios priemonės žmogaus gyvybei palai
kyti, bet ir tinkamas šeimos išlaikymas visuomeninėje padėtyje. Mažesni 
reikalavimai šeimai gali būti, kai ji apsirėžia siauru visuomeniniu gyve
nimu, kartais beveik neišeinant iš šeimos ribų ir pasitenkinant vien pa
prastu kasdieniniu žmogaus išlaikymu; didesni reikalavimai, kai jos visuo
meninė padėtis plati, išsišakojusi tiek moraliniu, politiniu bei intelektua
liniu atžvilgiu.

Šeimai atsiskyrus nuo bendro gyvenimo, kai vedybinis gyvenimas pasi
daro nebepakeliamas žmonai dėl vyro kaltės ar jo ligos, arba, kai vyrui 
tas gyvenimas nebepakeliamas dėl žmonos ligos, tai vyras, jeigu žmonai 
yra reikalinga, turi duoti pragyvenimą ir išlaikymą. Vyras tiktai tuomet 
nuo tų prievolių atleidžiamas, kai jų bendras gyvenimas nebepakeliamas 
buvo dėl žmonos kaltės. Bet ir žmona privalo atitinkamai prisidėti savo 
turtu prie šeimos išlaikymo ir net tas išlaidas pilnai padengti, kai vyras 
beturtis ir neturi galimybės užsidirbti. Jei žmona kalta šeimos suardymu 
ar jos apleidimu, tai ji tokio išlaikymo negali gauti. Toks išlaikymas ir 
pragyvenimas duodamas sulig šeimos padėties.

Tėvai taip pat privalo duoti nepilnamečiams vaikams maistą, drabu
žius, išauklėjimą, gerą ir garbingą vardą sulig savo padėties. Bet ir vaikai 
privalo duoti pragyvenimą ir išlaikymą tėvams iki gyvos galvos, jei tėvai 
neturi pragyvenimo šaltinių, nesveiki, nedarbingi. Vaikai privalo savo 
tėvams duoti tokį išlaikymą net ir tuomet, kai jie jau gyvena ar gyveno 
atsiskyrę nuo tėvų.

Vaikams, neveikiančių vedybų gimusiems, įteisintiems ir įsūnytiems 
pragyvenimo ir išlaikymo atžvilgiu taikomos tokios pat taisyklės kaip ir 
teisėtiems. v

Gyvenime, net ir inteligentų tarpe, pasitaiko tarp tėvų ir vaikų ginčų 
dėl išlaikymo. Bet daugiausia ginčų kyla, kai nesutarimas ir persisky
rimas įvyksta tarp vyro ir žmonos. Vaikų auklėjimo teisė duodama ne
kaltąja! pusei, o kaltoji pusė turi teikti pragyvenimą ir išlaikymą, arba, 
jei ir kitoji pusė turi tokius pat pragyvenimo šaltinius kaip ir kaltoji
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pusė, tai vis tiek, kaltoji pusė turi prisidėti prie vaikų išlaikymo arba prie 
kitos šeimos pusės išlaikymo, jei ji atsiskyrus dėl priešingosios pusės 
kaltės;

Nevedybiniams vaikams (neteisėtiems) pagal savo materialinę ir mo
tinos visuomeninę padėtį, jeigu to vaikui reikia, duoti išlaikymą privalo 
tėvas. Vaiko motina savo turto išgalėmis taip pat padeda vaiką išlaikyti* 
— Čia yra tie nuostatai,kurie įpareigoja duoti vieniems ar kitiems Išlai
kymą. Bet gyvenimas dar pasunkėja, kai reikia tą išlaikymą gauti. Dau
giausia skriaudų patiria motinos ir vaikai, kai vyrai savo turtus parduoda, 
pajamas ir algas fiktyviai praskolina giminėms ar draugams, o motinos 
ir vaikai lieka be duonos ir be pragyvenimo. Paskutiniu metu labai daug 
buvo įvykių, kai vyrai, daugiausia valdininkai, nenorėdami duoti žmonoms 
ir vaikams iš savo algų priteisto atitinkamo išlaikymo, išduodavo fiktyvių 
skolų savo giminėms ar draugams, o šie paskui jas prisiteisdavo. Kai 
visi ieškojo skolos, jų tarpe ir žmona išlaikymo, tai tos skolos buvo pa
dalinamos proporcionaliai priteistoms sumoms. Kartais taip išeidavo, kad 
iš praskolintos vyro algos žmona gaudavo centus. Tai buvo didelė skriau
da, dėl kurios daug kartų yra pasisakę moterų suvažiavimai, iškeldami 
reikalą tą skriaudą atitaisyti. Pagaliau keliamas reikalavimas sutvarkytas, 
skriauda atitaisyta.

