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B. Buivydaitė

Kariatidės
(Vilnijos kovotojoms)

Juoda naktis lyg milžinas.. ..
Ir graudžiai mirė spinduliai... 

r

Riedėjo galvos kruvinos, 
Paskum jas užkasė giliai...

1

Šiaudinės gairės šiurpso jau ...
Palūžo vieniša pušis —
Savam krašte vergijoje 
Lietuviška širdis...

Lankais sulinko nugaros, ( 
Vargai jų neišties...
Lyg ugnys — akys mėlynos k
Šešėliuose nakties —

i . . ■

Iškėlė žodį gimtąjį
Parėmusios pečiais, 
Kariatidės! Gyvas jis!
jokia strėlė jo nesužeis —

i1»
!’ t •
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Vaikai su abėcėlėmis,
»

Jaunimas su nauja daina ...
Žali grūdai jau varpose . ., 

* • . v

Sukniubus pūdymuos šalna ... 
»

Ir kratos ir kalėjimai 
Kasdienė duona jūs ...
O seserys, tikėjote 
Žali beržai pabus...

Žiemų tų devyniolika 
Su Šalčiais, su ledais...
Bet gimtas, žodis liejasi 
Juodžiausiais vakarais —

Tėvynę apipynėte 
Margiausiu vainiku ...
Žibėjo ji vaivorykšte 
Akutėse vaikų . ..

Ir sapnuose jų pynėsi
Sigutės ... raganos ... žyniai... 
Pilėnų Margis... Vytautas ...
Ir savanoriai karžygiai!

Iš gairių vėjai šaiposi 
Ir žarsto saujas pelenų . ..
Mūs širdys susijaudinę
Dėl džiugesio dainų . ..

Ne paukščiai ir ne vėjai čia .. . 
Ir liejas, lyg ugnis ....
Užžėlę dunda vieškeliai, 

T

Ir krūpčioja naktis .. .

■ ■■ *
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O seserys, o mylimos, 
Ö »

Atėjome pas jus!
Neveltui įtikėjote
Žali beržai pabus . . .

Mes nesame be nuodėmių ... 
Dažnai pas mus ruduo ...
Ir mintys kartais suodinos...
Bet širdys ~ ne akmuo.—

Aušra klajoja bokštuose ... 
Ir žemei spindulys nukris ...
Bus horizontas mėlynas, 
Nusviro jūron debesis ...

O seserys, o mylimos! 
Kariatidės Lietuvos!
Jūs vardas t- amžių lūpose 
Negęstama šviesa liepsnos ...
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Anastazija Mileišytė

Moters padėtis Vilniaus krašte
I ’ * .

Vilniaus kraštas visapusiškai yra atsilikęs nuo Didž. Lietuvos.
Visose srityse Vilniaus kraštas liko gale ratų. Ar tai paimsim ūkio 
kultūrą, ar ekonominę ar kooperatinę. Tiesa, jo geografinė padėtis 
Lenkijos .teritorijoj buvo nepavydėtina. Visiems gerai žinoma, kad
Vilniaus kraštas priklausė prie taip vadinamų kresų. Kaip ir vi
suomet gyvenime būna, taip ir čia, pakraščiai mažai prižiūrimi. Nors 
gera šeimininkė aptvarko visus pakampius, bet Lenkija prie ge
rųjų nepriklausė. Tvarkė savo centrą ir Poznanės kraštą, kuris, 
ilgesnį laiką pabuvęs „pod zaborem Pruskim“, ir pats išmoko tvar
kytis. Vargšai „kresai“ vienu tik atveju buvo ypatingai globojami. 
Jiems viena tik rūpėjo — išmušti žmonėms iš galvos jų tautiškumą, 
o jo vieton piršo savo lenkiškumą. Šios srities globa buvo be prie
kaištų, čia siųsdavo geriausias savo tam tinkančias jėgas. Viso to 
rezultatai neblogi. Dėka jų akcijos, šiandien galime skaityti straips
nius „Tarp apmirusiųjų“, mat, nespėjo visai numarinti.

Į viską maža tekreipė dėmesio, o jau į moterų reikalus, tai nė 
to tiek. Norėčiau trumpai paminėti Vilniaus krašto moterų — inte
ligenčių ir kaimiečių būklę.

Lenkės moterys priklausė miestiečių bei dvarininkų luomui. Aš, 
kaip ir visi kiti, Vilniaus krašte nežinau lenkiškų sodžių. Ir visos 
lenkaitės, lankiusios gimnazijas, universitetus bei kitas mokslo įstai
gas, savo kilme buvo arba dvarininkų* arba valdininkų dukros. Iš 
kaimo kilusių lenkių inteligenčių, bent mūsų krašte, nebuvo. Apgu- 
dėję sodžiai mokslo neįvertino ir tik retas egzempliorius patekdavo į 
inteligentus. Apie mergaičių mokslinimą nebuvo nė kalbos. Nekal
bu apie gudiškus sodžius, susipratusius tautišku atžvilgiu: jų Vil
niaus krašte nebuvo. Visi susipratę gudai, gyvenę bei studijavę Vil
niuje, yra kilę iš Naugardėlio bei Pinsko apylinkių. Moterys inteli
gentės gudų kilmės buvo kaimo dukros.

Lietuvių inteligenčių 99%, kaip ir visa lietuviškoji Vilniaus kraš
to inteligentija, kilusios iš kaimo. Lietuvaičių dvarininkių neklausk! 
Daugumoj lietuvės moterys susispietusios lietuviškose vietovėse, kur 
net įvairiausios lenkinimo priemonės nepasiekė savo rezultatų. Taip 
buvo, pvz., Švenčionių, Marcinkonių, Valkininkų, Gerviečių ir kitose
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Vilniaus Liet. Stud. Sekcijos valdyba: E. Stepony- 
naitė (pirmininkė), St. Tyzilytė, A. Mileišytė ir

Fr. Siukėnaitė.

apylinkėse. Be to, iš tų pačių apylinkių kilusių lietuvių nemaža dalį 
sudarė tarnaitės, susikūrusios į Šv. Zitos draugiją ir amatininkėš,. 
daugiausia siuvėjos. Kitų amatų, bent paskutiniais laikais, nebuvo. 
Prieš kelioliką metų veikė Vilniuje audimo ir mezgimo kursai, kurie 
nežinia kodėl likviduoti.

Inteligenčių žymią dalį sudarė mokytojos, vėliau skaityklų ve
dėjos. Jos, gyvendamos kaime, saugojo tą kaimą nuo nutautėjimo, 
o dažnai tautiškai apmirusius atgaivindavo. Taip, pvz., įvyko Lydos 
apylinkėse, Butrimonių valsčiuje, ir kt. Savo organizacijos jos ne
turėjo.: Visos priklausė Vilniaus ar Švenčionių Mokytojų Sąjungai. 
Kadangi jos ne visos turėjo reikiamas kvalifikacijas, kas joms trukdė
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legaliai dirbti mokytojų darbą, vasaros atostogų metu būdavo orga
nizuojami kursai šiems trūkumams papildyti. Šiuos kursus rengdavo 
paminėta Mokytojų Sąjunga.

Kitą inteligenčių dalį sudarė studentės. Jos priklausė Lietuvių 
Studentų Sąjungai, kur buvo susibūrusios į Studenčių sekciją. Stu
dentės glaudžiai dirbo su Šv. Kazimiero Draugija. Atostogų metu 
ar šiaip turėdamos laisvesnio laiko, vykdavo į kaimą su paskaitomis, 
dažniausiai liečiančiomis moters gyvenimą. Šviesdavo moteris hi
gienos, vaikų auginimo, tvarkos, švaros ir kitose srityse. Be to, stu
dentės artimai bendravo su vaikais, juos paruošdavo pirmosios iš
pažinties, sekmadienio ir šventadienio popiečiais pažaisdavo su jais 
rateliu. Gal tai atrodys menkniekiai, bet mūsų sąlygose tai buvo 
reikalinga. Mokykloje vaikai negirdėdavo iš mokytojų nė vieno lie
tuviško žodžio, dažnai net tarp savęs drausdavo gimtąja kalba kal
bėtis. O jau apie lietuvišką dainelę ar ratelį nei svajoti negalėjo. 
O vaikai savo mažutėmis tauriomis širdutėmis troško lietuviško žo
džio. Ir kiek tyro džiaugsmo būdavo gražiomis vasaros popietėmis! 
Arba vėl, kiek daug džiaugsmo suteikdavo Kalėdų eglutės su ge
raisiais seneliais! Visais tais atvejais studentės ėjo išvien su kaimo 
švietėjom-mokytojom, skaityklų vedėjom.

Sekcijoje studentės ugdė moters asmenybę, sekė Lietuvos mo
terų gyvenimą. Be to, studenčių iniciatyva buvo leidžiamas prie „Jau
nimo Draugo“ mergaitėms priedas „Sesių Talka“. Jos ten daugu
moje ir bendradarbiavo. Sekcijoje taip pat studentės gilino mokslo ži
nias savo specialybėje. O specialybių buvo įvairių — gamtininkės, 
teisininkės, humanitarės, agronomės, teologės, farmaceutės. Medikių 
mano laikais nepasitaikė. Lietuviui, iš viso, patekti į medicinos fa
kultetą buvo sunku, o jau mergaitei, tai nė nemėgink! Viena mūsų 
draugė keturis kartus laikė konkursinius egzaminus į šį fakultetą 
ir vis „neišlaikė“. Kita vėl porą kartų Vilniuje mėginusi savo laimę, 
nuvyko net Varšuvon — ir ten tas pats. „Litvinkai“ nereikia. Taip 
ir turėjo mūsų studentės pasitenkinti tuo kas leidžiama.

Dar lieka apibudinti kaimo moterį. Jos likimas nepavydėtinas, 
moterų organizacijų nebuvo. Tiesa, jos dar nelabai įvertino organi- 
zacijų reikšmę. Kai kurios priklausė Sv. Kazimiero Draugijai, o po 
jos likvidavimo liko be nieko. Paskutiniais metais prie kai kurių 
parapijų buvo įsteigta Jaunimo Katalikų Akcija. Nors ne visur ji 
susilaukė reikiamo pritarimo, tačiau kai kuriose vietose jos veiki
mas pasireiškė: buvo suruošta pora lietuviškų vaidinimų, gegužinių, 
kai kur bendras Kūčių vakaras etc.

Kol veikė Jaunųjų ūkininkų rateliai prie Vilniaus Lietuvių Oki-
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ninku Draugijos (vėliau jie kartu su šia draugija buvo uždaryti), 
jaunos mergaitės priklausė prie tų ratelių, aktyviai juose dalyvauda
mos. Jos, kartu su visais kitais, stengės pakelti žemės ūkio lygį ir to
bulinti savo žinias namų ūkyje. Tai buvo veikliausias moteriškas 
elementas; jos visur stengėsi dalyvauti: ar tai organizuojamas va
karėlis ar parodėlės-— jos visuomet eidavo į talką. Savišvietoj irgi 
neatsilikdavo nuo vyrų. Noriai skaitė knygas, tik gaila, kad jų bū
davo labai maža. Skaityklas uždarius, 4iko veik visai be leituviškos 
knygos. Tada kaip išganymo laukdavo parvažiuojant atostogų savo 

" draugių-mokinių, studenčių — su knygų bagažu. Na, ir prasidė
davo lenktyniavimas, kas greičiau ir daugiau perskaitys. O paskui, 
susirinkusios dalindavosi įspūdžiais. Prisimenu; kai vienas atostogas 
daviau savo sodžiuje skaityti parsivežtą Molio „Knygnešio tragediją* . 
Ji keliavo iš sodžiaus sodžiun, kol apkeliavo visus ten esančius lie
tuviškus sodžius. Ją perskaitę iki gelmių susijaudinę klausė: „Ar 
tai tikrai taip buvo?“ ... Ir taip skolindavosi knygas vieni iš kitų.

Be to, mūsų sodžiaus merginos didelės dainelių mylėtojos. Ir 
čia sodžius mokėsi jų vienas iš kito. Jeigu jau vieni išmoko, tai ir 
kitur nepasiduos — išmoks. Ir kai suskamba gražų vasaros vakarą 
kur nors pamiškėj „Leiskit į tėvynę“, tai aidas neša tą ilgesį ten toli, 
toli... Į tėvynę ...

Šiandien tos garsios dainininkės daugumoje dar liko nuskriaus
tos, jos ir šiandien dar su giliu liūdesiu širdyse dainuoja tą ilgesio 
dainą. Dalis, nors labai mažai, jau tą ilgesį nuramino.

Labai nesudėtingas buvo Vilniaus krašto moterų gyvenimas. Pa
skutiniu laiku jos neturėjo nei savo organizacijų, nei savo spaudos. 
Laikas išskyrė Laisvos Lietuvos moterį nuo Vilniaus krašto mo
ters, laikas tuos skirtumus ir išlygins. Dabar, sugriuvus šiaudinei 
sienai, visos lietuvei moteriai padarytos skriaudos bus atitaisytos. 
Tuoj ateis pavasaris. Tegul su šiuo pavasariu prasidės ir mūsų kraš
to moteriai naujas gyvenimas. 1
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Bern. Brazdžionis i

. ■ ■ • ‘ ■ * I

Kristus ir Jeruzalės moterys _ į

. ■ . . ‘ f

— Neverkit, dukterys Jeruzalės, neverkit, '
neliekit ašarom savų jaunų dienų.
Naktis jau artinas, ir saulė merkias ... .
ir aš kaip saulė jums ir vėl rytoj tekėt 
ir kaip naktis žmogaus mirties take 
jo gyvasčiai už jį numirt einu.

— Cidrono kedrų aukštosios viršūnės 
taip vėjo laužomos neoš ir nedejuos, 
kaip be tavęs mes likusios klajūnės,
o Viešpatie, o Viešpatie, kaip be tavęs ... 
Neplaks širdis, ir pilnaty mėnulis nebešvies, 
ir musų maldos, kaip juodų varnų būrys, pajuos.

— Kai vakarais šlamėt ims tamarisai 
ir rožių kvapą šiltas vėjas neš, 
kai šiurpulys šią žemę pereis visą, 
grims aukštumos, kalnai, ir uolos skils,
ir kris kruša, ir po liūties vaivorykštė nekils, 
kas pasakys „Neverkit, dukterys, tai aš?,(

Neverkit, dukterys Jeruzalės, po skausmo aureole, 
o, motinos šventųjų vyrų, ir tranų, ir budelių visų,— 
jei bus rasa ant jūs širdžių nupuolus, 
jei kelsis džiaugsmas nuo rytų lig vakarų, 
jei gyvos eisit jūs iš sumaiščių, pagundų ir kerų, 
neverkit, dukterys, tai balsas — „Aš esu!“

Iš Kunigaikščių miesto.
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„Gyvojo vandens44
į DIEVO APVAIZDA MANO GYVENIME
» . . »

Kokia tragiką Šv. Povilo gyvenime! Skaudžiai jis jautė Dievo Ap
vaizdos paslaptis, savo“ mirtingojo kūno „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 pasi- 
tikėjimu ir pasiryžimu prideda: „Dievo malonė per mūsų Viešpatį Jė- 

š zų Kristų“. — Be šitos atviros žaizdos „mariame kūne“, jį dar kankino
U ir slėgė kitas 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 

.1 * už savo brolius, kurie yra kūnu mano gentys, izraelitai, kuriems pri-
1 klauso įsūnystė, garbė, sandora, įstatimdavystė, tarnavimas Dievui,
' pažadai; kuriems priklauso tėvai; iš kurių kūnu yra kilęs Kristus,
į viso Dievas .. .1“.

Dievas išrinko tą tautą, jo tautą, savo tautą, išskyrė ją iš visų kitų, 
M davė jai „sandorą, pažadus“, savo sūnų, padarė pačius Izraelitus savo
< „sūnumis“ ..., ir ta pati tauta r e ei dama sandoros, pažadų, sūnų b e-
„ liais, atmesdama savo Išgelbėtoją, pati bus atmesta, „išmesta laukan

į tamsybes ... 1“ -- Ir jo atsiliepimas: ... jis baigia tą pat vietą žo
džiu: „ .. .Dievas palaimintas per amžius!“ ir prideda savo „Amen“. 
Ką jis kitiems buvo pataręs, jis pats sau pritaiko: „O, žmogau, kas 

■j tu esi, kad bylinėtumeis su Dievu? Argi sako indas tam, kurs jį
! nulipdė: Kam tu mane taip padarei?“ Puldamas ant kelių garbina
j Dievą: „O, Dievo turtų, išminties ir žinojimo gilybe, kaip nesupran-

‘ > tami Tavo teismai ir nesusekami Tavo keliai. . . Tau garbė per amžius!“
Kaip Dievas ir'Kristus žiūri į žmogaus gyvenimą, taip ir jis; 

i » .

į

KRISTAUS PAŽIŪRA Į GYVENIMĄ IR APVAIZDA - JO 
PAŽIŪRA 

... ■ ' .