Nuo 1940 m. sausio 4 d. ši išieškojimo tvarka pakeista. Iš algos bus 
atskaitoma prievartos keliu, jei geruoju nemokės, alimentinėms skoloms 
tiek, kiek priteista, žinoma, jei algos užteks. Kitų skolų išskaitymas iš 
algų eis sena tvarka. Išskaitymų nebus daroma skoloms padengti iš gau
namų alimentinių sumų, kai reikės kitas prievoles atlikti. Taip pat nebus 
galima išskaitymų daryti iš vaikpinigių. To dar negana. Juk alimentinės 
skolos ieškomos ne vien iš tų, kurie algas gauna. Tokios skolos ieškomos 
ir iš pinigų, gautų varžytynėse už turtą. Iš tų pinigų, gautų varžytynėse, 
bus atskaitoma pirmiausia: varžytynių vykdymo išlaidos, nesumokėti vals
tybiniai ir savivaldybiniai mokesčiai bei visos rinkliavos, kai turtas ne- 
ipotekuotas, o kai turtas ipotekuotas, tai tik už paskutinius penkerius metus 
prieš varžytynes, be to, dirbusių nekilnojamame turte tarnautojų ir darbi
ninkų algos už metus prieš varžytynes, įkaitinės ir kitos į ipotekos knygas 
įrašytos pagal pirmumą pretenzijos ir pagaliau alimentinės pretenzijos. Va
dinasi, alimentinėms skoloms nebereikės dalyti išieškotų pinigų propor
cionaliai su kitomis paprastomis skolomis, bet joms duodama prieš tas 
paprastas skolas pirmenybė, tik pirmenybė nebus duodama prieš nuro
dytus išieškojimus, kurie bus išieškomi pirmiau kaip alimentinės skolos. 
Šiuo nauju pakeitimu bus palengvinta ir taip sunki paliktų vaikų, motinų 
padėtis.

Korpl „Gabija“ gyvenimo nuotrupos. Su pirmaisiais Akademijos 
gyvavimo metais jungiasi ir Ž. Ū. Akademijos studentų ateitininkų sąjun
gos diegai. Ž> Ū. A. katalikiškasis jaunimas, supratęs organizacijos reikš
mę, pirmasis susiorganizavo į Draugovę, užsibrėžęs sau tikslą būti tvirtais 
lietuviais patriotais, gerais katalikais, tikrais inteligentais, visuomeninin
kais ir gerai pasiruošusiais savo profesijos specialistais.

Pradžioje Draugovė teturėjo vos 15 narių. Bet pamažu-negausus bū
relis augo, tvirtėjo. 1928 m. vasario 6 d. nuo Draugovės atsiskiria vyrų
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vienetas klub. „Algimantas“., pasirinkęs devizą: „Drąsa, drausmė, draugiš
kumas“. Tais pačiais metais spalių 14 d. pašventinta ir klubo vėliava. Tai 
pirmoji Ž. Ū. A-jo j e stud. korporacijos vėliava. Likusioji mišri mergaičių 
ir vyrų a-kų dalis persiorganizuoja, pakeisdama Draugovės įstatus ir 
patį vardą į Korporaciją.

Prieš namų ūkio sekcijos įkūrimą, 1930 m. gegužės 8 d. atsiskiria mer
gaičių vienetas korp! „Gabija“, pasiskelbusi devizu: „Dora, darbas, drau
giškumas“. Buvusi Draugovė—Korporaci j a_ pasivadina korp! „Agricola“. 
kuri, kaip likęs Draugovės kamienas, Ž. Ū. Akademijoje skaitoma pati 
pirmoji ir seniausioji studentų organizacija. Jos devizas: „Žemę pamilę, 
saulės ilgėkimės“. Visų trijų ateitininkų vienetų bendriems reikalams 
tvarkyti, derinti jų santykius su kitomis Ž. Ū. Akademijos organizacijo
mis ir palaikyti ryšiams su V. D. U. stud. a-kų Sąjunga, įsteigiama a-kų 
korp! Sąjunga. 1930 m. sausio 20 d. įkuriama oficialioji Ž. U. A. stud. 
a-kų Sąjunga, kuri tokia pat paliko ir iki šių dienų.

Mergaičių korp! „Gabija“ Akademijoje yra vienintelė. Jos šeima 
nuolat didėja. O šiais metais „Gabija“ ypač pagausėjo.

Korp! „Gabija“ palaiko draugingus santykius su Akademijoje vei
kiančiomis korporacijomis: „Jaunąja Lietuva“ ir „Fraternitas Samogi- 
tiae“. Daugumas gabijiečių priklauso Šaulių Sąjungai.

Korp! „Gabijos“ veikimas gana plačiai reiškiasi Dotnuvos apylinkė
je ir visoje Kėdainių apskrityje. Pačios suorganizuoja angelaičius, jiems 
visokeriopai padeda ir stropiai jais rūpinasi: dažnai šaukia susirinkimus, 
gvildena juose vaikučiams naudingus, pamokančius ir rūpimus klausimus. 
Palankiu gamtos laiku suruošia įvairias iškylas ekskursijas. Suruošia sce
nos vaizdelius, kuriuose stengiasi įtraukti į darbą daugiausia juos pačius.

Pavasarininkija gabijietei artima ir prieinama. Nuklysta jos. dūšelė 
į tolimą kaimą, kur tiek daug skurdo ir visokeriopo vargo, kur, tačiau, 
glūdi didi dvasia, bręsta gražios idėjos. Ir čia ateitininkės uždavinys 
suraminti, teikti stiprybės, naujų vilčių tai, nuolatos alkstančiai šviesos, 
tiesos ir teisybės, žmonijos daliai.

Gabijietės vairuoja ir L. K. moterų apylinkėje veikimą.
Paskutiniuoju laiku jos, draugiškai susitarusios, nutarė lankyti netur

tingas apylinkės šeimas, teikti joms moralią ir materalią paramą.