Juk jis „nieko nepažįsta kaip Kristų“; todėl ir jam šis gyvenimas men
kas trobesys, anas rūmai: „Mes juk žinome,, kad mūsų žemiškam šio
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gyvenimo namui iširus, mes gauname rūmą iš Dievo, namus ne ranka 
padarytus, amžinus danguje“. —Ir visi skausmai, kentėjimai? 
„Aš. laikaus tos nuomonės, kad šio laiko kentėjimai negali lygintis su 
busimąja garbe, kuri bus mumyse apreikšta“. Ir jis „laikydamasis 
tos nuomonės“ pats jos bus palaikomas: „Visame mes kenčiame var
gą, bet nenustojame drąsos; mes svyruojame, bet nenusimename; 
esame persekiojami, bet nesame apleisti; mus numeta, bet nežūname. 
Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus marinimą, kad ir Jėzaus 
gyvybė apsireikštų mūsų kūnuose. Nes visuomet mes, kurie esame 
gyvi, esame atiduodami mirti dėl Jėzaus, kad ir Jėzaus gyvybė apsi
reikštų mūsų mariame kūne... Mes žinome, kad, kursą’ prikMė 
Jėzų, prikels ir mus su Jėzumi ir pastatys su jumis... Todėl mes 
nenustojame drąsos, nes nors viršutinis mūsų žmogus genda, tačiau 
vidujinis atsinaujina diena iš dienos. Nes mūsų dabartinis vargas 
yra trumpas ir lengvas ir gamina mumyse kilniausią, amžiną, visa 
perviršijančią garbę; mums, kurie nežiūrime į tai, kas matoma, bet 
kas nematoma; nes matomi dalykai yra laikini, o nematomi — am
žini“. Tai Dievo pažiūra į žmogaus gyvenimą, Jo Apvaizdos kelias; 
tą kelią, kurį jam rodė Kristaus mokslas, Kristaus gyvas pavyzdys, 
jis myli; nuo jo ir savo vado niekuomet nebesiskirs: „Tai, kas gi 
atskirs mus nuo Kristaus meilės? Ar vargas? Ar suspaudimas? Ar 
badas, ar plikumas? Ar kalavijas? ...Visa tai mes nugalime dėl 
to, kurs mus mylėjo, Nes aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyve
nimas, nei galybės, nei dabartiniai, nei busimieji dalykai... nei joks 
kitas sutvėrimas negalės atskirti mūsų nuo Dievo meilės, kuri yra 
mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje“. —

Taip Povilas mus galutinai ves prie savo ir mūsų idealo:

JĖZUS IR DIEVO APVAIZDA

„Išėjau nuo Tėvo ir atėjau į pasaulį; vėl palieku pasaulį ir einu 
pas Tėvą“. Tai viso Jėzaus gyvenimo turinys. „Mano dangiškasis 
T ė va s“, tai jo Dievo Apvaizda. Su juo jis nori būti nuo pat jau
nystės: „Man reikia būti tuose dalykuose, kurie yra mano Tėvo“; 
jo valiai jis yra visiškai atsidavęs: „kas jam patinka, aš visuomet 
darau“ ir todėl jis gali juo pasitikėti: nes Tėvas „yra su manimi ir 
nepalieka manęs vieno“. —

Bet kada ir Tėvas, atrodo, jį tikrai paliko vieną, jis nuo jo vis 
tiek neatsitolina; juk jis žino, kad tėvo ranka jį visuomet veda; 
sunkioj Alyvų Darželio nakty, kad ir skausmas širdyje, ašaros akyse, 
kruvinas prakaitas veide, tas Dievas, kuris jam skyrė tą baisią va
landą, jam pasilieka Tėvu: „Tėve, jei galima, tepraeina pro mane

■ * ■ . ' ■ ■ ,
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ši taurė“; kad ir Dievas n e ati tolino tos taurės, bet davė jam 
išgerti iki dugno, jis vykdo savo nusistatymą: Fiat voluntas tua! 
Tebūnie tavo valiai Pasitikėjimas nestato jokio reikalavimo, ultima- , 
tumo; — „ne mano, bet Tavo Valia“.

Ir buvo ne Jojo, b e t T ė v o Va Ii a: ,,Kristus pasidarė 
paklusnus iki mirties, mirties gi ant kryžiaus“. — Be galo skaudi, 
žmogiškai galvojant, norėtųsi sakyti — žiauri pasidarė jam ta Dievo 
valia: „iki mirties ant kryžiaus“! Dievas reikalavo iš Jo tos aukos; 
kankinamas ir mirdamas, Jėzus net turėjo pripažinti: „Dieve, mano 
Dieve, kam mane apleidai?“ Bet vis tiek Jo paskutinis žodis buvo 
ir pasiliko pilniausias pasitikėjimas, pasidavimo pareiškimas ir aktas 

, savo Tėvui: „Tėve, į Tavo rankas aš atiduodu savo Dvasią“. — 
Tai Jėzus ir Dievo Apvaizda! 

J

Tą visišką pasitikėjimą savo dangiškuoju tėvu Jėzus norėtų ir 
mums suteikti. Kiek kartų Dievas yra jam „mano dangiškasis 
tėvas“, tiek kartų Dievas yra jo mokytiniams ir mums: „jūsų dan
giškasis Tėvas“. Atsiminkime iš daugybės tik tą vieną, nepaprastą, 
vietą: „Nebūkite bailiai susirūpinę savo gyvybe, ką valgysite, nei 
savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne svarbesnė už valgį ir kū
nas už drabužį? Žvilgterėki! į dangaus sparnuočius: jie nesėja, nei 
piauna, nei į kluonus nekrauna; o jūsų dangiškasis Tėvas juos mai
tina. Argi jūs ne daug daugiau verti kaip jie? Kas gi jūsų gali savo 
rūpesčiu padidinti savo ūgį vienu mastu? Ir kam jūs bailiai rūpi
natės drabužiu? Įsižiūrėkite į laukines lelijas, kaip jos auga; jos 
nesidarbuoja ir neverpia; tačiau aš sakau jums, kad ir Saliamonas 
visoje savo garbėje nebuvo taip apsivilkęs, kaip kiekviena iš jų. Taigi, 
jei Dievas taip apvelka laukinę žolę, kuri šiandien yra, o rytoj me
tama į krosnį, kaipgi labiau jus, žmones, menko tikėjimo? Nebū
kite tat bailiai susirūpinę ir nesakykite: Ką valgysime, ar ką ger
sime, ar kuo apsidengsime? Nes visų tų dalykų labai ieško pagonys. 
Juk jūsų Tėvas žino, kad visa to jums reikia. Taigi, ieškokite visų 
pirma Dievo karalystės ir jos teisybės, o visa tai bus jums pridėta. 
Taigi, nebūkite bailiai susirūpinę rytojumi, nes rytdiena pati savimi 
rūpinsis. Kiekvienai dienai gana jos vargo“. — Kaip gaila Jėzui 
visų mūsų rūpesčių! Kiek motyvų, raginimų jų vengti, atsikratyti: 
tai neverta, nereikalinga, pagoniška; bet svarbiausia, jautriausia: „Juk 
jūsų dangiškasis Tėvas žino...!“

Mylimiausia jo mokinė, artimiausia jo širdžiai, kuri visuomet 
„įsidėmėjo visus šiuos žodžius ir svarstė juos savo širdyje“, jo mo
tina buvo taip pat ištikimiausia dangiškojo sūnaus mokslo vykdytoja:

„Štai aš Viešpaties tarnaitė“! Tai _
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MARIJOS PAŽIŪRA J DIEVO APVAIZDĄ
*

Viešpaties tarnaitė ji buvo laimingoje valandoje, kai „žodis tapo 
kūnu ir gyveno tarp mūsų!“ Tapo kūnu jos kūne: „Viešpats su 
tavim“. — Ne tik angelo pasveikinta, „pagirta tarp moterų“, bet ir 
sunkiausiose gyvenimo valandose ji pasilieka ištikima tai Dievo Ap
vaizdai. Ją taip pat Dievas vedė kartais labai neaiškiais keliais, siuntė 
jai skaudžias valandas, reikalavo didelės aukos, bet jos vienintelis atsi
liepimas: štai aš Viešpaties tarnaitė. Jėzus'skaudžiai atsiskiria nuo 

-jos Jeruzalės bažnyčioje! „Sūnau, kam mums taip padarei? Štai tavo 
tėvas ir aš su skausmu ieško jo va tavęs!“ O jis? Jo dangiškasis tėvas 
reikalavo iš jo — ir jos! — tą atsiskyrimo auką, laikinai dabar, paskui 
galutinai: „Argi nežinojote... ?“ O Marija? Kad ir „nesuprato, 
ką jis jiems buvo pasakęs“, bet „ji laikė visus šituos žodžius savo 
širdyje“; Viešpaties tarnaitė padarė tą auką Dievo- Apvaizdai.: tebūnie 
man sulig tavo žodžių. „Skausmų vyras“ eina kančių keliu, Motina 
jį lydi. Dangiškasis tėvas reikalauja ir ima Jėzaus gyvybę: „Viešpa
ties tarnaitė“ jį atiduoda, grąžina: Viešpats davė, Viešpats atėmė. 
Kaip Viešpačiui patiko, taip ir įvyko. Tebūnie garbinamas Viešpa
ties Vardas. Tai Viešpaties tarnaitės atsakymas Dievo Apvaizdai.

Tikėjimas Dievo Apvaizda turi įeiti į mano kasdieninį ir asmenišką 
gyvenimą. Aš turiu būti įsitikinusi, kad Dievas tvarko ne tik visą 
didžiųjų pasaulių eigą ir visus žftionijos įvykius, bet ir mano pačios 
gyvenimą. Dievas, rūpindamasis visata, neužmiršta kad ir mažiausio 
savo kūrinio : „Visi jūsų plaukai suskaityti; nė plaukas nuo jūsų gal
vos nežus“. Visa tai man bus ne tik toks teoretinis negyvas paži
nimas, bet realiausias asmeniškas mano pačios pergyvenimas. Su šv. 
Povilu sakysiu: „Žinau, kuriam aš tikėjau!“, žinau, kad:

DIEVAS MANE ASMENIŠKAI PAŽĮSTA

Per senovės pranašą Jis ir mane užtikrina: „Ir dabar štai ką sako 
Viešpats, kurs sutvėrė tave.

J

Nebijok, nes aš atvadavau tave ir pašaukiau tave tavo vardu; 
TU MANO. Kuomet tu eisi per vandenį, aš būsiu su tavim, ir upės 
neapipils tavęs; kuomet vaikščiosi ugnyje, nesudegsi, ir liepsna ne
svilins tavęs. Nes aš Viešpats, Izraelio Šventasis, esu tavo gelbė
tojas; ...Kaip tu pasidarei gerbiamas ir garbingas mano akyse, aš 
pamilau tave ... „Klausykitės, salos, ir įsidėmėkite, jūs toli esan-

.• ; \ '
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nedaug, aš tave pastatysiu ant daug: įeik į savo Viešpaties džiaugs
mą!“, taip jis ir mane mielai priims amžinybės slenkstyje.

Žmogus —’ tobuliausias Dievo visagalybės kūrinys. Žmogų j« 
susitinka dangus ir žemė; dvasia ir medžiaga: jo kūnas visų matomų 
Dievo kūrinių tobuliausias, jo dvasinė siela — jau priklauso angelų 

j pasauliui.
i „Padarei jį mažką mažesnį už angelus,

garbe ir šlove apvainikavai jį
»j ir pastatei jį ant savo rankų darbų.

Visa pavergei po jo kojomis..., 
dangaus paukščius ir jūros žuvis, 
kurios plauko jūros takais.

' V Viešpatie, mūsų Viešpatie!
Kaip stebėtinas tavo vardas visoje žemėje!“

Iš tikrųjų, stebėtinas Dievo vardas žmoguje. Žmogaus kūnas — 
Dievo pėdsakas, jo siela— Dievo paveikslas: „Padarykime žmogų 
sulig mūsų paveikslu ir panašumu“. Tokiu būdu žmogus yra „ma
žasis pasaulis“ arba gerai supratus „Mažasis Dievas“.

Bet kartu kiekvienas iš mūsų yra toks atskiras, originalus paties 
- Dieviško Kūrėjo padarytas kūrinys — paveikslas, nežiūrint-viso pa

našumo,— skirtingas. Juk pati gamta visiškų kopijų nemėgsta ir 
nedaro. — Didysis filosofas Leibnicas vieną rudens vakarą, susi
mąstęs žiūrėjo į krintančius lapus: „Kas čia tokio ypatingo krintanti 
lapai, vienas kaip kitas“, pastebėjo kas. „Vienas lapas kaip kitas?

V į Palyginkit visus — ir nerasit nė dviejų, kurie būtų visiškai panašūs
į viens kitą“.—

Ą i Panašiai mes nerasime dviejų žmonių, kurie būtų visiškai lygūs.
! Kiekvienas kitoniškai atspindi Dievo ypatybes; kiekvienas — naujas

> ‘ atsakymas naujam kūrybiniam šaukimui; kiekvienas — nauja Dievo
garbės giesmė, kiekvienas — naujos originalios Dievo minties įkūni
jimas, realizavimas.

Todėl Dievas myli ir mus tokias, kokiomis jis mus padarė, su 
mūsų savumais, pajėgomis, gabumais, kokius mes turime. Juk atsa
kymas į klausimą „kodėl aš esu ir kodėl aš esu tokia?“ — yra tik 
vienas: kadangi Dievas mane, kokia aš esu ir kokia aš ątėjau į šį 
pasaulį, tokią ir myli. — Ar neįdomu ir miela tėvams pažinti vaikų 
kūno ir sielos jėgose ypatybėse save, motinos, tėvo individualines, 
asmeniškas ypatybes? — Kadangi Dievas patenkintas su manim, kaip 
jis mane sutvėrė, todėl ir aš būsiu patenkinta tais talentais, kuriuos 
Dievas man davė, be jokio pavydo kitiems, kuriems Dievas daugiau 
davė. Todėl aš irgi nesididžiuosiu, jei Dievas kartais man daugiau
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davė už kitus. -— Ir darželyje kuklios žibutės ir neužmirštuolės ne
pavydės rožėms ir lelijoms: kaip tik tas įvairumas džiugina žiūrė
tojus. Taip ir visas pasaulis, kūrinių įvairumas, viskas skelbs vis 
naują panašumą Tvėrėjui, savotiškai jį džiugins. Bet, ne viskas Dievo 
tvariniuose yra tobulybė ir didybė. Kiek mes randam menkybės ir 
silpnybės! Taip pat mumyse! Tačiau drąsiai galime taip pat 
tvirtinti:

• ’ . »

DIEVAS MYLI MANE IR MANO MENKYBĖJE IR SILPNYBĖJE 
■ . I

Ir tai dėl ypatingos priežasties: savo Visagalybei ir Didybei ap
reikšti Dievas nereikalingas jokio žmogaus, tačiau viena Dievo ypa
tybė tarsi yra reikalinga žmogaus: be žmogaus ribotumo, bejėgiš-

' ' . . • J? ■ ‘ .

kūmo, ydų, paklydimų, nuodėmių Dievas negalėtų apreikšti ir pa
rodyti savo dieviško g a i 1 e s t i n g u m o! — Felix culpa!

O, kad mes visos visuomet būtumėm giliai įsitikinusios šia Dievo 
mums asmeniška meile, mūsų nepajėgumui ir bejėgiškumui: mes pa
čios daug mažiau kentėtumėm nusiminime, beviltiškume, menkaver
tiškumo jausmuose! Mes tada nebūtumėm nei sau, nei kitiems tokia 
tarsi nepakenčiama, gyva našta;

PILNO PASITIKĖJIMO

mes sakytumėm su1 psalmininku:
„Tavim aš pasitikiu, Viešpatie!
Kalbėsiu: „Tu esi mano Dievas — 
Tavo rankose mano likimas!“ —

Mielai priimsiu jo raginimą per psalmininką:
„Pavesk Viešpačiui savo likimą.
Juo pasitikėk: Jis tave ves!
Tavo teisybę parodys tikroj šviesoj, 
Tavo teisę vidudienio skaistume“. —

Niekuomet mes nenusiminsime; Jobas mus paguodžia drąsiu 
žodžiu: ‘

„Štai laimingas žmogus, kurį Dievas baudžia, 
Visagalio tat sudraudimo neatmesk.
Jei jis sužeidžia, jis ir vaistų duoda, 
Jei jis užgauna, jo ranka pagydo“. —

Todėl psalmininkas su džiaugsmu ir optimizmu gali žiūrėti į 
į ateitį:

„Viešpats mano ganytojas, nieko man nestinga.
Ganyklos vietoje ten jis mane stato;
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Prie gaivinančio vandens jis mane veda;
Jis atgaivina mano sielą, 
veda mane teisybės takais 

• dėliai savo vardo.
Nes ir jei mirties ūksmės viduriu eičiau, 
aš nebijosiu nelaimių, 
nes tu esi su manim.
Tavo lazda ir tavo ramstis ramina mane.
Tu tiesi mano akivaizdoje stalą 
prieš tuos, kurie mane vargina... 
Tavo malonumas lydi mane 
per visas mano gyvenimo dienas, 
ir man valia gyventi Viešpaties namuose, 
per ilgiausias dienas“.