...Nueik šiandien į kaimo lūšną
O, Dieve! ką tenai rasi... 
Čia lūpos ieško duonos kąsnio, 
Čia vaikšto pusnuogiai, basi...

Iš tikrųjų, apylinkėje yra tokių nuskurdusių žmonelių, kad sunku nu
spręsti, kaip pagerinti jų gyvenimo būklę. Visko ten trūksta: ir duonos ir 
drabužių ir pinigų, tik netrūksta ten skausmo ir ašarų...

Atvirai pasisakant, gabijietė turėtų arčiau ir daugiau pažinti apylin
kės gyventojus, turėti joms didesnės įtakos^, būti liaudies žibintu, jos 
kelrodžiu į šviesesnį rytojų, bet iš antros, pusės tenka daryti nuolaidų, 
nes čia labai sunki dirva bet kokiam kilnesniam darbui: apylinkė labai 
sulenkėjusi ir daugumas kalba lenkiškai. Lietuviškai kalbančio, nežinau, 
ar nenori, ar nesistengia suprasti. Užtat atvirai ir nuoširdžiai išsišne-
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keti ne su kiekvienu gali. Ir tas ypatingai stabdo idėjinį darbą, trukdo 
plėtotis lietuviškai kultūrai. Stud. Pr. Matulytė

Tylios, bet reikšmingos sukaktuvės. Šių metų sausio 6 d. Kauno 
Sunkiųjų Darbų Kalėjime „Soterijos“ Draugija buvo suruoŠusi savo 21 
metų veikimo sukaktuvių šventę. 8 vai. rytą Kalėjimo Kapelionas Kan. 
Steponaitis atlaikė kalinių koplyčioj pamaldas. Per mišias giedojo kalinių 
choras. 10 vai. Kalėjimo mokykloj įvyko didelis koncertas. Dalyvavo: 
p. p. Jonuškaitė Zaunienė, Rymaitė Skipitienė, Dukstulskaitė, Kuncevi
čienė Šulginas, Tėvas ir Sūnus Motiekaičiai, Kraunevičius ir Sagaitis.

Įžangos žodį tarė Dr. V. Karvelienė. Koncertą pravedė L. Aksomai- 
tytė. Menininkai išpildė sukaktuvėms pritaikintus kūrinius. Koncertas 
dalyvių tarpe paliko gilų įspūdį.

Dvidešimt vieni tylaus, bet vaisingo darbo metai yra didelis įnašas 
į mūsų tautos kultūrinį aruodą. Tiesa, pirmaisiais metais darbas buvo 
vedamas labai nedrąsiai. Darbo organizacinės formos keitėsi. Tačiau 
vadovai ir idėjos pasiliko tie patys. Ir šiandien iš tos mažos didelio kul
tūrinio darbo užuomazgos išaugo didelė ir pajėgi „Soterijos“ Draugija.

Tačiau, nors ir pajėgi šiandien yra toji draugija, vienok savo ilgų 
metų darbo sukakčiai nesiryžo rengti iškilmingos arbatėlės, bet panoro 
tuo džiaugsmu pasidalinti su tais, kieno labui taip ilgai dirbo, būtent, su 
kaliniais. Bet tö minėjimo aidas su šiomis eilutėmis pasiekė ir viešąją 
spaudą, o per ją ir visuomenę. Ir tikime, kad daug širdžių su džiaugsmu 
sutiks šias tylias sukaktuves ir dar labiau pasišvęs Šiam kilniam darbui, 
kas tikriausiai laiduos draugijai pasisekimą jos užsibrėžtame darbo bare.

• Vaikai ir kinematografai Kanadoj, Montrealio miesto kat. mokyklos ko
misijos paruošė anketą, tikslu išsiaiškinti, ar leista jaunesniems kaip 16 metų 
vaikams lankyti kinematografus. Surinkus davinius, pasirodė, kad, nežiūrint 
kokia bebūtų filmą, viešųjų kinematografų vaikai neturi lankyti. Štai motyvai:

1. Visų pirma,“ kinas iššaukia nervingumą ir vargina akis, smegenis. Kiek
vienas pomėgis mus vargina, juo labiau kinas, kurs yra vienas iš stipriausiai mus 
veikiančių pomėgių. 2. Morališkai viešas kinas nepateisinamas, a) nes jis negali 
užtikrinti vaiko globos: tamsa ir susigrūdimas geran vaiko nestumia, b) jei viešų 
kinų filmos būtų ir neblogos, jos, betgi, sugėstinuotų vaikui nerealaus, iškreipto 
idealo gyvenimo vaizdą. Gi vaiko pamėgdžiojimo instinktas stumia jį kopijuoti 
pačius bjauriausius šposus, kokius jis mato. Pagaliau, c) pačia savo viliojančia 
jėga viešieji kinai vaikus veikia neigiamai: juos stumia vogti, prigaudinėti, kad tuo 
būdu susidarytų centų įeiti. 3. Iš mokyklinio taško pirmoj eilėj kinas nepateisi
namas, nes silpnina mokinio regėjimo pajėgumą, a) užkrečia vaiko fantaziją taip, 
kad ryto metą po matytos filmos vaikąs savo mintimi nepajėgia sekti klasės dar
bo, b) jei duodamos istorinės filmos, jos labai maža teduoda praktinės naudos, 
o perkrauna jauną žiūrovą daugybe betikslių vaizdų, c) Pagaliau, kinuose ro
domieji istoriniai siužetai yra romanų pobūdžio, taip, kad dažnai tik klaidina, o ne 
moko. Iš to viso seka, kad turi liktis seniau praktikuotas įstatymas, priešingai, 
reikią prašytis valdžią taikyti dar griežtesnes sankcijas jo nesilaikantiems, jei kuri 
filmą leidžiama žiūrėti, turi būti moraliai gerai parinkta, gerai intelektualiai veik-