Todėl ir mes galėsim pasidžiaugti tokiu optimizmu, visišku pa
sitikėjimu Dievo Apvaizda, totalitariniu pasivedimu Dievui musų 
Tėvui, aklu pasitikėjimu tėvu: jo rankose aš jaučiuos visiškai apsau
gota, kad ir pati nežinodama, kaip jis mane ves; net nenorėčiau pati 
tvarkyti savarankiškai savo gyvenimą; jis geriau žino: štai aš Vieš
paties tarnaitė, tebūna man sulig tavo žodžių! /V * ,

Jau senovės išminčius taip pat prisipažino: „Žmogaus žingsniai 
vedami Viešpaties; ką gi žmogus pats supranta apie savo kelią?“ — 

Yra ne tik graži mintis, bet tikra realybė, kurią man garantuoja 
protas ir tikėjimas: Dievas man „pirmasis ir paskutinis“, iš jo ran
kos aš išėjau, į jį vėl grįšiu. Tie du taškai, mano gyvenimo pradžia 
ir galas, yra nepajudinamai tvirti ir aiškūs, jais aš noriu pasitikėti. 
Jei tarpiniai etapai tarp tų dviejų polių, mano žemiška kelionė, 
kartais atrodo tamsi, neaiški, vis tiek aš jaučiu visuomet tą ranką, 
kuri mane laiko ir veda: „jei ir mirties ūksmės viduriu eičiau, nebi- J I
josiu, nes tu esi su manim“. — Jėzaus kelias ir čia vėl mano kelias: 
„Išėjau nuo Tėvo in atėjau į šį pasaulį; vėl palieku pasaulį ir einu 
pas Tėvą“. Ir mes iš Tėvo į Tėvą. Todėl Jėzaus pasitikėjimas ir 
mano viltis: „Kursai mane siuntė, yra su manim; jis nepaliko manęs 
vieno“.

Tokiame nusistatyme mes būsime ’ne tiktai pačios išti
kimos pasitikėjime Dievo Apvaizda, bet galėsime būti drąsiai

p ■

TOS PAČIOS PAGUODŽIANČIOS TIESOS ŠAUKLĖS.
Kad ir jausimės silpnos tam dideliam uždaviniui kitus pakelti, stip
rinti, kitiems būti gyva tokia Dievo Apvaizda: ta pati Dievo Ap
vaizda mus stiprins kaip aną senovės pašauktąjį:
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„Viešpaties žodis į mane:
Pirma, negu padariau tave motinos viduriuose, 
Aš tave išrinkau.
Pirma, negu išėjai iš motinos įsčios, 
Aš pašventinau tave
Ir paskyriau tave tautų pranašu*'. — 
„Tuomet aš tariau:
Ai, Viešpatie Dieve, 
Štai aš nemoku kalbėti, 
Juk aš dar toks vaikas“. — 
Bet Viešpats man atsakė: 
„Nesakyk aš dar toks jaunas, 
Tik eik, kur aš tave siųsiu 1 
Skelbk, ką aš tau įsakysiu!
Nebijok, nes aš esu su tavim“.

Dievo Apvaizda mene kartais atvaizduojama: iš debesies ištiesta 
ranka; Dievo dešinė; paties Dievo nematyti tik Jo veikianti Visa
galybė; Jis Pats palieka mums paslėptas.

Gal ir mums, po visų šių minčių ir nežiūrint jų, Dievo Apvaiz
dos problema nelabai daug paaiškėjo? Kas tada? Norėčiau tik pri
dėti kitą lydimąją mintį visai ateičiai.

Vienas modernus netikintis žmogus pripažįsta: „Dievo, 
kurį aš visiškai suprasčiau, aš negalėčiau pripažinti Dievu“. —

Modernus krikščioniškas filosofas rašo: „Kai žmo
nes baigs klausti, tada ir laikas pasibaigs. Žemiškojo gyvenimo raida 
pasiekė savo tikslą; laikas nurims ir taps nepakeičiama amžinybe. 
Tiktai paskutinę dieną, Paskutiniame Teisme, bus atspėtos pasku
tinės laiko mįslės ir. išlyginti visi klausimai“.—

• ‘ I

Dievas sako: „Mano mintys — ne jūsų mintys ir mano ke
lias — ne jūsų kelias; kaip aukštai dangus virš žemės, taip mano 
mintys ir keliai virš jūsų minčių* ir kelių!“ —

O mes? — Norime garbinti Dievo Apvaizdą su šv. Povilu: 
O, Dievo turtų, išminties ir žinojimo gilybe! Kaip nesuprantami 

Tavo teismai ir nesusekami Tavo keliai!... Tau garbė per amžius!“ 
Ir su Viešpaties Tarnaite: „Tebūna man taip, kaip pasakei!**
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Švagždytė Šimelionienė

Lietuviškojo darbo bare
(Ištrauka) 

l

1935 metais*) Pasikėliau į Klaišių k. Rodūnės valse., netoli nuo 
Dubinių. Klaišiai — apgudėjęs, prietaringas, tamsus, bailus, kaip 
kiškis, bet lietuviškai kalbąs kaimas. Žmonės malonūs, lipšnūs. Jie 
iki to laiko nebuvo matę laikraščio, negirdėjo taisyklingo, gražiai 
tariamo lietuviško žodžio ir netgi jokios mokyklos neturėjo. Atvy
kau supažindinti juos su visu kas lietuviška, jiems prigimta, sava. 
Turėjau iš storostos leidimą įkurti „Ryto“ skaityklą. Bet sutikau 
sunkiai nugalimų kliūčių. Mat, naujas Rodūnės nuov. virš. Eli- 
ševskis, sužinojęs mano sumanymą įkurti Klaišiuos skaityklą, suagi
tavo kaimiečius, kad niekas manęs neįsileistų, gąsdindamas: „Kas 
įsileis ją į savo namą, tą aš sunaikinsiu, protokolais užversiu, ka
lėjime supūdysiu“. Ir tokia savo kalba nesąmoningus žmones taip, 
įbaugino, kad niekas nesutiko man išnuomuoti namą skaityklai įkurti. 
O namų buvo gražių. Maniau nieko nebus, bet dar kartą „pakalėdo- 
jus“ po kaimą — suradau bežemį, kuris išnuomavo man savo namą, 
nes jo materiale padėtis vertė jį nepaklausyti policijos. Įsikūriau pas 
jį. Po poros dienų žiūriu—renkasi mano kieman visas kaimas: ma
ži, dideli, jauni, seni, — visi apsiginklavę buožėmis, pagaliais, šakė
mis ir ima šūkaudami grasinti, kad kuo skubiausiai nešdinčiausi iš 
Klaišių, o priešingu atveju išmesią mane su viskuo jie patys. Tada 
aš paklausiau jų elgesio priežasties. Ir pasipylė aimanos: jie negalį 
skaityklos savo kaime laikyti, nes1 biją policijos ir jos protokolų. Aš 
paaiškinau, kad nėra ko nuogąstauti ir nusiraminę žmonės išsi
skirstė. Pati sau pasižadėjau, žūt būt, likti Klaišių kaime ir — 
likau. Du kiauru mėnesiu išgyvenau, kaip vilkas girioje. Dienų die
nas buvau vienų viena, nes niekas nedrįso užeiti, tik viena lietuvaitė, 
nesibijodama, atnešdavo maisto — tai buvo vienintelis žmogus su 
kuriuo galėdavau pasikalbėti, kuriam galėdavau pasiguosti. Neveltui, 
žmonės ir bijodavo, nes, nors visas kaimas linus mindavo savo prie
menėse, (kas policijos buvo griežtai draudžiama), bet policija pro
tokolus surašydavo tik tiems ūkininkams, kurių ūkiai buvo arti skai
tyklos. O jau mano šeimininkas protokolais buvo užverčiamas: čia

*) Iš ruošiamos spaudai knygos: „Tau, Tėvyne“ (Iš lenkų okupacijos metų 
apie vilnietes lietuves moteris). Čia duodame jų pačių užrašų ištraukas..

19



kiemas nešvarus, čia kaminas mažai valytas ir t.t., nors visa būdavo 
tvarkoj. O policininkas kiekvieną kartą, surašęs protokolą, pridur
davo: „O tai dėl to, kad ta „litwinka“ pas jus“. Naktų naktis švais
tėsi apie langus įvairaus plauko „šnipukai“—vienas kitą sekė: ar nei
na kas pas „litvėkę“ į skaityklą. Pagaliau pamatę, jog ir policija nu
rimo, pamažu po vieną, ėmė slinkti skaityklos link — mat, įdomu 
kaimiečiui, kas toj skaitykloj yra, ir ėjo smalsumo vedamas. Atėję 
skaityklon, pamatė knygų, laikraščių, kai kuris ėmė ir vartyti, žiū-

- rinėti. Prisikalbėjus, pamokiau ir žaidimų. Tas jiems patiko ir pra
dėjo lankyti skaityklą. Tada aš jiems ėmiau pasakas skaityti, šį tą 
paaiškinti ir nudžiugau, kai trečią vakarą laimėjau net trisdešimt 
skaityklos lankytojų. Po kelių vakarų jau klaisiškiai priprato prie 
manęs, ėmė nuoširdžiau kalbėtis ir dargi stebėtis, kaip galėjo po
licija taip juos apmulkinti, kad jie norėjo mane iš savo kaimo iš
vyti. Susiprato žmonės, tik, deja, ne visi. Tokiu būdu, pa
sikalbėdama, paskaitydama, šį tą papasakodama savo skaityklos lan
kytojams, leidau labai sunkius, bet ir džiaugsmą ugdančius, il
gus vakarus. Kas vakaras tekdavo be atvangos po penkias valandas 
kaimiečiams skaityti laikraščius, pasakas ir kt. Nežiūrėjau sveikatos 
— tvankiam kambary, prie uždarų langų, skaitau kimiu balsu ir 
džiaugiuos, jog mano darbas yra našus.. Gera tai, bet dar ne visus 
laimėjau. Gegužės mėnesį į kaimo galą eidavau gegužinių pamaldų 
žmonėms skaityti ir, kai reikėdavo grįžti iš pamaldų vakare namo, 
tai ties viduriu kaimo, (kur būdavo lenkiškos gegužinės pamaldos), 
zvimbdavo į mane netaikliai mėtomi akmens. Moters prašydavo, 
kad jau geriau neičiau, dar galvą man praskelsią, bet aš nuspren
džiau, kad neturiu parodyti baimės ir toliau ėjau į gegužines pamal
das, nors mane kas vakarą palydėdavo, bet iš pakrūmių vis akme
nys zvimbdavo. Ir taip vargdama išgyvenau 1955-tuosius m. ir su
tikau 36-tuosius. Šie metai ir nieko geresnio neatnešė. Bet šių metų 
pradžioje mano darbas tapo viešesnis. Sausio mėnesį surengiau va
karėlį. Nusisekė ir ne visai nusisekė: vaidino puikiai, bet tik seni
mui; jaunimas nuėjo tuo metu „žaliojo dievo“ garbinti — magaryčių 
paragauti. Iš ten užėjo ir į vakarėlį, kuris jau seniai baigėsi ir ėmė 
šokti, linksmintis. Man parūpo pažiūrėti, kaip jie linksminas. Įėjau 
pirkion. Kaip tik mane pastebėjo, tuoj puolė kaimo bernai šaukti: 
„Von iš čia! Eik namo! Čia tau Lietuvos nėra“. O Motiejus Va
liukevičius su broliu puolė į mane su kumštimis. Moterys užstojo. 
Kilo triukšmas — ėmė tarpusavy koliotis. Taikiau ir sutaikiau, ir 
toliau su jais linksminausi, lyg nieko nebūtų įvykę. Apie tą įvykį 
sužinojo Rodūnės nuov. virš. Eliševskis ir kitą dieną atvyko pagirti 
Valiukevičius už jų „žygius“. Šiems to tik ir reikėjo. O kai išgirdo
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Švagždytė Šimelionienė su broliais
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pono viršininko žodžius: „Gerai. Ji to užtarnavo. Už tai nebūsi 
baustas“, vaikščiojo Motiejus, lyg kalakutas pasipūtęs. Toliau ligi 
kovo mėnesio dirbau ramiai. Gi kovo mėnesį prasidėjo skaityklų 
vedėjų persekiojimai. Ir štai kovo mėn. 2 d. atlanko mane „aukš
tieji svečiai“: saugumo skyriaus referentas Ditz, slaptosios policijos 
pareigūnas, žinomas išgama Aleknavičius ir nuov. virš. E. ir pra
deda smulkią kratą. Ieškojo jie pas mane nelegalios literatūros, 
t. y. „Mūsų Vilniau^“, raudonų knygučių, kaip „Vargų vargeliai“, 
„Kryžių kryželiai“, ir kamantinėjo, ar nepriklausau prie V. V. S< 
ir kt. Tiek to jau būtų dėl kratos, bet, kai ima visaip burnoti prieš 
Tėvynę, kraujas verda. Stovi žmogus dantis sukandęs iš skausmo, ir 
juodžiausios mintys neduoda ramybės. Varto Aleknavičius kny
gas ir murma: „Nieko nėra apie Lenkiją. Vis tiek tą „paršyva“
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Lietuva žlugs!“ Ir nė žingsnio nežengia be kaskart biauresnių įžei
džiančių, ironiškų žodžių. Palikus viena, dėkojau Dievui, kad jie 
išsinešdino. Po mėnesio gavau pranešimą iš storastijos, jog skai
tykla uždaroma — „saugumo, ramybės ir tvarkos dėliai“. Ir nuo 
tada prasidėjo iš tikro sunkūs persekiojimo laikai — kratos tapo 
kasdiene duona, šnipinėjimai — normaliu reiškiniu. Sugaus būdavo 

o . - _

bent vieną žmogų skaitykloj — rašo protokolą; sutiks mane kur 
nors kelyje — išrėks, prigrasys ir, pavedėję gerokai atgal, paleis 
tik temstant. Kartą grįžau su vienu kaimo berniuku iš bažnyčios ir 
sutikau pakelėj policininką. Tas, išklausinėjęs mano palydovą, iš- 
koliojo paskutiniais, padoriam žmogui nepakartotinais, žodžiais; tarp 
kitko burnojo: „Tu lietuviškas snuki, aš tau parodysiu... Greitai 
tavęs čia nebus ... Aš tave sumalsiu į šipulius“ ... ir t.t. Nuvedęs 
mane nuovadon uždarė celėn iki vakaro. Vakare išleido ir liepė eiti 
namo. Kai paklausiau už ką mane taip ilgai laikė, atsakė: „Su po
licija reikia mandagiai elgtis ir jai nesipriešinti; mat, policininkas Sta- 
siok įsižeidė, kai paklausta ką nešu, atsakiau: „nelegalę literatūrą“, 
(kuri jam labai rūpėjo), priversdama jį tikrinti nešamus batukus, 
įrištus popiery. Lenkas apsigavo ir negalėjo dovanoti. Atkeršijo.

Mane labiau įbauginti negalėjo, tai užtat mano šeimininką pada
rė savo kasdienio jojimo arkliuku. Įbėgs būdavo kaiman ir šmukšt 
pas šeimininką. Kyla riksmas, pasigirsta nusižeminęs aiškinimasis 
ir — jau protokolas surašytas. Ir rašė protokolus už viską: už ka- 
miną, šulinį, šunį, pirkios nenudažymą balta kreida ir t.t., nors vi
są rasdavo tvarkoje.

Dar labiau pablogėjo mano būklė nuo to meto, kai lenkų val- 
’ džia sumanė pravesti Klaišiuose melioraciją. Prieš valdžios darbą 

ėmė kaimiečiai griežtai protestuoti. Įvyko muštynės kaimiečių su 
matininkais. Viso to vyriausiu kaltininku palaikė mane. Vis dėlto 
negalėjo konkrečiai prikibti.

Ir toliau kratos po kratų vyko. Kartą atvyko policija patikrinti, 
kur esu ir ką darau. Neradusi namie, liepė šeimininkui duoti maišą, 
įėjo į užrakintą mano butą ir susidėjo į tą maišą mano pačios kny
gynėlio knygas, maldaknygę, giesmynėlius,, šachmatus, „dangų“. Be 
to, nusiėmė nuo sienų Dariaus ir Girėno ir mūsų tautos patriarcho dr. 
Basanavičiaus paveikslus. Vytauto D. paveikslą pakišo po suolu, 
o paliko kabėti tik buvusios Lenkijos prez. L Moscickio paveikslą. 
Tas knygas ir paveikslus nusivežė į Rodūnės miestelio policijos 
nuovadą. . .

Grįžusi namo, supratau, jog mano kambarį aplankė „vandalai“. 
Ir ne as viena buvau tokiu būdu apvogta. Mano darbo draugus toks . " <
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pats likimas ištiko. Su vienu darbo draugu J. Bujanausku nuėjau 
kartą Rodūnės m. nuovadon paklausti, kur dingo mūsų knygos, 
paveikslai ir, ar galima tikėtis gauti tuos daiktus atgal? Tada Eli- 
ševskis ėmė šūkauti: „Šuns krauje, eik į bažnyčią melstis, o ne čia 
knygų ... Lauk iš mano akių!“ Spiovė J. Bu-kui į veidą ir dar labiau 
įsikarščiavęs pakėlė koją ir parodęs į padą, susuko: „Štai kas tau, tu 
cholerai“ Pagaliau išvarė mus iš nuovados. Reikia pažymėti, kad 
tai buvo vienas iš biauriausių nuovad. viršininkų ir baisiausių aro- 
gantų. Jis su niekuo nesiskaitė. 

t ' ' „ . . . ‘

Jau ir pavasaris prasidėjo. Kaimiečiai prašyte prašė parvežti iš 
Vilniaus lietuvių ūkio draugijos sėklų. Sutikau. Nuvažiavus Vil
niun, paėmiau sėklų ir su 45 kg maišu grįžau automobiliu į Klaišius. 
Pakelėje prikibo policija. Liepė grįžti nuovadon. Reikėjo nešti du 
akumuliatorius ir maišą su sėklomis. Pastarąjį liepė nešti pasipai- 
mojusiam čia pat žydui, o akumuliatorius nešiau pati. Ėjau sunkiai, 
pamažu. Tai polic. Kilijan’ui nepatiko. Nesusi valdė ir kelis kartus 
smarkiai mane pastūmė. Be to, dar tyčia ėmė koliotis: „Greičiau, tu 
cholera, nes tuojau aš tave išvarysiu!“ Ir taip kelis kartus. Taip 
kompromitavo mane čia pat, turgavietėje, stovinčių žmonių akyse. 
Nuovadoj krata. Sujovė man visas sėklas, taip, kaip lenkus vokiečiai, 
atėmė tris giesmynėlius ir „Svečiuose pas 40 tautų“ knygą. Po to 
viso pasiėmiau maišą ir išdūlinusi iš nuovados, pasisamdžiau vežimą 
ir nuvažiavau į Klaišius.

Ryt dieną 9 vai. atvyko pas mane Aleknavičius. Krata. Jos metu 
klausinėjo: „Iš kur tos sėklos? Kas jas prisiuntė? Iš Kauno?“ Atsa
kiau, jog pirkau sėklas už kaimiečių pinigus. Netikėjo ir toliau: 
„Ką darysi iš tų sėklų? Košę virsi?“ — šaipėsi. Ir išeidamas dar 
pasiėmė drauge M. Zabielaitės laišką, kuriame surado žodį „mė- 
'f • 4- 1 • • C (iynsiuliai .

Laikas plaukė nepastebimai ir nesugrąžinamai, o policija bud
riai kiekvieną žingsnį sekė.

Ruduo. Krito lapai. Neramu kažko. Laikau rankoj gautą iš 
teismo prokuroro laišką ir bijau atplėšti, perskaityti. Tai tokia 
gruodžio 16? Ne laiškas tai buvo, o kaltinamasis aktas. Nurodoma 
jame mano darbo planas — atplėšti dalį Lenkijos, t. y. Vilniją ir pri
jungti ją prie Lietuvos. Tai didžiausias nusikaltimas. Be to, dar 
kaltinama už rastą pas mane nelegalią literatūrą ir kad esu viena 
didžiausių agitatorių ir pavojingiausių Lenkijai asmenų. To visiškai 
pakako galutinai manimi nusikratyti. Trims savaitėms po to praėjus, 
tamsią, gūdžią žiemos naktį, sudrumstė man ramybę Rodūnės po
licija, kuri prisibeldusi, įsakė rengtis ir vykti drauge. Nedavė nė
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mažiausio daikto su savim pasiimti. Nenusivokiau ką su manim 
norėjo daryti, kur dėti, vesti. Nuvedė į nuovadą. Eidama džiūga
vau, kad suspėjau vaikams eglutę suruošti. Malonu buvo atsiminti, 
kaip vaikai lietuviškomis giesmėmis patiko kaime kalėdojantį lenkų 
kun. Šteiną. Šis paklausė jų: „Kas jus išmokė šių dainų? Kodėl 
nedainuojate lenkiškai? Nemokate? Matomai turite gerą agitatorę? 
Jai čia ne vieta!“ Ir kunigo žodžiai pildėsi. Nuovadoje sutiko ma
ne komendantas, padavė raštą ir pasiskubino paaiškinti: „Prašau 
išsirinkti — ar 2000 zl. užstato ar kalėjimas“. Kalėjimą specialiai 
pabrėžė. Norom nenorom liko kalėjimas. Iš Čia nuvedė mane areš
tam Dvi paras gyvenau jame. Be kieto „tapčano“ ir dvokiančio ki
biro mano „šaltojoj“ nieko daugiau nebuvo. Trečios dienos rytą 
liepė man išeiti. Koridorėly pamačiau dar du darbo draugu: Vincą 
Staselį ir Vincą Dailidną, tokio pat likimo ištiktus. Čia juodu pats 
komendantas sukaustė. Žiūrint į tai, nenoromis pabiro man iš akių 
ašaros, Širdy šaukiausi dangaus keršto. Bet čia pat ryžausi nesi
rodyti su savo silpnumu. Ėmiau juokauti, kad ir mane prie jų pri
rakintų, kaip niekuo nesiskiriančią nuo jų kaltininkę. Policininkas 
paaiškino, kad moteris kaustyti yra griežtai draudžiama. Areštuo
tiems prižiūrėti paskyrė 3 policininkus, kurie nuvedė mus į auto 
ir nusivežė. Kelias buvo blogas, oras aute — tvankus, šalta ... Pas
kutinį kartą, atrodė, teko man pravažiuoti pro Klaišius, kur dau
giausia teko nukentėti, bet ir gerų vaisių sulaukti. Tuo metu nu
traukė aute tylą vienas „angelų sargų“: „Daug užsitarnavai, o dabar 
į atgailą“. Nekreipiau į tai dėmesio. Kelionė buvo nepakenčiama, 
bet norėjosi, kad ilgai tęstųsi. Šiurpas kratė, pagalvojus apie kelionės 
tikslą. Tuojau mus išlaipino iš auto. Atsidūrėm prieš aukštą, ilgą, 
baltą ir tiek pat šaltą, namą su dideliais geležiniais juodais vartais. 
Ties vartais kabojo aras, o po juo parašas: „Więzienie Lidzkie“. Tuo
jau įleido mus pro tuos vartus.

Ir atsivėrė prieš mus naujas pasaulis, pasaulis, kur laisva valia 
panaikinama ligi išėjimo iš čia. Prie pat vartų buvo durys į kamba
riuką, kuriame jau buvo daug žmonių. Čia aprašė mus nuo galvos 
ligi kojų, atėmė iš mūsų visą turtą ir liepė eiti į paskirtą vietą. Ati
darė man dar vienus vartus ir įleido į moterų skyrių. Čia sutiko mane 
moterų skyriaus prižiūrėtoja. Klausė, už ką esu baudžiama? „Ne
žinau“ — atsakiau. „Aha, tai komunistė“ — paironizavo ir nuėjo 
sužinoti kas esu. Kai grįžo tarė: „To litwinka, a!“ Tuojau liepė 
persirengti kalinės drabužiais, pasiimti bliūdelį, šaukštą ir mažytį 
mažytį rankšluostėlį. Privedė prie celės 2 nr. įleido jon ir vėl už- 
rakino. Valandėlę sustojau prie durų, susikaupus žiūrėjau, kur aš 
gyvensiu. Celė buvo gan didelė su dviem, geležiniais virbalais ap-
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Vilniaus Universiteto lietuvės studentės lanko skyrius

kaustytais, langais. Vienam ir kitam celės pasienyje stovėjo „tap- 
čanai“, ant kurių buvo sukrauti čiužiniai ir apkloti paklodėm. Pa
mačiau apie 10 sėdinčių ant „tapčano“ moterų, apsivilkusių pilkais 
drabužiais, išblyškusių, nusiminusių. Vėliau viena po kitos slinko 
prie manęs paklausti, už ką pakliuvau. „Nežinau“ — atsakiau. Tuoj 
ėmė šaipytis: „Matyt, geras paukštelis, kad nenori sakyti net už 
ką baustai“ Pamaži susipažinau. Atėjo pietų metas. Džrrr .. . du
rys ir įėjo dar 20 moterų darbininkių. Visos vienodai apsivilkusios, 
viena nuo kitos niekuo nesiskiriančios, nusiminusios, susikaupusios, 
piktų žvilgsnių. Pietūs. Visos pasiėmė savo valgomuosius prietaisus, 
sustojo eilėn ir laukė savo dalies. Ir aš savo dalį paėmiau. Valgyti 
nenorėjau. Norėjau tik pažiūrėti kas per valgis. Buvo neva pupelių 
sriuba, skysta, be vieno riebaliuko ir tik kur-ne-kur pasirodė men
ka pupelytė. Pamaišius pastačiau tą žiūrę ir laukiau ko kito. Mat, 
vis dar laisvė švaistėsi vaizduotėje. Ir kaip nustebau, kai pama
čiau, kad kalinės ima plauti savo bliūdelius, o ne laukti antros duok
lės. Dėl tikrumo paklausiau, ar daugiau nieko nebus? Visos ap
link nusikvatojo į tokį mano paklausimą. Mat, buvau naujokė. Pa
mažu susivokiau tame pragare žemėje. Arčiau prisižiūrėjau savo Ti
kimo bendrininkėm. Buvo jų čia visas puskapis. Daugiausia kri- 
minalistės, o tik 3 politinės nusikaltėlės: 2 komunistės ir 1 lietuvė 
— tai aš. 1

. Atėjo vakaras. Davė mums miežinių miltų buzos. Po to at-
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nešė man čiužinį ir pagalvėlę. Kas tame čiužiny buvo, sunku įspėti. 
Gal būt, tai buvo šiaudai nuo neatmenamų laikų į tą čiužinį sukimšti, 
gal šienas į tabaką sutrintas, ar smulkūs smulkūs popiergaliai. Ga
vus tuodu daiktu, pastebėjau, kad senesnės nusikaltėlės buvo kiek 
favorizuojamos, o ypač tos, kurios turėjo dažnesnius maisto siun
tinius ir kuriuo dalinosi su savo globėja — prižiūrėtoja. Tiek to. 
Miegojau tam menkam, biauriam, nešvariam patale. Mat, tokios 
ten buvo naujokių teisės; jeigu tai galima teisėmis vadinti. 16 pri
vilegijuotų nusikaltėlių paklojo guolius ant „tapčanų“, o 14 — ant 
grindų. Pastarųjų, paniekintojų grupei priklausiau ir aš.

Atsiguliau. Užmigti negalėjau. Kūnas už grotų, mintys lais
vos, kaip drugiai, bet kaip liūdnos, apmirusios ir bevilties.

Graudžiai paašarojau. Kad lengviau būtų, kad nieks mano ašarų 
nematytų šitam keiksmų, prakeikimų ir purvo „požemyje“, užsi
dengiau visa antklode. Sušalau, veik visą naktį dantų negalėjau su
glausti. Mano guolis buvo prie pat atdaro langelio, pro kurį vėjas 
puste pūtė.

Rytą 6 vai budinamos pašokstam. Vienu akimirksniu susi
tvarkom ir laukiam pusryčių: juodos, nesaldytos kavos, kaip pamaz
gų, ir 300 gr. duonos. Po pusryčių pasivaikščiojimas. Kalėjimo kie
me mažučiam, siauručiam 30 moterų: viena paskui kitą; susidėju- 
sios užpakalin rankas, nuleidusios galvas, nusiminusios vaikščiojo 
ratu 10 min. vienon pusėn ir 10 min. kiton. Nustatytom pasivaikš
čiojimo taisyklėm negalima buvo nė per nago juodumą nusižengti. 
O jei kas nusikalsdavo, tai buvo varomas celėn ir keletą dienų ne
išleidžiamas šiom vaikštynėm, nes toks pasivaikščiojimas sudarė liuk
susinį malonumą.

Po pasivaikščiojimo prasidėdavo vidujinis celės gyvenimas. Ko 
aš ten neišgirdau; tik to, kas žmoniška, neteko man ten išgirsti. Kil
davo tiesiog orgijos, pragaro gelmių būtybių orgijos. Jokio gėdos 
jausmo nebuvo. Tas mane smogė. Pirmą kartą gyvenime man teko 
pakliūti į tokių supuvusių kūnu ir dvasia žmonių tarpą. Tokius žmo
nes, tur būt, tik lenkai sugebėjo išauklėti.

Slėgė mane dvasinio gyvenimo rafinuotas palaidumas, kankino 
mane ir už nugaros jau spėję susimesti daugiakojai gyvuliukai. Šių 
pastarųjų tupėjo neviena apsčiai. Ir nepaisant to, nesirūpino nė vie
na savimi. To pakęsti negalėjau. Tačiau ir su tuo pamažu apsipratau.

Diena iš dienos pusbadžiu gyvendama maitinausi viltimi, vėl pa
matyti laisvąjį, dabar taip vertingąjį, gyvenimą: gyvenimą be grotų 
ir be įkyraus faktų čerškėjimo.

Ateis diena, teismo diena ir atneš man laisvę, o gal visai mane 
į šį „pragarą“ įgramzdins — tokios mintys smegenis raižė.
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Marija. Zabielaitė

Atsiminimų žiupsnelis---------
(Ištrauka)

1936 m. Didįjį Trečiadienį pamačiau atvažiuojančius iš Lydos 
ponus ir pas mane. Nieko negalvodama, lyg kokios nežinomos jėgos 
traukiama, atsidūriau ant pirkios aukšto.

Keista pasidarė, kai atsipeikėjau ir supratau tą neapgalvotą žings
nį, bet stovėjau už kamino ir girdėjau, kaip ponai kamantinėjo ūkinin
ką, pas kurį gyvenau. Ūkininkas sklandžiai įtikinėjo, kad aš išvažia
vusi šventėms pas draugę, kad jis pats mane išvežęs ir t.t. ir t.t. Nu
ėję pas kitus ūkininkus, klausinėjo, ar aš neagituojanti prieš Lenkijos 
valstybę, kas mokąs man algą ir t.t. Plikiečiai mane labai išgyrė. 
Tik, deja, vis tiek ponai rado: „pavojingą viešai tvarkai ir saugumui“ 
ir mano vedamą skaityklą uždarė. Likau be tarnybos. Kas daryti? 
Kur pasidėti? — kankino klausimai. O ašaros svilino blakstienas ...

Prasidėjo dar sunkesnės dienos. Skaitykla uždaryta. Žmonėms 
uždrausta pas mane lankytis. Tada sumaniau pati lankyti ūkinin
kus. Atlankydama išklausydavau žmonių skundų, nuramindavau, 
patardavau. Vaikus pamokydavau iš lietuviško laikraštėlio skaityti. 
Paklausinėdavau Lietuvos istorijos, pamokydavau dainų.

Policija dažnai lankydavosi, net vidurnakčiais, norėdama susekti 
mano tolimesnį veikimą. Jie buvo gudrūs, bet ir aš ne iš kvailųjų.

Taip slinko liūdnos dienos, nesiūlydamos rytojui nieko geresnio. 
Pavasarį darbo sąlygos kiek palengvėjo: šventadieniais surinkusi 
vaikus išsivesdavau miškan. Miške žaidėm, sportą vorn, linksmai 
ėjom ratelius, dainavom, o pavargę susėsdavom ir mokydavomės Lie
tuvos istorijos, šventos istorijos ir kita. Grįždavom namo visi išvar
gę. Vyresni vaikai nešė mažuosius (3—4 m.) vaikus.

Pavakariais nueidavau pas jaunimą. Pašnekesiai, įspūdžiai, poli
tikos žinios ir dainos užpildydavo laisvas šventadienio valandas.

Taip besikalbėdami su plikiečiais, sumanėm galę kaimo pastatyti 
kryžių su lietuvišku parašu.

Šis sumanymas visų buvo vienbalsiai priimtas. Pagal susitari
mą kiekviena šeima turėjo duoti po 50 skatikų minėto kryžiaus rei
kalui. -
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Kartą atvyko policininkas, atkeltas iš gilumos Lenkijos, ir ėmė 
mane kamantinėti: iš kur aš gaunu lėšų pragyvenimui.

Po to ėmė atsargiai mane girti, kad esą galima būtų ir įsimylėti, 
tik visas biaurumas, kad aš esanti lietuvė, ir tai dar „zajadla litvinka“.

— Ne šuniui dešra, — piktai atkirtau ir taip pasibaigė mūsų 
„meilus“ pasikalbėjimas.

Po savaitės atvažiavo Žirniūnų nuov. viršininkas Sulėk ir iš Ly
dos ponas Karas ir padarė mano bute kratą, ieškodami nelegalių lie
tuviškų knygų. O visos lietuviškos buvo nelegalios. Išvartė lovą, 
spintą ir visus kampus. Suradę gimnazijos laikų užrašus, kelis gim
nazistiškus laiškus — išvežė Lydon, grasydami kalėjimu už nelegalų 
vaikų mokymą.

Iš to piktumo kitą dieną įsakiau vaikams, kad visi susirinktų 
prie buv. skaityklos namo su „šautuvais“. Kokie ten šautuvai! Pa
prasti kuolai. Visus surikiavusi įsakiau „šautuvus“ užsidėti ant pe
čių ir uždainavę „Į kovą, į kovą“ peržygiavom kelis kartus per kai
mą, o paskum nukeliavom į laukus. Čia sumanėm pažaisti „karą“. 
Suskirsčiau vaikus į dvi grupes — vieni turėjo būti lietuviai, kiti 
lenkai.