61



tų jaunąjį žiūrovą, būtų apribotas laikas ir dažnumas. Tada kinas galės būti nau
dinga auklėjimo priemonė.
• Kat. moterys Jungtinėse Amerikos valstybėse, kaip praneša „Schoen. Zuk.“,
sudaro NCCW sąjungą, kurios vyriausias tikslas sutelkti visas jėgas taip, kad tuo 
pačiu laiku visame krašte kuo didesnius darbus nuveiktų. Šios sąjungos narės va
ro ir apaštalavimo darbą. Vašingtone yra sudarytas komitetas, kuris prižiūri, kad 
planingai būtų dirbama. Narės rūpinasi tėvų ir vaikų mokymu, kat. spauda, duo
da patarimų atvažiuojančioms kat. šeimoms, rūpinas kat. aukštosios mokyklos 
išlaikymu Vašingtone, kuri per paskutinius 3 metus paruošė socialinei veiklai 430 
darbininkų. Sąjunga turi savo organą „Monthly Message“, kurio tiražas siekia 
44.000. . , _

* ,

• Rašytoja B. Buivydaitė parengė spaudai naują eilėraščių rinkinį „Karklo 
švilpa“. Tai eilėraščiai vaikams.

• Tau Tėvynei, tokiu pavadinimu rengiama spaudai knyga iš lenkų okupaci
jos metų apie vilnietes lietuves moteris, daug pasidarbavusias ir daug kentėjusias 
kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose dėl tėvynės. Knygą redaguos rašytoja 
Br. Buivydaitė, medžiagą Vilniuje ir Vilnijoj renka mok. St. Radzevičiūtė.
• M. Avietėnaitė—New Yorko garbės pilietė. New Yorko miesto taryba nu
tarė suteikti New Yorko Pasaulinės parodos Lietuvos generaliniam komisarui M. 
Avietėnaįtėi, Lietuvos pavilijono architektui A. Šalkauskiui ir Lietuvos generali
niam konsului J. Budriui garbės paliečių titulus. Be to, M. Avietėnaitei suteiktas 
aukso medalis, o kitiems sidabro, kaipo padėka už pasidarbavimą, ruošiant New

* . *

Yorko pasaulinę parodą.

• Elzė Mikalauskaitė nuo 1940 m. pakviesta Teologijos-Filosofijos fakultete 
dėstyti lietuvių kalbos dalykus. Be to, pakviesta N. Bobianskienė, anksčiau dir
busi humanitariniame fakultete, dėstyti prancūzų kalbą. Abi dėstytojos priimtos 
neetatiniais lektoriais.

i • Ūkininkių suvažiavimas. Sausio mėn. 5-6 d. įvyko Lietuvos Ūkininkių Drau-
: gijos suvažiavimas, kuriame apie draugijos veiklą pranešimus padarė agr. Stanku

vienė, E. Devenienė ir M. Naguvienė. Draugija turi 60 skyrių su apie 2.000 narių.
. I ■ ' ■ ■ /

Draugija, tarp kitų ūkininkėms rūpimų klausimų, propaguoja tautinius drabužius. 
Suvažiavime paskaitą apie tautinius drabužius skaitė A. Tamošaitienė.

. . ■

• Motinoms aukso kryžius. Kaip praneša spauda, Klaipėdoje pirmą kartą iš
dalinti aukso ir bronzos medaliai daugiau vaikų turinčioms motinoms. Tie meda
liai skiriami Hitlerio vardu. Išdalinta 219 aukso kryžių motinoms, kurios užaugino 
daugiau kaip aštuonis vaikus ir 114 bronzos medalių kitoms motinoms.

t • *. '

• Lietuvių Liaudies Šokių Draugija jau įkurta. Jos tikslas rinkti, tyrinėti ir
i ■ * -

f populiariiiti lietuvių liaudies šokius. Tikslo siekdama draugija rinks ir tvarkys lie
tuvių liaudies šokių viešus pasirodymus, rūpinsis liaudies šokių repertuaru, instruk
torių paruošimu ir kt.

• Valstybės Operos artistė A. Staškevičiūtė ir A. Kučingis sėkmingai gastro
liavo Sovietų Sąjungoje. Maskvoje jie dainavo keturiuose koncertuose ir operoje 
„Eugenijus Onieginas“. Sovietų spauda labai palankiai ir šiltai atsiliepė apie mūsų 
dainininkus, aukštai įvertindama jų vokalinius duomenis, puikią techniką ir aukštą

i muzikalinę kultūrą.
f ' ■ ■ • . . ■

■ i ' ■ ■■ ■ . •
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M. Lastauskienė, IKI MIRTIES, romanas. Išleido Šv. Kazimiero 
dr-ja 1939 m. 354 psl., Lt 3,50.

— Koks gražus tas pavasaris, — tarė žmona Elžbieta, prisidengdama 
sau delnu nusilpusias akis nuo spindulių: — Jis visada atrodo, lyg kas 
naujas nežinomas. <

— Gaila, kad gyvenimo pavasaris negrįžta, nebeatsinaujina, — atsi
duso Kajetonas, Elžbietos vyras.

Tokiu idilišku pasikalbėjimu pradedamas romanas. Tai grįžta pasi
vaikščioję senukai Karklinskiai, kurie mylisi iki mirties.

Juodu turi du Vaiku: Bronį ir Olę, dar augintinį Jonuką.
„Su žmonėmis jie (seniai Karklinskiai) jokių santykių nei pažinčių 

neturėjo, visą amžių pragyveno dviese, nepažinojo nei pasaulio nei žmo
nių, nei gyvenimo. Karklinskienė visiems vaikams buvo šalta. Visi trys 
vaikai atrodė lyg prieš laiką subrendę žmonės: neturėjo vaikiško linksmu
mo ir mažumės laisvės. Olei iš mažų dienų buvo aiškinama, kad jos ir, 
apskritai, moters tikslas —■ moterystė, kad ji turinti mokytis namų ruošos, 
valgius gerai ruošti, kad vyras būtų moterimi patenkintas“ (19 psl.).

Taip mums jau pirmutiniuose puslapiuose aiškiau nusako autorė se
nių Karklinskių pažiūras į gyvenimą ir jų vaikų auklėjimą. Žinoma, 
taip auklėti vaikai irgi neturėjo mažiausio supratimo apie tikrą, daug rei
kalaujantį, o kartais ir žiaurų gyvenimą. Jie buvo darbštūs, sąžiningi, 
bet išėjo gyveniman su užrištomis akimis, nemokėjo kitų žmonių suprasti 
ir atskirti grūdus nuo pelų. Jie pasirinko sau gyvenimo draugūs iki mir
ties beveik iš pirmo pamatymo, nes jų neprityrusios nekaltos širdys nega
lėjo suprasti kitų širdžių suktumo ir apgaulės.

Dėl to, abiejų jaunųjų Karklinskių — Broniaus ir Olės gyvenimas 
tapo sunki, nepakeliama našta, kurią jie ir nešė iki mirties. Abudu vie
nodai išauklėti, vienodų pažiūrų, todėl ir jų gyvenimas nuostabiai vieno
dai susiklosto: Elena išteka už Broniaus vien dėl turto, nes abi nusigy
venusios, su motina beveik nebeturi iš ko pragyventi. Olę veda Re- 
vinskas irgi tik dėl pinigų, nes skolos baigia jį smaugti. Elena turi mei
lužį — grafą. Revinskas — meilužę Verą. Bronius tiki esąs žmonos my
limas, Olė tiki esanti vyro mylima. Bronius pildo visas žmonos užgaidas, 
nesigailėdamas sveikatos, kol galutinai suklumpa po gyvenimo našta; 
Olė irgi stengiasi, kiek įmanydama, įtikti vyrui, net tarnaitės pareigas 
eidama, visus jo įgeidžius pildydama. Tik Bronius neturi vaikų, o Olė 
turi porą, kurių supus miršta, nes „gamta keršija už (tėvo) nakties orgi
jas, girtavimą“.

Jonuko, jų augintinio, gyvenimas kiek kitaip susiklosto. Jonukas 
myli Olę ir Olė jį, bet argi r' galėjo net svajoti susituokti — juk seniai
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Karklinskiai nebūtų norėję nė girdėti. Užtat Jonukas, kai Olė išteka, 
pasišvenčia tėvynei — tampa knygnešys. Ir jo gyvenimas lieka švieses
nis, įprasmintas, nors ir širdies skausmo lydimas — jis irgi iki mirties 
mylėjo Olę, nes „yra gėlių, kurios tik vieną kartą gyvenime žydi*'.

Autorė šiame romane meta kaltę tėvams už menką, nevykusį vaikų 
auklėjimą ir dar kartą parodo, jog vedybinis gyvenimas, kuris turi trukti 
iki mirties, turi būti meilės spindulių nušviestas, kitaip, skausmai bus ne
pakeliami — tai bus diena be saulės. —

Sumaniai ji šias mintis išdėstė, vykusiai supindama įvykius, vesdama 
intrigą su vis didėjančia įtampa — todėl romanas įdomus skaityti ir ypač 
tinka jaunimui.

Dėl veikėjų, gal jie perdaug vienašališki — Elena, tikriausia ragana, 
niekur nė vieno šilto žodžio vyrui, menkiausio jo vargų supratimo — tru
putį geriau pavyko Revinskas — šis jau žmoniškesnis, kartais blyksteli 
ir Šviesesnis dvasios bruožas. Bronius su Ole — gryniausi kankiniai, ty
riausios širdies žmonės. Bet kodėl tokių negali būti? Reikia atsiminti 
juos mažystėje supusią aplinką; reikia be to, žinoti, kad kartais kai kas 
'visą amžių lieka vaikais.