— Panele, aš nenoriu būti lenku, — pasakė vienas drąsesnis vai
kas. Tuoj ėmė ir kiti šaukti, kad jie nenorį būti lenkais. Taip mi
nėtas „karas“ ir neįvyko.

Pagilinę mokslo žinias, pažaidę ir pasisėmę iš Margio karžygiš- 
kumo dvasios, ėjom namų link.

— Panele, užgiedokim Lietuvos himną! — sušuko IV sk. mo
kinys.

Įėjom į kaimą. Čia pripuolusios moterys verkdamos prašė, kad 
aš liauciausi su vaikais viešai rodytis, i ‘ ,

— Padabosi, panela, rytoj palicmonai areštuis ir nuvaris turmon. 
Ar dar tau mažai, kiek iškankino kratomis, — kalbėjo.

Aš juokiausi sakydama, kad man malonu dėl Tėvynės kentėti.

Ruduo. Mūsų kryžius — paminklas buvo atvežtas ir patalpin
tas vienos našlės klojime. Jame buvo iškalti šie žodžiai: „Jėzau, gel
bėk mus ir vesk mus Tėvynės meilės keliu“. Po trijų dienų atvyko 
du policininkai, kurie surašė 10-čiai ūkininkų protokolus neva už 
blogus kaminus ir įkalbinėjo ūkininkus, kad mane išsivarytų, o ta
da būsią Plikiuose ramu.

Po savaitės minėti plikiečiai gavo baudos po 10 zlotų, o keturi 
ūkininkai po 20 zl., mat, jie buvo aktingesni lietuviai.
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Atmintina dar 1936 metų, gruodžio mėn. 8-ji diena.
9-tą valandą, nežiūrint ankstyvaus ryto, vaikai lakstė prie ma

no gyvenamo buto, tai reiškė, kad jie nori kur nors susirinkti pasi
mokyti. Mat, reikėjo kiekvienai dienai paskirti kitą valandą ir rasti 
butą pas patikimesnius asmens, kur galima būtų drąsiai dirbti ir, 
kad būtų saugu (kad neužkluptų policija). Todėl minėtas šventadie
nio rytas man atrodė, kad buvo itin patogus susitikti su visais Plikių 
vaikais. (

• •

Išėjusi liepiau vaikams susirinkti pas ūkin. Ringevičių ir sykiu 
paskyriau du vyresnius berniukus gale kaimo eiti sargybą, kad pra
neštų apie policijos atvykimą. Grįžusi į kambarį, buvau beimanti 
apsiaustą, tik staiga išgirdau pragarišką ratų dundėjimą. Pažiūrėjau 
pro langą, pamačiau į kiemą įvažiuojančius tris ponus: Žirmūnų pol. 
nuovados viršinink. Sul, jo padėjėją Koral (bjauriausias ir aršiau
sias iš visų Žirmūnų policininkų) ir iš Lydos Karas.

Įėję tuoj įteikė man teismo raštą, kuriame buvo pažymėta, kad 
yra leista ieškoti nelegaliai laikomų ginklų pas mane ir ūkininką, pas 
kurį aš gyvenau. Minėti ponai ėmėsi darbo: išvartė lovą, spintą ir 
visus kampučius.

Atradę prieš kurį laiką jau peržiūrėtus gimnazijos užrašus iš nau- 
jo vartė.■ Ėmė vartyti visus kitus popiergalius. Išsiknisę pas mane 
kiek jiems patiko, nuėjo pas buvusį skaityklos namo savininką. Čia 
išlandžiojo klojimą, tvartus, prieangį ir gyvenamą butą, bet nieko 
nerado.
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Grįžę pas mane, surinko visas lietuviškas (moksl.) knygas ir 
tuos pačius užrašus.

Laike kratų aš visada kvies da vau buto savininką liudininku (būr- 
davo tokių atsitikimų, kad policija beieškodama primėtydavo prokla
macijų ir tada čiupdavo skaityklos vedėją).

Minėtam ūkininkui liepė išeiti ir atnešti maišą iš manęs surink
tom knygom sudėti.

Likau viena'tarp „šlėktų“. Tuoj ėmė manę „šlovinti“:
— Ach ty kudlata matka kowienska! JPsia krewl Ty wrzöd za- 

ražny. Cholera jasnal Ty będziesz tworzyla w paristwie panstwo?! 
— šaukė ponai. Tai buvo gražiausi žodžiai. Kitų nepatogu būtų ir 
minėti.

Aš mėginau jiems atsikirsti, bet pareigūnai tuoj puldavo prie 
manęs akis išvertę šaukdami:

— Milcz, ty, litewska morda!
Ir taip kamantinėjo mane septynias valandas.
16 vai. nuėjo pas ūkininkus. Visų pirma ištardė Sv. Kazimiero 

D-jos valdybą. Padarę kratą surado visų aukavusių kryžiui sąrašą.
Pareigūnų tardymo svarbiausiu objektu buvo išgauti kuo dau

giausia iš kaimo žmonių žinių apie mano veikimą, kad tuo remiantis, 
galėtų sudaryti man bylą. Taip visą naktį tampė vienmarškinius ūki
ninkus iš lovų. Jei kuris mėgino mane užstoti, tuoj puldiriėjo mušti J
grasydami kalėjimu. Žmonės iškankinti, išsigandę, išplepėjo visą tei
sybę, kuri man daug pakenkė.

Kitos dienos rytą 4 vai. baigę ūkininkų tardymą, vėl atėjo pas , * ■ <&
mane. °

Šviesos pas mane nebuvo, bet aš nebuvau nė akių sumerkusi, 
nes pasiųstas žmogus sekė visą tardymo eigą, pranešdamas man vi
sas smulkmenas. ■-

Ir kai ponai pabarškino į duris, aš neįsileidau jų, tik pradėjau 
lietuviškai-lenkiškai barti, kad neduodą ramybės naktį ir pasakiau, 
kad aš jų neįsileisiu į kambarį. Jei nori, tegul eina sau pas ūkininką, 
ir aš ten ateisiu. Vos įėjusią mane į trobą, Karas ėmė gėdinti, kad aš 
išsigynusi savo kaltės, o ūkininkai pasakę jiems visą teisybę: aš 
esanti kurstytoja prieš Lenkijos valstybę, paminklo iniciatorė, mo
kanti nelegaliai vaikus ir t.t. _

Aš nesidaviau išprovokuojama ir pareikalavau pašaukti tuos 
žmones, kurie taip tvirtino, bet pareigūnai su tuo nesutiko. Pradėjus 
mane iš naujo tardyti, aš apsisukau ir išėjau į savo butą.

Valdininkai paliko Plikius 9-tos dienos rytą 7 valandą, išsi- 
veždami daugybę protokolų.
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Po kurio laiko devyni ūkininkai ir aš gavome iš Apskrities vir
šininko kvietimus, kuriuose buvo pažymėta, kad minėti asmens turi 
būti ištardyti Žirmūnų valsčiuje. Kiekvienas iš mūsų turėjo pasi
kviesti rašte nurodytų liudininkų.

Nurodytų datų nuvykom visi valsčiun, kur radom iš Lydos at
vykusį tardy to jų. Neužilgo atėjo nuovados viršininkas Sulėk. Vos 
įėjęs, ėmė mane ironizuoti sakydamas, kad čia esama 20 asmenų, o 
viena dvasia (aš).

Ūkininkai jau namie išmetinėjo viens kitam (po gruodžio 8-tos 
dienos tardymo), kad mane netyčia įskundė ir jautė, kad galės būti 
man blogai, todėk prasidėjus valsčiuje tardymui, jie savo parodymus 
pakeitė, sakydami, kad jie tų naktį, laike tardymo buvę labai išvargę, 
o kas svarbiausia, kad juos taip sakyti privertę pareigūnai, puldinė- j 
darni mušti ir grasydami kalėjimu. Nuovados viršininkas paraudo, 
o dirbu valsčiuje valdininkai pasižiūrėjo viens į kitų. Tardė beveik 
visų dienų. Po tardymo keturis ūkininkus, Šv. Kazimiero D-jos val
dybos narius, nubaudė po (500) penkis šimtus zlotų arba mėnesį 
kalėjimo. Mane tuo tarpu paliko. Bet po poros savaičių ir aš gavau 
administracinę baudų sumokėti 500 zlotų arba mėnesį kalėjimo — 
neva už nelegalų aukų rinkimų kryžiui.

Šių bylų perdavėm teisman ...
1937 metų sausio mėnesio pabaiga.
Vėlus penktadienio vakaras. Lauke baisiai pusto. Staiga atsi

daro mano buto durys ir įvirsta keturi policininkai (jų tarpe ir nuov. 
viršininkas Sulėk). Visi apipustyti, baisūs. Nuov. viršininkas pa
keltu tonu įsako man tučtuojau rengtis kelionėn, nes jie vešių mane 
Kaunan. Aš greit susiorientavau ir ėmiau labai džiaugtis, girdama 
nuov. viršininkų, kad jis esųs susipratęs žmogus, žinųs mano di- 
džiausį troškimų matyti laisvų Lietuvų.

Ponai, pamatę, kad neišgųsdino manęs grasydami išvežti Kau
nan, ėmėsi kitokiu būdu nervais groti. — Ar teisybė, kų rnes gir
dėjome, kad Tamsta turi baudos? Mes tik'nežinome kiek ir už kų? 
— klausinėjo ponai. Aš prisilažinau, kad esu nubausta, bet tik pen
kiais zlotais. Toliau kalbėjau juokaudama, kad ir daugiau reiktų su
mokėti, man nieko nereikštų, nes pas mane pilni kampai zlotų. Liūd
niau būtų, jei reiktų baudų litais mokėti. *

Ponai nukabino nosis. Tyla. Po kiek laiko viršininkas S. krei
pėsi į mane, kad aš pasakyčiau iš kur „Ryto“ draugija turi tiek 
daug pinigų?

— Aš žinau! Pasakyčiau tamstai, kad būtum vienas — nuda
viau rimtai kalbančių. Nuov. viršininkui paliepus, visi 3 policininkai 
išėjo.
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„Tegu jam nesako žmogus: „Ką 
kia?“ „Kodėl taip?“ Tegu nesako, 
tik žmogus yra!“ -

(Šv. August. Išp. VII

T***

«f*

tai reiš- 
nes juk

J

Tegu neklausia ir tegu nesiteirauja, 
kodėl tokie keisti žvaigždžių lėmimai — 
visi mes tamsumoj keliaujam, 
paklydę piligrimai.

Kas atsakytų, kas įspėt galėtų 
buities mįslingos paslaptingą prasmę? 
Ir mirtį kasdieninę, lėtą 
pradžioj kiekvienoje atrastum.

Tiktai žmogus esi! Tiktai.. . Pasmerktas 
gyvenimu praeit juodoj naktyje.
Kartais gi pamatai akim pramerktom — 
kaži kur žvaigždės lyja.

Jų spinduliuos ringuoja sapno šilkas, 
svaigus, alpinamai aitrus...
. .. Ak, nežinią su savimi atvilkom, 
ak, žvaigždės nežinioj pražus.. .

AŠ paslaptingai apsidairiau aplink ir sakau:
— „Rytas“ turi tokią mašinėlę, kuri automatiškai pinigus dirba.
Mano ponas labai paraudo ir daugiau nekamantinėjo manęs keis

tais klausimais.
Tų pačių 1937 m. kovo mėnesį gavau pranešimą vykti į teismą 

' Lydon (dėl minėto kryžiaus — paminklo, kuris gulėjo klojime).
Teismas baigėsi mūsų nenaudai: du ūkininkai buvo nubausti po 

60 zlotų arba dvi savaites arešto ir du po 25 zlotus arba 10 dienų 
arešto.

Mane teismas išteisino, nežiūrint į tai, kad apskrities viršinin
ko pareigūnas prašė teismo mane kuo žiauriausiai nubausti, nes M. 
Zabielaitė yra žinoma kaipo didžiausia lietuvė-veikėja visoj Lydos 
apskrity. („Maria Zabiellowna jest znana jako wielka okialaczka li- 
tewska na calym terenie lidskim“).
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M. Lastauskienė

Monai k
f

- — Kas tau, Aldute? — klausė tarnaitė, kambarius tvarkydama. 
— Kodėl taip sėdi nuliūdusi... Daržely vaikai žaidžia, sniegus 
ritinėja. Šiandien oras gražus, šiltas vėjas pučia, eik ir tu su-ki
tais pažaisti. Mamytė iš tarnybos sugrįžusi klausinės, ką darei per 
dieną, ir ką anai pasakysi? Sėdėjai kaip smūtkelis kerčioj, sarmata 
bus prisipažinti... . " - • • • k

-— Tu nežinai nieko! Ir aš nesuprantu kodėl pas mus pasi
keitė gyvenimas. Šiąnakt aš atsibudau ir ilgai negalėjau užmigti, 
girdėjau aiškiai, kad mamytė verkė ir atsiduso: — „Dieve, Dieve, 
pasigailėk mūsų...“ O kodėl ji verkė, aš žinau: tėtukas dabar 
visada yra liūdnas, nesikalba su mamyte, nežaidžia su manim ir 
dažnai vakarais išeina. Anksčiau, kada aš buvau mažytė, visada bū
davo namuose linksma ir labai greit bėgo laikas, o dabar yra labai 
nuobodu, aš negaliu sulaukti vakare aštuntos valandos, einu į lovytę, 
poterius sukalbu, o užmigti negaliu. Kartais tėtukas kažko susi
pyksta su mamyte, ir aš bijau... jis pasidaro negražus kaip slibi
nas. Teta sako, kad aš atrodau kaip senė ... iš tikrųjų aš pasensiu 
neužauguši, man jau nesinori žaisti, nei vaikiškas knygas skai
tyti... Aš skaitau eilėraščius, man kaskart darosi liūdniau ...

. ■ • “ ©

— Ar tu žinai kodėl taip yra? — klausė šypsodamasi.
— Nežinau, nieko nežinau.
— O nori sužinoti?

k — Žinoma, noriu, jeigu tu žinai, pasakyk. '
— Aš tau pasakyčiau, tik niekam nė žodžio, nei mamytei, nei 

tėtukui, nei tetai, niekam niekuomet.
— Duodu garbės žodį, — ištarė rimtai mažutė, žiūrėdama pa- 

dyrusiomis akimis į tarnaitės veidą, o jos suvytęs veidelis nubalo. 
— Sakyk! — sušnabždėjo prisiglausdama.

. - Kaip čia tau pasakyti, kad suprastum, — sakė galvą krai
pydama mergina. Tu dar vaikas, daug ko' nežinai....

Aldutė liūdnai nusišypsojo.
— Tu nemanyk, kad aš kvaila, -—sušnabždėjo, — aš daug 

ką žinau, ko kiti vaikai nežino.
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— Na tai ir pasakysiu, bet ką tas mačy s, — atsiduso tarnaitė.
— Tavo tėtuką paviliojo kita moteris, todėl jis dabar jau nebemyli 
nei tavo mamytės, nei tavęs. Visą jo širdį užkovojo svetima. Jis 
kas vakaras eina su ja kur nors pasilinksminti. Samdo auto, perka 
gėles, visokius bilietus ir vaišes restoranuose, kavinėse. Dievas žino 4
kur jie trankosi, o tavo mamytė verkia naktimis. Pinigų trūksta, 
todėl pietums dažnai verdam tik sriubą. Blogai visiems, ir aš šven
tėms nebegavau jokios dovanos ... ir tu dėvi senas sulopytas sukne
les. O tavo mamytės sveikata kaskart blogesnė, ana dirba dabar 
vakarais, kažką perrašinėja, pinigų vis trūksta...

Iškalbi mergina ėmė plačiai kalbėti, kaip vis blogyn eina gyve- _
nimas ir tėtukas įsimylėjęs kaip beprotis. Aldutė klausėsi, smakrą 
ant delnų parėmusi, jos suvytęs veidelis turėjo pagyvenusios moters 
išraišką.

— Kas ana tokia? — paklausė smalsiai. — Ar tu ją pažįsti, 
matei?

— Kas iš to, kad ir žinosi, — juokėsi mergina.
— Aš būtinai noriu žinoti, — ištarė griežtai Aldutė. — Eisiu 

pas ją paprašysiu, kad atiduotų tėtuką.
Mergina ėmė juoktis, vienok sukrėtė ją baimė, kad gali išeiti 

nesusipratimai, ir gailėjosi savo atvirumo. Ėmė įkalbinėti vaikui, 
kad eiti pas nepažįstamą ponią negalima, kad gali išeiti skandalas, 
tėtukas keršys, ir visiems bus dar blogiau...

Aldutė užsispyrė: ginčijosi, neperkalbama kaip suaugusi mote
ris. Tuo tarpu užėjo tarnaitės draugė, su krepšiu skubanti turgun. 
Aldutės globėja išpasakojo visą reikalą. Viešnia buvo vyresnė ir 
drąsi kaip tikra miesto auklėtinė.

— O kas tau, tegu vaikas eina, tegu pasako visą reikalą, pada
rys sarmatą tai niekšei, o ką gali žinoti — rasi ir išsižadės vedusio 
žmogaus. .. Sakyk jai, tegu prisivilioja kokį našlį, visų geriau, pirk- ?
lį, tas brangiau užmokės... Nesigailėk, drožk į akis, tegu atiduo
da tėtuką . . . *

Abi tarnaitės juokėsi patenkintos.
— Jeigu nustosi tarnybos, — sakė vyresnioji, — aš tau rasiu 

kitą dar geresnę. Tegu vaikas eina, tat neblogai apgalvota.
— Netoli eiti, pono meilužė gyvena priešais, žiūrėkit, kur ža

lios užuolaidos, — sakė vaiko globėja.
Padėjo Aldutei apsirengti.
— Aš palydėsiu iki pat durų, — pasisiūlė skubanti į turgų tar

naitė ir tuojau išsivedė vaiką. Eidama mokė, .kaip reikia sakyti, ne- 
skundžiant šiurkščių žodžių, kurie, nors mergaitė jų prasmės nesu-
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Žiema Vilniaus apylinkėje

Vieniša moteris nuobodžiavo: neturėdama ką veikti, sėdėjo 
minkštam fotely ir labai detaliai šlifavo mažų, pirštelių nagus. Ra- 
prato, pasirodė jai netinkami. Vaiko širdelė nediktavo grasinimų, 
ir Aldutė mokėjo tik prašyti.
dijo nusibodo, pati skambinti nepaslinko, knygą skaityti — nė tiek. 
Iš ryto mieste nuobodu, tik vakare paflirtuoti, užintriguoti ką nors 
iŠ aistringųjų vyrų šiek tiek dar malonu, Tarnaitė kambarius tvar
kė, dulkino visokias pagalvėlėj, kilimėlius, tuo tarpu durys nuo 
laiptų buvo praviros.
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Aleksvs Rannitas

Žiemos lietuvaitė
t

Tavo vardo varsos neišreiškiamos.
O džiaugsmo legenda — vien rankų ilgesys. 
Lūpos amžinu mazgu sučiauptos — 
Aš savosiomis jų atspaudą imu.

4 t . ‘ .

Ar paslėptų balto sniego sruogos 
Tas dainuojančias tavo akis?
Jose — prašvintančių sniegynų švelnumą
— Neatskiriama tau ji niekados.

Ir plaukai juodi, kaip medžio lapai, 
Lapai — juodą be mėnulio naktį. 
Susitikomišrašytas žodžių raštas, 
Išsiskyrėm — kiekvienam kelionė vieniša.

Žiburys auksuotu riešutu pakibo naktyje.
Man — liūdna teliko dovana:
Mano eilėraščiai nudeginta ranka rašyti 
Ir juose beglūdinti tava liepsna.

Vertė O. Juodelienė ir P. Orintaitė

tik žavingos fėjos akys, tačiau šiandien tos akys žiurėjo niūriai, su 
panieka.

— Ar pažįsti mane? — užklausė šypsodamasi. — Kalbėkim da
bar, kaip norėjai, apie ateitį.. . Supranti dabar, ką tu mylėjai. Aš 
esu sena, ligota, žymūs ginekologai negali suprasti įvairių komplikaci
jų. Mano siela taip pat ligota, ir tu, kvaily, manei, kad aš myliu 1 
Cha, cha, cha! Seniai jau pranyko net svajonės apie meilę. Aš žai
džiu, tik žaidžiu iš nuobodumo, o tu atsižadėjai jaunos žmonos, kuri I *
tave myli, ir vaiko. Man prisisapnavo tavo dukrelė, ir dėl jos likvi
duoju tą kvailą žaidimą. Tu užmiršai, kad esi tėvas!

Kaip Šalta kruša šiurkštūs žodžiai daužė jauną vyriškį. Dingo 
meilė kaip miražas.

Negalėjo suprasti, kas tai buvo. Laimingas būtų, jeigu galėtų ti
kėti burtais, tada nesijaustų kaltas.

•
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J: Drungaitė

Lietuviškos filmos besiilgint
1934-35 m. K. Lukšio kultūrinių filmų gamybos bendrovėje kilo 

sumanymas pastatyti kultūrinę filmą iš mūsų kaimo gyvenimo pagal 
vieną mano novelę. Scenarijaus projektą pagal minėtą novelę tada 
sudariau ir įteikiau bendrovei. Tačiau, dėl žinomų mūsų lietuviškos 
filmos istorijoje įvykių, jau pradėtas darbas ir projektai žlugo. Čia 
patiekiu iš minėto scenarijaus projekto porą fragmentų.

Pirm o ji meilė
1. ’ ’ ■ .
Skamba popiečio garsais rugiapjūtės laukai. Parugė. Beržinėlis. 

Saulėta.
Magra. Švaistosi su piautuvu, griebia vieną saują didesnę už 

kitą ir kloja pėdą po pėdo. Protarpiais, kai sustoja atgauti kvapą, 
ji žiūri, kaip kregždės nardo mėlynėje žaibuodamos baltomis krūti
naitėmis prieš saulę, ji stebi švelnutę margą peteliškę, besisupančią 
ant auksinės varpos. Užsisvajoja...

Atokiau pabarėj, beržyno šešėlyje padėtas ąsotis su gira, ryšulis 
su užkanda...

Levukas: Artinasi per beržynėlį, per krūmus, atsargiai prisėlina 
prie ryšulių, ima ąsotį ir žiūrėdamas merginos link, šūkteli: „Į svei
katą, Magrele!“ Užsiverčia ąsotį.

Magra: Virpteli. Sviedžia piautuvą ant nebaigto pėdo ir lekia 
paberžėm Juokdamasi, nudžiugusi šaukia: „Levuti, smaguri, tu mano 
girą..., Aš tau ...“.

1 Levukas: Iš po plačios šiaudinės skrybėlės šypso jai mėlynomis 
akimis ir vėl lenkia ąsotį prie lūpų.

Magra: Pribėgusi prie vaikino neva bando jį mušti. Sėdasi šalia.
Levukas: Nepaisydamas smūgių, geria, paskum gardžiuojasi, 

šluosto drobinių marškinių rankove lūpas, ir siūlo gerti merginai: 
„Še ir tau“. Paverčia ąsotį ir pamato, kad tuščias,

Abu juokiasi.
< Levukas: Ęloškia puodą atgalia ranka ir prisislenka prie mer

ginos.
Magra: Lošteli atgal ir, pamačiusi paliai veidą uogomis apkibu

sią aviečių šakelę, ima jas rinkti — deda į burną sau, Levukui.
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Levukas: „Magrele, rūtele, šiandie vakare šokiai“.
Magra: Nudžiugusi: „Kur?“
Levukas: „Pas mus. Ateisi?“
Magra: Liaunasi uogavusi. Jai iš rankų spursteli atsitiesdämas 

avietės ūgis. „Motulė neleis vienai iš namų išeiti?“
Levukas: „Užeisiu tavęs paimtų ir leis“.
Magra: Visai laiminga: „Tai šoksim, tai šoksim“. Pakyla, tveria 

Levuką už rankų ir suka.
Levukas: „Trypsim, Magrele, trypsim“. Kelis kart smarkiai ap

suka merginą. „O dabar sudie, iki vakaro“.
2-

Vakaras. Iš toli girdisi armonikos garsai.
Magra: Išeina iš trobos ir sukaliojasi ant akmeninio sprisko. S va 

riai apsirengusi, susišukavusi, apsiavusi bateliais. Prieina prie dar
želio tvoros, skinasi jurginą ir sega prie krūtinės neramiai žvilgčio
dama į gatvę.

Petriene: Atidaro langą iš grįčios. „O tu kur pasikėlus“, — pa
sako ji griežtai?

Magra: Krūpteli: „Aš, aš, motule, į šokius norėjau“, — myk- 
čioja.

Petrienė: „Viena? Neleisiu“, — jos balse pasipiktinimas.
Magra: „Levukas žadėjo užeiti, pas juos šiandie šoka“.
Petrienė: „Pas Tumus? Nė nemanyk. Levukas tau ne jaunikis. 

Du bernai ant pusvalakio .... Ar į ubagus norėtum nutekėti? Išmesk 
tą pusbernį iš galvos ir kad nė kojos šičia jo nebūtų!“ Užtrenkia 
langą.

Magra: Stovi, kaip įkasta.
Petrienė: Vėl kyšteli pro langą. „Šiukštu nė žingsnio iš namų. 

Eik į vidų ir — gultų“. Trankiai užsidaro.
Magra: Pamažu eina vidun. Duryse atsigrįžta ir gatvėje pamato 

Levuką.
Levukas: Išeiginė milinukė atsegta. Šviečia balti marškiniai. Ke- 

purė ant šono. Už matiko gėlė. Pastebėjęs duryse Magrą, šūkteli:
■ "*■

„Labą vakarą, mergele“, bet staiga prityla.
Magra: Viena ranka deda pirštą ant lūpų, o kita rodo Levukui 

eiti aplink darželį už sodo, tolyn nuo trobų.
Iš vidaus grūmojantis motinos balsas: „Ar dar neklausysi?“
Magra: Sprunka į vidų. Seklyčioje, žvilgčiodama pro langą, se

ka Levuką, žvilgčiodama pro duris, viralinės link, — motiną. Tuo 
pat metu greit nusiauna, griebia skarą nuo skrynios ir, privėrusi du
ris, pro plyšeliuką klauso vis dar tebetriūsiančios motinos.
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Petrienė: Užsklendžia prieangio duris, eina grįčion, bet, prisimi
nusi dukterį, kišteli galvą atgal į prieangį ir šūkteli seklyčios link: 
„Ar jau atagulei, dukra?“

Magra: Ant pirštų galų bėga tolyn nuo durų ir atsako: „Jau, 
motulei“ Paskum valandėlę klauso, tykiai uždaro seklyčios duris ir 
atidariusi langą žvalgosi po sodą.

Levukas: Pribėga prie lango, padeda merginai išlipti. „Kas at
sitiko?“ • >

Magra: „Cit! Išgirs. Bėkim tolyn“.
Abu nusitvėrę rankomis bėga per sodą, pakalnėn, upės link... 

Uždusę susėda ant akmens.
Magra: „Motulė uždraudė į šokius eiti. Sako tu man ne jau- 

nikis, jūs du broliai ant pusvalakio ...“ y— pravirksta.
Levukas: Glaudžia merginą nustebęs ir susirūpinęs. „Magrele, 

neverk, tiktai neverk“, kalba švelniai. Paskum nutyla, mąsto ilgai. 
Po to vėl taria: „Jau žinau ką padarysiu“.

Magra: Pakelia į vaikiną veidą: „O ką tu padarysi“, ji braukia 
skaros kampu ašaras nuo skruostų.

Levukas: „Reivių Pranys jau seniai kalbina į savanorius. Eisiu. 
Kariausiu ..Gausiu žemės ir ...

Magra: Žiūri išsigandusi: „Tu į karą? Levuti, ne! Kaip aš lik
siu? Myliu tave, pasigailėk!“ Vėl verkia.

Levukas: „O kas man beliko, Magrele, daryti? Eisiu. Sugrįšiu 
juk. Gal greit. Tavo motina tada nedraus mums matytis. Susituok
sime. Juk tu lauksi manęs?“

Magra: „Numirčiau iš ilgesio nesulaukusi“.

Rytas. Vos tik praaušę. Gatve pratrūksta galvijų minia. Sauk
dami, užbėgdami iš šonų ritasi piemenukai, piemenaitės. Juk tai vie
nas, tai kitas šūkteli čia į tą, čia į kitą kiemą, užragindamas pramigu
sias šeimininkes ginti savo bandą. Į kiekvieną tokį šūktelėjimą atsi
daro tvartas, atkeliami dien-adaržių vartai ir karvės, kiaulės, avys ri
tasi į gatvę, įsilieja į margą gyvulių srovę. Paskui visus, iškilmingai, 
gatvės, viduriu žengia kerdžius.

Kerdžius Reivys: Bent dvi sermėgos — didžioji atsegta ir pla
čiai atlapota. Naginėtas, didelė šiaudinė skrybėlė, pypkė dantyse, 
pliauškina botagu, lyg iš revolverio.

Magra: Gena galvijus iš tvarto: „Šių laukan, šių“. Išvariusi į gat
vę ir, galvijams įsijungus į bendrą bandą, valandėlei stabteri vartuose.

j Kerdžius: šauna botagu eidamas pro Petrienės trobas ir artinasi
r ■ . • • . ’ . : • • ’

prie merginos.
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Magra: Krūptelėjusi nuo šūvio, šypteli seniui.
Kerdžius: „Labas rytas, Magrele. Šiandie valgau pas jus, man 

kopūstų riebių kad būtų“.
Magra: „Sveikas, Dėde Reivy. Tai kad išgąsdinai — šaudai, 

kaip iš brauningo.
Kerdžius: „Širdžiai palengvinti šaudau. Abu manieji ir Tumų 

Levukas šiąnakt fiit...“, nušvilpė senis, rodydamas girios link, ir 
vėl šovė jau nueidamas paskui bandą.

Magra: Bando uždaryti vartus, bet pusiaukėliny atsiremia ant jų, 
lyg alpdama: „Viešpatie, saugok jį“. Paskum, užkabinsi vartus ant 
kablio, eina prie šulinio ir lėtai, susimąsčiusi semia vandenį ir pilsto 
į lovius. Lėtai traukia svirtį už karties, lėtai pati vartosi tarp šulinio 
ir lovio, pagaliau sustoja priglaudusi galvą prie ką tik iškeltos svirties.

Petrienė: Kyšteli iš prieangio. „Tai ko ten gaišti su tuo vande-
• cmu r

Magra: Iš pradžių, lyg nieko negirdi, paskum staiga atsisuka į 
motiną: „Levukas išėjo savanoriu . .. į karą“.

Petrienė:„O kas tau rūpi? Ne tiek jų kasdieną išeina“.
Magra: „Bet aš myliu jį, motule!“
Petrienė: Eina artyn. „Tu, Levuką? Nedrįsk man jo nė užsi

minti“.
Magra: „Motin, vis tiek turėsi mane už jo išleisti. . .“
Petrienė: Pašoksta, kaip nušutusi. „O kodėl? Kas tarp jūsų nu

tiko? Kas nutiko, sakyk!“ Siekia merginai už kasų nutverti.
Magra: „Aš jam pasižadėjau“.
Petrienė: Nesitverdama pykčiu, kirčiuoja kiekvieną skiemenį: 

„Pa-si-ža-dė-jai... Ė!“ šeria antausį dukteriai.
Magra: Pasvyra nuo smūgio. Griebia ranka už skaudamo skruos

to ir žiūri į motiną siaubo pilnomis akimis.
Petrienė: Paima kibirą su vandeniu nuo rentinio ir eina trobos 

link. ~
S * 1 v • • 1 —- v ..irdziaipaluzus

.i. . ’ ' ■

Ragužio sodas. Sekmadienio popietis. Aplink tyla. Tik zvimb- 
teli kartais iš netolimo avilio bitė, nudriekdama oru ugninę srovelę, 
tiktai dusliai bumbsi krisdami žemėn, prinokę obuoliai.

Jonas Ragužis: Eina suplūktu sodo takeliu, susimąstęs, niūrus. 
Staiga sustoja po gausiai apkarusia vaisiais obelimi. Žiūri. į nulū
žusią medžio šaką, išvirtusį ramstį. v,Palūžo . . . Kaip žmogaus širdis, 
taria ir lyg išsigąsta savo žodžių. Sunkiais žingsniais eina sodo gi-

• * • ‘ 
v
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lumon, pakeliui čia paimdamas kokį obuolį, čia vėl jį numesdamas. 
Sustoja sodo aikštelėje ir, pasižiūrėjęs į saulę, pasuka bityno link, bet 
paėjėjęs patvoriu porą žingsnių, įsižiūri į anapus žalitvorio banguo
jantį vėlyvųjų kviečių lauką. „Prakeikta saulė, net trošku nuo jos“, 
jis atsagsto šventadieniškų marškinių apykaklę, atlapoja krūtinę ir 
atsiremia alkūnėmis į tvorą. „Magra! Negaliu daugiau be jos!“ Nu
leidžia galvą ir paslepia aptemusį veidą delnuose. Vaizduotėje nusi
kvatoja Magra į pat veidą jam. Vyriškis atsitiesia. „Kuo ji mane 
užkerėjo, ragana ta?“ Gniaužo viską, kas tik pakliūva į rankas.

Vieškeliu per lauką eina būriai iš bažnyčios. Su maldaknygėm 
rankose, su rūtom, su švęstom žolėm. Keli vežimai margai prisėdę 
pravažiuoja. Taku per kviečius atsiskiria kelios merginos. Jos ima 
dainuoti. Pamažu iš vabzdžių dūzgimo išsiskiria liūdna gaida. Jau 
ir žodžius galima skirti :

Eisiu aš, kur girios ūžia, 
Gal ten nuramins širdužę. 
Giria manęs neramino, 
Man širdužę sugriaudino ...

Eisiu aš, kur vilnys ūžia, 
Gal ten nuramins širdužę, 
Vilnys mane nuramino, 
Ir į glėbį apkabino ...