Neįtikinantis, perdaug staigus, yra uredniko „atsivertimas“, arba Jo
nuko pasiaukojimas dėl Leizerio. Bet, reikia pripažinti, kad Lastauskie
nė su visa širdies meile rūpinasi savo herojais, jų likimu sielojasi ir gra
žiai supina įvykius. Ji mums atvertė dar vieną anų laikų bajorų gyveni
mo lapą ir kartu parodė žmogaus širdies kalvariją, kai jos saulės spindu
liai nenušviečią— meilės, supratimo, pagarbos spinduliai.

Pasakojimas lengvas, kalba graži. E. Baužįene.

Pov. Jakas, SOCIALINĖ KRIKŠČIONYBĖ, išleido Akiratis 1939 
m. 240 psl. Lt 2,50.

Šioje knygoje autorius gvildena šių laikų opiausį klausimą — bū
tent, socialinį klausimą, stengdamasis jį plačiau panagrinėti ir pažvelgti į 
jį krikščionybės akimis.

Pirmame skyriuje nurodoma, kad „kas nemiela pastebėti ir suvokti 
Dievo apreiškimo žemiškame buvime, tas neišvys jo ir danguje“ (15). 
Autorius įrodinėja, kad reikia krikščionims ypač atkreipti dėmesį į šią 
žemę, o neužsidaryti celėse ir vien svajoti apie dangų, nes „ne bėgti rei
kia iš pasaulio, paliekant jį velniui, bet stengtis jį pertvarkyti ir pakeisti 
taip, kad jis priartėtų prie krikščionybės idealo“ (14 psl.).

Šita pagrindinė mintis ir toliau plėtojama. Supažindinama su socia
liniu gyvenimu sename pasauly. Čia matoma svetimtaučių neapykanta 
žydų tautoj, nes „Puikybė ir beširdiškumas tai tautai buvo tarsi įgimti 
savumai“ (39 psl.) žvilgterima į graikų, romėnų pasaulį, kur nebuvo „jo
kio bendrojo teisingumo nuovokos. Taigi jokio pagrindo socialiniam jaus
mui“ (43 psl.). -

Toliau nurodoma, kaip suprato teisingumą ir meilę pirmieji krikščio
nys, kad „Meilės įsakymas nėra išpildomas tiktai atsitiktinėmis aukomis 
bei vienu kitu labdaringu darbu“ (73 psl.). Prikiša ir kad tais laikais ne
buvo pasmerkta vergovė, kad kunigai perdaug jau piršo kantrybę ir ma
žai paisė žmogiškų teisių, bet gyvenimiškajai pirmųjų amžių krikščiony
bei nieko šiuo atžvilgiu neprikiša, nes „vergiškumo į krikščionių bendruo
menę maža tepatekdavo“ (161 psl.).
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Plačiai isnagrinejamä Leono XIII enciklika „Rerum novarum“ ir ste
bisi autorius, kad toje enciklikoje, kur tik pakartotinai primintas tas pats 
teisingumas, kuris pasauly jau buvo žinomas per 19 šimtmečių, kad tas 
faktas (enciklika) entuziastingai buvo sutiktas, kaip naujenybė; tai pasi
rodę, kaip gyvenimas yra atitrūkęs nuo krikščionybės principų.

Paskutiniame skyriuje Dabartis — įdomiai supažindinama su šių lai
kų įvairiausiais krikščionybės tipais, kur visi skelbiasi einą pagal Kris
taus mokslą, o daugumas pavirsta tik karikatūromis, autorius negaili nė 
šiurkštesnių žodžių.

Bendrai, visa knyga daro įspūdį, kad autorius nuoširdžiai sielojasi 
dabartinio gyvenimo negaliomis, nori parodyti kelią, kuriuo tikrasis krikš
čionis turi eiti, ir jam skaudu, kad taip toli esame atsilikę nuo pirmųjų 
krikščionių.

Knyga parašyta labai sklandžiai, aiškiai, suprantamai. Stilius vaizdus 
ir lengvas, linkėtina, kad daug ji susilauktų skaitytojų, — ji verčia tru
puti apsidairyti, pamąstyti — kur einame, kaip einame — ir kur turėtu
me eiti ir kaip turėtume eiti. E. B.

Nauji Žinijos leidiniai
Nelė Mazalaitė, MIESTAS, KURIO NĖRA. Novelės. Turinyje: - 

Miestas, kurio nėra, SubatvakariSy Kūdikis nežinomo tėvo, Medžioklė Gy- 
vatupio liekne, Veidrodžiai miegamajame, Dyasia girioje. Išleido Žinija. 
Kaina Lt 2,50.

Faustas Kirša, PILIGRIMAI. Eilėraščiai, 104 psl. Išleido Žinija. 
Kaina Lt 2,50.

A. Vaičiulaitis, PELKIŲ TAKAS. Novelės. Turinyje: - Pelkių ta
kas, Rogės, Praktikantai, Operacija. Kregždės, Tavo veido šviesa, Pa
degėlis, Stirna, Ant lygaus kelio, Šiaurietė, Sunku suprasti, Jonas ir Jo- 
nutė, Auksinė kurpelė. Išleido Žinija. Kaina Lt 2,50.

Ernest Heilo, ŽMOGUS. Gyvenimas, mokslas, menas. I ir II dalis. 
Išvertė Dr. A. Maceina. Išleido Žinija. Abi dalys po 3 litus.