Prie namo atvira pastogė, prieangis. Ragužių šeimyna sėda val
gyti. Dvi merginos, piemenukas, pusbernis ir bernas. Visi šventa
dieniškai dėvi, ką tik sugrįžo iš bažnyčios. C ' : '

Morta Ragužienė: Sėda prie stalo įpraston vieton ir pastebi, kad 
nėra vyro. „Kur šeimininkas?“

Pusbernis: Jau srėbdamas viralą: „Sode“.
Morta: „Kodėl nepašaukėt?“ Keliasi ir eina į sodo gilumą.
Pusbernis: Palydi šeimininkę ironišku žvilgsniu, paskum visam 

stalui: „Valgis jam negalvoj dabar“.
Morta: Pakeliui renka į žiurstą kur gražesnius obuolius. Pama

čiusi vyrą eina tiesiai prie jo.
Ragužis: Pakirdęs iš savo susimąstymo, įsiklauso į dainą. „Tai 

ji, Magra!“ — pašoksta, lyg kam pasiryžęs, bet niekdr neina, tik, 
tvoros kartį spausdamas rankomis iš visų jėgų, stiepiasi balso kryp
timi.

Morta; Prieina prie vyro ir nedrąsiai prabyla: „Jonai“.
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Ragužis: Atsigrįžta nepatenkintas. Valandėlę žiūri į moterį rūs
tus. „Ko reikia, Morta?“

Morta: Glamžo prijuostę su obuoliais nedrąsi: „Pietų ateik... 
Šeimyna jau susėdo ...“

Ragužis: Kietu balsu: „Gerai. Tuojau“. Po to~nekantrus nusi
grįžta.

Kviečių palaukėje mirguliuoja merginų apdarai. Skaisčiai mar
ga skarike susirišusi Magra — Jonas pažino. Seka jas akimis, kol 

” tos dingsta už pušyno. Nutyla ir daina.
Ragužis: Valandėlę stovi, paskum atsidūsta, lyg norėdamas iš

kvėpti iš savęs visą sunkumą, apsigrįžta eiti pirkios link ir . ... nustem
ba. Prieš jį tebestovi toje pačioje vietoje Morta. 

i ' • , ' . • , .

Morta.- Stebėjusi visą laiką vyrą ir dabar, lyg nebilė, žiūri į jį- 
Jos akyse ašaros.

Ragužis: Suerzintas, bet valdydamasis: „Kas tau, Morta?“
Morta: Vis tebežvelgdama savo mėlynomis akimis į vyrą, tyliai 

taria: „Tu vis toks rūstus, liūdnas ... Aš negaliu taip ilgiau, man 
baisu ...“ Ji paslepia veidą ant vyro krūtinės visa drebėdama nuo slo
pinamo verksmo.

Ragužis: Nesąmoningai glosto jos lininius plaukus kalbėdamas 
pakrikais žodžiais: „Nebūk maža... Baisu ... Ko čia baisu?... Ei
nam, jau einam“. Paleidžia žmoną ir pasilenkia iškritusio iš jos pri
juostės obuolio. 

■ ■ *.

• ' * - • , /'

Morta: Eina takeliu. Paskum atsigrįžusi žiūri valandėlę į vyrą.
Ragužis: Nė nejuda iš vietos. Stovėdamas rūpestingai apžiūri

nėja pakeltą obuolį, paskum, pažvelgęs pušynėlio pusėn, susimąsto.
Morta: Stovėdama vis lyg dar kartą nori šūktelti vyrą, bet lū

pos neklauso. Ji paleidžia prijuostę, paberdama surinktus obuolius 
į žolę, ir, šluostydama ašaras, nueina trobų link.
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A. Gtiniuvienė

Šiandieną Aldonos kavinėj, lyg perkūno trenksmas, sugriovė 
žinia apie Valės ir Romo vestuves. Valerija — Romualdas, tikrai 
keista kombinacijai

Romas aukštos kilmės, turtingas dvarponis. Kaune jis turi 
su našle motina, brangenybių krautuvę, kur ponia praleidžia dienas 
pardavinėdama, o Romas jai visur padeda. Kas gi nepažįsta Šio 
gražaus vyro, kuris pasirodęs Laisvės Alėjoj, lyg saule suspindi ir 
nustelbia visus mėnulius. Gal būt nėra Kaune nė vienos tokios šiau- 
dadūšės, kuri sutikusi Romą su Vale nenusinešiu širdy pavydo.

Valė? —Neturtinga, našlaitė...
Štai kodėl sujudo Aldonos kavinės klijentės ir dūzgė, lyg dvi 

bičių šeimos, sukimštos į vieną avilį.
— Kaip toji kaimietė prisisuko prie Romo, negalėjo atsiste

bėti ponia Petrauskienė, — kad nors būtų gražuolė, flirtininkė, o 
rodos, tokia tyli..,

— Taigi, taigi tyli, o kas gilią šaknį knisa, — juokėsi po
niutės, bet širdį graužė pavydo kirminas. Mat, daugumas iš jų 
turėjo užaugusių dukterų, taigi tokios buvo suinteresuotos šiomis 
vedybomis ne teoriškai. Pavyzdžiui, ponia daktarienė X. Jau visi 
žinojo, kad Romas lankėsi pas jos Aldoną apskritus metus ir val
gė ir gėrė ir į kiną vedė... Taigi ponia daktarienė šokinėjo šį 
vakarą, kaip ant spiruokliu, mažai valgė, rūkė „Diplom“, pūsda- 
ma dūmus, kaip geras fabriko kaminas prie —30 C. Greičiau 
negu paprastai ji išėjo šį vakarą iš kavinės, pasiryžus tuojau pat ap
lankyti Romuko motiną ir ją perkalbėti dėl sūnaus pasirinkimo.

Žinomą, ji ir aplankė. O daktarienė turėjo gerą fantaziją, tai
gi, kad pripylė ant Valerijos purvinos žemės kalnus, tai. visus me
tus reiktų kastis, norint atidengti teisybę. Taip „meniškai“ ap
šmeižė mergaitę, jog ne tik motiną, bet ir Romas pradėjo dvejoti 
dėl Valės „praeities“.

Rytojaus dieną Romas pirmą kartą įėjo liūdnas į Valės kuk
lų kambarėlį. Abu atsisėdo ant sofelės, nes tai buvo vienintelis pa
togus baldas studentės kambarėly. Valė tuoj -ir pradėjo nepagei
daujamą temą:
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— Rodos, šiandien turėjome aptarti visokias vestuvines smulk
menas? — Romas nieko neatsakė. Nuleido sunkią galvą, kurioje 
greitasis traukinys nešiojo net sukaitęs nemalonius prisiminimus iš 
daktarienės į namus, iš namų vėl pas daktarienę į Žaliakalnį, pas
kui į Aldonos kavinę ir taip po visą mielą sostinę. Piršto galu jis 
braižė ant stalo kažkokius ženklus tarp pribirėjusių duonos tru
pinių.

— Ramuti, jei tu nenori, atidėsim šią temą, o dabar. pakalbė
kim geriau apie kalėdinę kelionę.

— Sutinku, geriau tai, — išspaudė nenoromis.
Valė nuliūdo. Jai visai naujas ir nesuprantamas pasirodė Ro

mo elgesys. Vargšė nežinojo, kokia kova verda jo širdies fronte/ 
kad abejonės \ erčia jį išklausti teisybę, o meilė nenori užgauti ne
kaltos širdies, jei visa, ką sakė daktarienė būtų tik prasimanymas. 
Užtat jis tik tylėjo. O Valė norėjo dabar kalbėti, ji tiek daug tu
rėjo gražių sumanymų jam išlieti!

Kalėdoms našlaitę buvo kvietę geri ponai į Levainių dvarą. 
Ji su Romu tarėsi kartu ten vykti, kad būtų smagiau. Norėdama 
prablaivinti Romualdą ji ir pradėjo pasakoti apie seną Levainių 
dvarą. ' ■

— Kokios gražios turėtų būti Kalėdos, mielasis, nes mes jas 
švęsime drauge. Pamatysi, kaip ten jauku dvare, nors ir paslap-

' . • į

tinga, kiekvienas daiktelis, rodos, dvelkia senove, romantiškumu. 
Aš dažnai svajoju apie ramų poilsį sename dvare, apie geltoną žva
kių šviesą ir žibalines lempas, apie šiltai prikūrentus kambarius, apie 
židinį, o tie židiniai! Mes šildysimės ir žiūrėsime į žaidžiančias 
kibirkštėles, mes žiūrėsime į savo ateitį — į liepsnas. . .

— O gal ir į pelenus. — Romas pakišo pesimistišką žodį. Valė 
apsidžiaugė, ji manė, kad Romas jau pradeda juokauti, todėl tęsė 
toliau, — kad tame dvare ir lovos tokios patogios, minkštutės, se
noviškos, tokios jos aukštos, jog norint į jas įsilipti, reik pirma už
lipti ant kėdutės; kad ant stalo stovi tokia graikiška vaza, su nudauž
ta ąsele, ant sienų daugybė portretų, iš kurių tamsūs žvilgsniai 
baugina vaikučius, na ir t.t. plepėjo, čiauškėjo apie visokias smulk
menėles.

Bet Romas vis negiedrėjo, priešingai, didelė vidaus neramybė 
prasiverždavo ilgais ilgais atodūsiais. Tokia pilna buvo širdis, o 
kalbėti — nebegalėjo. Valė pradėjo jaudintis, atsiprašinėti, nors 
pati nejautė kaitės, o kai pamatė Romo akyse spindint nedideles 
ašarų žvaigždeles, ji pradėjo kukčioti. Romas sukniubo prieš ją, 
nieko nepasakė, uždengęs akis padėjo galvą ant mergaitės kelių.
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Gal tai buvo atgaila už abejones, o gal atsisveikinimas su Vale, 
nes po to ilgai pas ją neatėjo.

Porą dienų prieš Kalėdas ji gavo laiškelį, kuriame Romas at
siprašo negalėdamas ją lydėti į Levainius. Jai pataria vienai vykti. 
Vargšė Valė! Daugybė priešingų minčių susikryžiavo jos galvoje, 
kaip siūlų kamuoly: gal jau nebemyli, gal tikrai negali, o gal, o 
gal... Pagaliau nusprendė, kad nori ja nusikratyti ir linksmiau 
praleisti šventes Kaune. Juk jis turtingas, toks gražus, moterys 
limpa, kaip Afrikos sakai.

— Ką aš padarysiu, jis nori, kad išvažiuočiau, jam nekliu
dyčiau, bet aš tyčia nevažiuosiu ir gana. Gal tuo jam atkeršysiu.

Tačiau Valės kerštas neįvyko. Nors ji į Levainius ir nevažiavo,
bet ir Kaune nepasiliko. Jos šeimininkai pasiūlė išvažiuoti į savo 
netolimą ūkį. Ir ji išvažiavo.

Atvažiavo į Eglynėlį, ponų šeimininkų ūkelį. Daug kartų Valė 
čia buvo vasarą, bet pirmąsyk pamatė Eglynus po balta pūkuota 
skraiste. Šilta ir jauku pasirodė jai kambarėly, nes stora vatos ant
klodė dengė rūpestingai nedidelį namelį. Maloni pusininke Pet
rienė uždegė žvakę, pakūrė krosnį ir nusiskubino šildyt arbatos.

Valės nervai visai atsileido, kas paprastai atsitinka po didelio 
sukrėtimo. Ji prigulė ant sofos, įsmeigė akis į liepsną ir nieko ne
galvojo. Dabar Valė buvo laimingas kūdikis. Ji niekuo nesirūpino, 
nieko negailėjo, nemylėjo, taigi ir nekentėjo. Greit užmigo vieniša, 
bet rami.

Kai ji pabudo, žvirbliūkščiai kaišiojo per langą savo susivė
lusias galveles ir skelbė gražų Kūčių rytą. O šiais metais 24-tas 
gruodis buvo ramus, kaip tyra sąžinė. Ramus ir baltas. Iki pietų 
Valė tvarkė kambarėlį, puošė jį eglėšakiais, paskui užsimovė ilgus 
batus ir išėjo į mišką. Ėjo, kur kojos nešė, nes akys nematė nei 
kelio, nei takelio — lygi lygumėlė. Miškas gražus, kaip balto mai 
mūro šventovė. Valė ir žengė, kaip šventovėje. Ji stengės eiti ant 
pačių galiukų pirštų, kad tik nepažadintų vėjo, kuris jau gražius 
sapnus sapnavo sniegų duknose.

Jau saulė rengėsi gulti, žiemą ji didelė tinginė: vėlai kelia, anksti 
gula. Taigi, savo susnūdusiais spinduliais ji rausvino tik pačias 
skiautures aukščiausių eglių. . Valė krūptelėjo išgirdus traukinio 
signalą ir stabtelėjo. Gal nesąmoningai ji nusišypsojo, o gal jos 
širdis tikrai pajuto prisiartinant kažin ką gero, mylimo, brangaus. 
Pradėjus staiga temti, ji pasuko atgal, nes nejauku pasidarė slan
kioti tarp šešėlių. Tuo momentu, kai diena užmigo ir miškų fėjos
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J. Svabaitė

Ramunės iš Sceaux
Radau čia tėviškės gėlyčius 
einu papievėmis basa;
po jovarais pražydo gėlės, 
baltos ramunės iš Sceaux ...

Jaučiu — tėvelio sodų kvapas, 
regiu — tai sniegas ant kalnų, 
tenai žiema jau greit ateis, 
o čia ramunės vis žydės.

Ir jovarai aukšti kaip liepos 
ir gulbės taškosi versmėj, 
o aš radau brangiausią turtą 
ramunėse iš Sceaux ...

Renku renku po vieną žiedą 
ir mylimam nešu, 
papuošiu jo akis ir veidą 
ramunėmis iš Sceaux...

pradėjo nakties šokį, Valei visur šiurpas lakstė. Dar labiau ji 
išsigando, kai šalia savo pėdų pamatė dar vienas, kurios nuo čia 
suko į kairę. Klausimas, kieno pėdos? Pasukus galvą į šalį, ji pa
matė degančią eglutę. Ne medelis degė, bet ant jo užžiebtos žva
kutės. Suspindo Valės veidas, kaip vaiko, nepasijuto, kaip pradėjo 
bėgti medelio link, kaip plaštakė į liepsną ... ir nudegė ... Bet jai 
neskaudėjo. Valė laimingesnė už nusivylusį drugelį, nes ji pasviro 
Romo glėbyje. Ilgai jie stovėjo ir džiaugėsi eglute, kuri išdidžiai 
kėlė viršūnę prieš drauges. Graži buvo eglutė, pats dangus ją r»
dabino sidabro sniegais ir ant viršūnės pakabino žvaigždę. Kol už
geso paskutinė žvakutė, Romas išpasakojo visas savo abejones ir . ‘ ‘ . • r
atsiprašė... Laimingi grįžo į Eglynėlį, po jų kojomis buvo patiesti 
balti deimantais austi kilimai. Kūčias jie valgė kartu. Valė pasi
dalino su Romu plotkele, taikos ir meilės plotkele.

Gražios buvo Kalėdos Eglynėly.
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A. Jakubaitytė Simulynienė

Telefonas
Blogu vieškeliu, keleiviniam autobuse, Aliukas važiavo su savo se

neliu į dvarą. Senelis vidutinio ūgio, vos pradėjęs žilti, malonus ponas. 
Dvarą jis dar ne taip seniai įsigijo, maino keliu su vienu vokiečiu, kuris 
apsigyveno jo dvare Klaipėdos krašte. Staiga Aliukas nublyško. Jį 
pradėjo tąsyti rėmimas. Senelis rūpinosi berniuku. Lupo jam apelsiną, 
davė uostyti amoniako, nuo kurio vaiko akys pritvino ašarų ir vis guo
dė, ramindamas, kad dar tik vieną kilometrą.

Ši kelionė įsmigo Aliuko galvon. Apsigyvenęs nuobodžiuos seno dva
ro namuos, dažnai pergyvendavo antru kartu, bet kuriuos jau praėjusius 
įspūdžius. Ir dabar jis sėdėjo salone ant kilimo žiaukčiodamas. Štai, 
ir vaidybiniai vykusį vėmimą atliko. Uostė kumštelį ir trynė akis, pri
siminęs amoniako kvapą, o senelis vis negrįžta iš miestelio. Virtuvėj 
girdėti kibirai tarška. Šeimininkė barasi su tarnaitėmis. Jis norėtų ten 
nueiti, bet — negalima. Koridoriuj lėtai amsi kudlius. Ant aukšto kaž
kas vaikšto. Žingsniai lėti. Lubos braška. Pro tarpus prie balkių iš
byra smulkūs spaliai.

~ A, telefonas skamba! — pašoka Aliukas, nebežinodamas ko nu
sitverti iš niuksinčio, kaip naktis, nuobodulio ir palindęs po sofa išsitrau
kė žaislus, tarp kurių ir telefonas buvo.