Andrea Majocchi, CHIRURGO GYVENIMAS. II knygos. Išvertė 
A. Tverskaitė.Išleido Žinija. Abi knygos po Lt 2,50. •

J * •

Spaudos Fondo
• • •

Eptonas Sinkleris, AUTOMOBILIŲ KARALIUS. Išgarsėjęs roma
nas apie milijardieriaus Henri Fordo nepaprastą karjerą ir apie Amerikos 
-gyvenimo didžiuosius kontrastus. Nepaprastai patraukli intryga ir gi
lus turinys. Išv. P. Rotomskis. Kultūros Švietimo D-jos leid. 272 psl. 
Lt 3,-.

V. Bianki, SKRUZDĖS NUOTYKIAI. Dail. V. Tambo gražiai ilius
truota spalvota litografinė įdomybė priešmokyklinio amžiaus vaikams. 
Vertė A. Jasiūnas. Lt 1,—.

*
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Dr. J. Remeika, LIETUVOS PRAEITIES VAIZDAI. Svarbi ir įdo
mi istorijos mokslo popūliarizacijos knyga jaunimui. Šviet M-jos apro
buota. Iliustracijos dail. A. Brako 146 psl. Lt 2,50.

LIETUVIŠKAI - LENKIŠKAS ŽODYNĖLIS prie Esmaičio „Sa
kalėlio“ II dalies. Praktiškas ir pilnas žodynėlis vartojant „Sakalėlį“ Vil
niaus mokyklose. Lt 1,—.

Petras Cvirka, BUVO SENELIS IR SENUTĖ. Pasakos liaudies pa
sakų motyvais. Turiny:. Kvailutė ir laumė, Žemaitis ir vokietis, Apie dar- 
bymietį, Linksmieji vagys, Senis su geležiniu nykščiu, Ežys jaunikis. Spal
votos ir nespalvotos iliustracijos ir viršelis dail. V. S. Stančikaitės. Spau
dos Fondo leid. 100 psl. Lt 2,—.

Jonas Marcinkevičius, NEMUNAS PATVINO. Naujas originalus 
romanas apie šių dienų Lietuvos žmonės, apie naujuosius „Kordušus“. 
Gyvos literatūrinės formos ir intriguojančio turinio vertingas veikalas. 
Viršelis dail. Rimto Kalpoko. 1939 m. leid., 296 psl. Lt 4,—.

Matas Grigonis, BALSAI. Gamtos eilėraščiai su paukščių ir gyvu
lių paveikslais. Rinkinys išleistas autoriaus 50 metų sukakčiai pažymėti. 
Viršelis dail. V. Stančikaitės 32 psl. Lt 1,—.

OI, GRYBAI, GRYBAI — dail. V. Vagusevičiaus spalvotai iliustruo
ta jumoristinė liaudies daina priešmokyklinio amžiaus vaikams. Lt 1,20.

SENELIS IR SENUTĖ, GAIDŽIUKAS IR VIŠTYTĖ, PUPA IR 
ŽIRNIS— dail. J. Kuzminsko spalvotai iliustruotos liaudies pasakos prieš
mokyklinio amžiaus vaikams. Lt 0,90.

J. F. Cooper, RAUDONASIS KORSARAS. Labai graži jūrinio gy
venimo apysaka! Vertė L. Daukša. Viršelis dail. T. Kulakausko. „Jau
nimo skaitymai“ Nr. 9. 324 psl. Lt 3,—.

TRUMPOS LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS ir jų lenkiški žo
dynėliai, A. Valaičio paruoštas praktiškas vadovėlis suaugusiems 128 psl. 
Lt 2,-. . • ■

Tr. Em. Silanpe; ŽMONĖS VASAROS NAKTĮ. Romanas. Vertė 
J. Šimkus. Kritiko K. Korsako—Radvilo įvadas apie Silanpe kūrybą ir 
gyvenimą. Viršelis dail. D. Tarabildienės grafograviūros. Šis 1939 m. 
Nobelio liter. laureato Silanpe romanas yra vienas geriausių jo kūrinių ir 
būdingiausias Suomijos gamtai ir žmonių būdui. Tai tikras moderniškas 
suomių literatūros perlas. „Literatūros Panteono“ Nr. 34. 208 psl. Lt 2,50.

Stepas Zobarskas, PABĖGĖLIS. Gražios apysakos iš okupacijos me
to. Dail. D. Tarabildienės puikios grafograviūros iliustracijos viršelis. 
104 psl. Lt 3,—.

Šv. Kazimiero Draugijos
P. Vaičiūnas, VARPŲ GIESMĖ. 4 veiksmų drama. Šio veikalo vy- 

riaūsias motyvas — susidūrimas krikščionybės su senąja lietuvių tikyba 
Lietuvos širdy, Vilniuje. Dėl dekoracijų paprastumo, veikalas lengvai 
pastatomas ir mažesnio teatro scenoje. Iliustruotas nuotraukomis iš Šiau
lių V. Teatro premjeros. 169 psl. Kaina Lt 3,—.

63

66



A. V. Sukauskai, KALĖDŲ EGLUTĖS. Vadovėlis eglutės šventėms 
rengti. Kalėdų šventėms pritaikytų eilėraščių ir dainelių rinkinys paįvai
rintas žaidimais ir kt. pramogomis. Prie dainų ir giesmių pridėtos gaidos, 
o žaidimai paaiškinti brėžiniais. Iliustruota pavyzdžiais papuošalų, kurie 
labai lengvai gali būti pasigaminami namuose. 109 psl. Kaina Lt 2,50.

V. Kumpikevičiūtė, VASARA LAUKUOS. Pirmas eilėraščių rinki
nys. Rinkinį iliustravo ir viršelį piešė dail. R. Kalpokas. 56 psl. Kaina 
Lt 2—.1 L. Dovydėnas, LAPINO VESTUVĖS. Gražiausia vaikų literatūros 
knygelė. Vestuvių papročiai ir svodbinės dainos- perkeltos į žvėrių pasau
lį įgauna nepaprastą vaizdingumą ir ryškumą. Iliustruota spalvotais pie
šiniais dail. Vaičaičio. Knyga aprobuota Švietimo Ministerijos. 80 psl. 
Kaina Lt 3,-.

KALBOS PATARĖJAS. Paruošė L. Dambrauskas. Redagavo A. Sa
lys ir Pr. Skardžius. Lietuvių kalbos Draugijos leidinys. 141 psl. Kaina 
Lt 2,-.

MOTINOS IR VAIKO KALENDORIUS 1940 m. Lietuvos Moti
noms ir Vaikams Globoti Organizacijų S-gos leidinys.

J v

J kasmet vis labiau pamėgsta

NA UJĄJĄ V AIDI L UTĘ,
J joje bendradarbiaudamos,
Z ją skaitydamos,
\ ją platindamos ir kitaipi ją remdamos. 1

i Praėjusių metų žurnalo bendradarbes, prenumerato-J res ir platintojas kviečiame ir toliau nenutraukti ry-
r šių su Naująja Vaidilute, bet jai padėti žengti į ateitį
J ir tobulėti.

į NAUJOSIOS VAIDILUTĖS skaitytojoms
J 1940 m. dovana viena iš šių knygų:
1 VERTINGA MOTERŲ RAŠYTOJŲ KNYGA
! „NAMIE IR SVEČIUOSE“,J „MUSŲ RANKDARBIAI“,t „ŽAIDIMAS IR ŽAISLAS“

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė
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LIETUVOS MOKYKLA
į *

išeina punktualiai kiekvieno mėnesio 10 dieną (išskiriant liepos ir rugpjūčio
Į mėnesius), taigi per metus 10. nr., kiekvienas 80 puslapių. 2/s žurnalo ski

riama grynai mokslinei pedagogikai ir psichologijai. Likusioji dalis prak
tinei pedagogikai (profesinių mokytojų reikalų rūpinimui, pamokų konspek
tams bei planams), priešmokykliniam auklėjimui, pedag. isorijai, pedagogi
nėms informacijoms, pedagoginei beletristikai, Lietuvos ir užsienių pedago
ginės spaudos apžvalgai ir recenzijų skyriui. Redaktorius — Ig. Mali
nauskas. .
LIETUVOS MOKYKLOS PRENUMERATA:

•metams 18 litų, pusmečiui 10 litų. Studentams, klierikams
ir kitiems moksleiviams metams 14 litų, pusmeč. — 8 litai.

LIETUVOS MOKYKLOS ADRESAS: |

KAUNAS, PERKŪNO ALĖJA 15 Tele£. 24330

F 
1

PANEVĖŽIO GAUSAS
išgarsėjęs ne vien panevėžiečiuose. Nurodžius adresą, siunčiamas susipažinti. 

Kaina 4 litai metams, 3 litai pusmečiui.

Bangos“ spaustuvė.

STUDENTŲ DIENOS,
dvisavaitinis studentų laikraštis,

ir 1940 metais bus studentijos nuotaikų barometras, jos minčių 
reiškėjas, pasiryžimų ir darbų registratorius. Todėl

STUDENTŲ DIENOS
savo skaitytojams tikrai padės užmegsti ir palaikyti gyvus min
ties ryšius su visa sutdentija. x

Prenumerata:
metams Lt 6,—, pusmečiui Lt 3,— ; studentams ir moksleiviams 
metams Lt 4,—, pav. sem. Lt 2,50, rudens sem. Lt 1,50.

Adresas: .
Kaunas, Laisvės ai. 3 b

68



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

MOKSLO PRIEMONIŲ
ATSTOVYBĖ LIETUVAI

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

Epidįaskopai mokykloms ir susirinkimų salėms, 
Mikroskopai mokykloms, laboratorijoms, gydytojų 
kabinetams,

J,. ' , • ■ ‘

Fot6 kameros Leica technikos ir mokslo reikalams

Rašomosios mašinėlės MERCEDES
FOTOAPARATAI

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

v
Kaune, Rotušės a. 6

ir skyriuje — Kaune, Laisvės ai. 64

AKC. Il-Vi: „KUC1NSK1S PABED1\SKAI“
PLUNGĖJE PLUNGĖJE

LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA * ‘
Gamina įvairių rūšių nebaltintas, baltintas ir dažytas LININES IR 

MEDVILNINES MEDŽIAGAS. Reikalaukite visose krautuvėse. Kreipkite 
dėmesį į mūsų plombas su fabriko ženklu.
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