— Tėvelis? Tėtyti! Na, ir ko Tu tyli? Senelis sakė, kad Tu laiške 
rašei, kad sirgai, kad jojai ant širmės kumelės ir kritai, kad tėveliuk... 
žinai, kad durnai padarei... reikia laikyti kumelę Stipriai! Ar girdi? 
Aš ir turiu kumelę tik .. . na irgi širmą. Bet ji tik galvą turi ir nupirko 
ją man šeimininkė... o jos toliau tai lazda. Girdi? Lazda. Aš labai no
rėčiau, kad Tu man atvežtum tokią, kurios toliau yra visos kojos, pilvas, 
kupra ir uodega. ' Dabar aš, nors ir joju, bet bėgu su savo kojomis, 
— ir Aliukas kažko susimąstė. Atsiklaupė prie sofos. Telefoną pasidėjo 
ant pagalvėlės, o triūbelę prie ausies.. Jo žvilgsnis skrenda už lango į 
"baltą, pripustytą Sodą. Langą tarnaitė garsiai belzdama aptemdo, už
darydama langines. Aliukäs kalba telefonu:

—■ Lauke Šalta. Vagys senelio mišką vogė. Senelis, juos gaudė 
ir šovė. Vagys senelį vijosi ir norėjo užmušti dideliais pagaliais. Aš 
gulėjau po sofa ir verkiau. Tarnaitės buvo užsilipę ant aukšto. O tu, 
tėveli, ar turi knygų, kur yra nukirstos galvos? Tai sudie! Sudie!
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Aliukas atsisėdo prie veidrodžio ir pasiėmė vienintelę paveiksluotą 
knygą namuos, nes senelis turėjo tik storų, rimtų knygų. O -ši buvo dar 
pirmojo dvaro savininko. Joje yra daug paveikslų, atspaustų ryškomis spal
vomis. Knygos viršeliai kieti, apsitrynę. Atvertus pirmąjį puslapį rašalu 
įrašyta „Martha Fritz, 1931-1-31“. Knygelės pavadinimas išrašytas gotiš
ko stiliaus raidėmis — „Hauffs Märchen“. Gal jau šimtąjį kartą Aliukas 
susimąstęs žiūrėjo vaiduoklio laivo denyje nukirstas jūreivių galvas ir prie 
stiebo pririštą laivo kapitoną. Į stiklinius indus sudėtas žmonių širdis, 
kurias beširdis perka už aukso pinigus, o tų tiek daug ant stalo pridėta, 
kad Aliukas visuomet skaičiuoja krūveles: 1, 2, 6, 9, 15, 20. Paskiau 
atsiverčia paveikslėlį su moteriške, kuri sėdi lovoj su ružavu naujagimiu 
ant rankų.

— Aliuk, Aliukl — šaukia jis pirštuku trindamas jau išsuodintą nau
jagimio galvutę. — O čia tavo mama, Aliuk. Mamyte! — tyliai pašaukė 
Aliukas atsisukęs į duris ir parėmė smakriuką delnais, alkūnes parėmęs 
ant sofos. Keturis kartus atsiduso jis:

— Kad aš turėčiau su kuo pažaisti. ..
Žiūrėdamas pro langinėje išplautą širdį, gerai prižiūrimas berniu

kas pajuto, kad jo silpną kuprelę slegia. O slegia kažkas ... jam taip 
sunku. Kiek tik atmena, augo senos panos Agotos globojamas. Ji tūrėjo 
pasislėpus komodos stalčiuj diržą ir juo pliekdavo, jei Aliukas per gar
siai susijuokdavo, nesudėdavo vieton žaislus. Dabar, ši šeimininkė...

Aliukas žino, kad senelis gyvena šiam dvare, o senelė dar tokia 
įmantri poniučka Kaune, nuosavuos namuos. Senelė niekuomet nebuvo 
pas senelį šiam dvare, o senelis pas ją taip pat niekuomet nevažinėja. Jo 
mamytė kartu su tėveliu taip pat negyvena. Mamytė jį šiemet atėmė nuo 
Agotos ir palaikė 2 savaites. Bet ji ištisą dieną nebūdavo namuos, o kai 
pareidavo be perstojo rūkydavo. Po dviejų savaičių mama paėmė Aliuką 
už rankos ir nuvedė pas tėvelį. . Aliukas šokinėjo iš džiaugsmo, o tėve
liai rimtai tarp savęs kalbėjosi. Motina išėjo neatsisveikinusi. Tėvelis 
Aliuką palaikė savaitę, ir nuvedė pas savo seserį, kuri savo šeimoj palaikė 
tik tris dienas ir pranešė seneliui, kad atsiimtų. Senelis atsiėmė. Aliukas 
ir vėl atsiduso. Pakėlė telefono triūbelę prie ausies.

— Mi-mytė, labas! Labas, labas! Čia Aliukas. Mamyte, aš« jau rū
kau. Turiu susisukęs papirosą iš autobuso bilieto, tik senelis nerūko, 
tai nerandu degtukų. Mamyte, man linksma pas senelį, man čia gerai, 
bet... atvažiuok. Ar tu girdi? Atvažiuok, — pradėjo šaukti Aliukas,— 
atvažiuok, atvažiūok, aš numirsiu,. . — ir jis parkrito ant grindų, raičio
josi kukčiodamas, rankutėmis draskė žiurstelį. Jausdamas, kad ašaros 
rieda veidu jis vilgė jas pirštelių ir palaižęs spraudėsi dėl sūrumo.

— Telefonas, telefonas skamba, — vėl pašoko Aliukas prie tylaus 
aukštyn kojomis apvirtusio telefono.

— Mamyte, tėveli, seneli, man labai šalta, aš noriu valgyti, man 
skauda koją, aš noriu išeiti laukan, aš noriu ... mamyte, ateik, ateik ... 
aš bijau vienas.... bijau.... — jr Aliukas pradėjo balsu rėkti. Jis 
išsitiesė aukštieninkas ant kilimo ir leido gerklei daryti ką tik. ji nori.

Virtuvėje vis girdėjosi kibirų trankymasis, kieme girgždėjo svirtis, vars
tėsi durys, lojo šunes, mykė girdomos karvės. Mėnesiena sklido ramiu,

48



o

G. Andrašitinienė

Mūsų vaišės
Lietuviai iš seno pasižymi savo vaišingumu. Kiekvienai lietuvei šei

mininkei yra didelis malonumas gražiai pavaišinti kviestus ar netikėtus 
svečius. Vaišėms dažnai nesigailima laiko ir pinigo, ir neretai visai ne
atsižvelgiama į savo išteklius. Šeimininkės dažnai, taip sakyt, perdeda 
valgiais ir ypatingai gėrimais. Perdeda ne tiek jų įvairumu, kiek gausin- 
gumu. Pastaruoju laiku, dėka protingos propagandos per spaudų, šeimi
ninkės pirmąja nuodėme jau pradeda kratytis — vaišėms valgių kiekį pra
deda gaminti mažesnį. Pačios pamatė netikslumą daug prigaminti, paskui 
dalį išmesti. Deja, dėl gėrimų to negalima pasakyti, kad čia jaustųsi ko
kia pažanga. Vaišingumo dvasios vedamos, jei raginimuose valgyti dar 
kartais ir turi saiko, tai raginti gerti beveik niekuomet. Kiekvienas perdė
jimas yra neprotingas ir žalingas. Toks perdėtas vaišingumas ir svečių 
klusnumas yra tiesiog kvailas ir beprasmis.

Kiekvienas garbingas žmogus turi turėti saiką įvairiems malonumams 
ir smaguriavimams ir jokios garbės šeimininkei nesudaro versti svečius 
nustoti to saiko. Tai yra tik betikslis svečio sveikatos ir šeimininko turto 
eikvojimas.

Tokį perdėtą vaišingumą dar galima suprasti, kada patys šeimininkai 
yra dideli mėgėjai gėrimo. Bet tokiu perdėtu vaišingumu neretai serga 

sušalusiu dangumi. Aliukas sapnavo. Sėdi jis ant sofos tarp tėvelio ir 
mamos. Ant staliuko stovi apšviesta eglutė. Staiga į kambarį įėjo Be
širdis iš „HaufPs Märchen“, nutvėrė jį ir klykiantį pasodino pačioj eglu
tės viršūnėj. Tėvelis su mama tokie maži vaikiukai. Jie kabinasi į eglu
tės viršūnę, siekia Aliuko ir šūkauja:

— Man, man!
Staiga eglutė pakrypo ir Aliukas nukrito žemėn. Jis visas subyrėjo 

į smulkius trupinius, kaip ir visi blizgučiai, kurie žmonėms reikalingi tol, 
kol nenusibosta.

Išbėgo pelė iš po pianino ir atsitūpė prie Aliuko, kurio lūpytės krus
telia, juokiu prasitempia ir vėl liūdnai susičiaupia. Nutirpę rankytės bevil
tiškai atmestos į šalis. Pelė palindo po rankove, pasiknisė ir sucipo vaikams. 
Šie atbildėjo iš slėptuvės su dideliu triukšmu. Užšoko ant staliuko ir iš
rankiojo iš Aliuko pyragaičių razinkas. Paskiau sulipo ant pianino kla
višų ir senė pelė pradėjo mokyti vaikus šokti. Ji skambino su uodega, 
kojomis ir snukučiu. Pelių šeimos tėvas, tuo tarpu, vilko į olą pusę py
ragaičio. Aliuko mama sėdėjo kine, ir tėvas šoko „Metropoly“. Tačiau 
jie nė vienas negirdėjo, kaip miegančio Aliuko širdelė renka numerius tai 
į tėvelio, tai į mamytės širdies telefonus.
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ir žmonės saikingi, visais atžvilgiais tvarkingi. Tik kažkodėl atsidūrę 
šeimininko rolėje, jaučia pareigą versti kitus nustoti to saiko. Ir bendrai, 
man rodos, mes perdedam su alkoholiniais gėrimais, paskirdami jiems per 
daug garbingą vietą. Dažnai ir pati šeimininkė ne taip jau mėgėja gė
rimų, ir svečias ar viešnia taip pat, o vienas prašo, kitas prisiverčia, tuo 
tarpu daug maloniau gertų kokią girą ar suvalgytų paprastų ar vekuotų 
vaisių. _

Jei kokie išsigimę ir persisotinę bajorai jautė malonumo alkoholiu 
save jaudinti, tai kuriam reikalui mes turime jų papročius savintis!

Neretai šeimininkė pati ir nemėgdama alkoholio jaučia pareigą jo ne
mažai parūpinti, nes būsiąs svečias, kuris kaip tik yra jo mėgėjas. Nors 
už akių tas pats svečias už jo tą ydą yra ir pašiepiamas, bet akyse kaip 
tik visi stengiasi tai jo ydai pataikauti. Bet, argi yra gražu, argi krikš
čioniška, žinant žmogaus ydą dar prisidėti prie jos įsišaknijimo. 
Ir nėra reikalo, kad ir aukščiausiems Svečiams vergiškai pataikauti. 
Kiekvienas žmogus, kiekvienas namas turi savo dvasią, tai ir prieš di
džiausius ponus nepritinka nustoti savęs, savo principų ir vergiškai prisi
taikinti prie kitų. Kaip tik svečiai turi pajusti namų dvasią! Tame ir yra 
žmonių bendravimosi džiaugsmas, kad kiekviename žmoguje, kiekviename 
name mes lyg ką naujo įgauname, lyg ko pasisemiame ir nereikia tų lyg 
spinduliuojančių iš žmogaus ar namo vertybių slopinti alkoholiu ir su juo 
surištom šabloniškom šnekom.

Lietuvių šviesuolių šeimų yra pareiga sukurti gražias vaišių tradicijas. 
Iki šiol pas mus vyravo lenkų bajorų vaišių papročiai. Jie visai neati
tinka nei mūsų tautai, nei laiko dvasiai.

Gražiausia būtų vaišėse visai apsieiti be alkoholinių gėrimų, kaipo 
kenksmingų sveikatai, bet jeigu dar kuri šeimininkė be to negali išsiversti, 
tai vis tik tegu nebūna perdėto raginimo gerti ir šeimininkės pareiga yra 
sudaryti jaukią, kultūringą atmosferą. Jos reikalas yra padėti svečiams 
išlaikyti nuosaikumą.

Be visos eilės alkoholinių gėrimų pas mus ypatingoj pagarboj yra lai
komas krupnikas. Kiekviena stengiasi. įsigyti prašmatniausių receptų jo 
gaminimui ir paskui didžiuojasi jo išpildymu. Tuo tarpu tai yra labai 
nesveikas, turįs didelį procentą alkoholio, gėrimas, brangiai kaštuoja ir 
jo pagaminimas surištas su rimtais pavojais. Daug yra buvę atsitikimų 
nusideginimų, baigusių net mirtimi arba gaisru. Krupniką pilnai pava
duoti gali vynas, vis tik mažiau alkoholio turįs, mažiau kenksmingas gė
rimas. Kava su krupniku taip pat bereikalingai įsivaizduota prašmatny
bė. Skandinavai, tie nuolatiniai kavos vartotojai, geria ją žmoniškai — 
su pienu ar grietinėle. O mes vis mėgstame pasisavinti ne paprastus pro
tingų ir tvarkingų žmonių papročius, bet įvairių pasaulio dykaduonių 
smaguriavimus. .

Reikia, kad „įeitų į madą“ vaišėse vartoti daugiau vaisių sultys ir 
įvairūs vekuotų uogų kompotai. Tai yra sveiki, visokio amžiaus žmo
nėms tinką gardumynai. Jie vartotini kaip pasiruoštoms taip ir netikė
toms vaišėms. Čia kaip tik tinka gražūs indai, pritaikintos prie indų siu
vinėtos staltiesės, staltiesėlės, įvairūs pyragaičiai.

Sveikos ir skanios vaišės, stalas padengtas staltiese, siuvinėta mūsų 
tautiniais motyvais, padės sudaryti malonią, kultūringą nuotaiką.
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Vilniaus lietuvių studenčių veikimas. Buvusio Vilniaus universi
teto lietuvės studentės būrėsi į Viln. Liet. Stud. S-gos Studenčių Sekciją. 
Šalia tiesioginių savo pareigų — studijų, Vilniaus lietuvė studentė da
lyvavo visame okupacijos naštą nešančio Vilniaus krašto lietuvių gyve
nime. Studenčių sekcija savo veiklą skirstė: į 1) darbą sau, 2) viešąjį 
Vilniuje ir 3) sodžiuje (žinoma, šio trečiojo niekuomet neprotokoluo- 
davom, nes tai išeidavo iš mūsų organizacijos ribų).

. Daug galima būtų rašyti apie kiekvieną iš užsibrėžtų sričių, bet 
šiandien pasitenkinsim šiuo žiupsneliu. Taigi, pirmuoju atveju, žino
damos, kad tik pačios tinkamai pasiruošusios gerai atliksime mums ski
riamus uždavinius, šaukdavome susirinkimus, skaitydavom įvairiais klau
simais referatus, paskaitas, diskutuodavom, rišdavom įvairius socialinius 
klausimus, liečiančius moters padėtį visuomenėje ir t.t.

Antruoju atveju — viešasis veikimas Vilniuje — pasireikšdavo dve
jopai, būtent: viešų minėjimų rengimu, kaip „spaudos savaite“ 1936 m. 
(Stud. pirmos įvedė šį paprotį Vilniuje ir krašte. Vėliau visa visuomenė 
tuo reikalu jau rūpindavosi), „Klaipėdos krašto pažinimo reikalu“, Mo
tinos Diena“; didesnių švenčių proga, ruošdavome įvairius, lietuviškąjį 
jaunimą suburiančius pasilinksminimus, pramogas; ir t.t.

Šalia viešųjų pasirodymų Vilniuje, lietuvė studentė tamprius ryšius 
palaikė su Vilniuje esančiomis amatininkų, tarnaičių organizacijomis, da
lyvaudamos kaip prelegentės, patarėjos, padėjėjos. Studentė neatsiliko 
ir labdaros darbe. Šv. Kazimiero D-jos Liet. Intelig. Moterų skyriuje, 
kurs globojo neturtingus lietuvių vaikus ir šeimas, vėliau šv. Mikalojaus 
parap. „Caritas“ skyriuje ir studentė rinko aukas, lankė neturtinguosius, 
guodė, šelpė juos. Lietuvė studentė nesitenkina vien veikimu Vilniuje. 
Iš sodžiaus kilusi, ji negalėjo negalvoti ir nesistengti padėti savo seseriai, 
namie pasilikusiam broliui. Ji negalėjo ramiai žiūrėti į sunkią, net skur
džią savųjų dalią. Nors stud. s-gos statutas neleido organizuotai stu
dentei eiti į sodžių, tačiau lietuvė studentė tam surasdavo kitų būdų. Ji 
ne tik kad visas švenčių ir atostogų progas išnaudodavo grįždama į sodžių 
su ryšuliu kalendorių, elementorių, maldaknygių, bet, gavusi įgaliojimą 
iš kurios nors liet, organizacijos, kaip šv. Kazimiero, Ryto, lankydavo jų 
skyrius su paskaitomis, įvairiais patarimais, nurodymais. Tokiu atveju 
studentė-prelegentė tapdavo beveik „enciklopedija“. Prieš lenkams užda
rant lietuviškąsias organizacijas, daug kartų paskaitomis apsiginklavusios, 
tautiškais rūbais apsirengusios liet, studentės pasklisdavo po savąjį kraš-
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tą, pasiryždamos aplankyt bent po 7-10 skyrių. Tiesa, nevisoms tai pa
sisekdavo. Kai kurios daboklėse atsidurdavo, kitas per anksti „mėlyn- 
siūliai“ traukiniu ar autobusan, įsodinę, baisiais protokolais apdovanoję 
grąžindavo namo. Bet liet, studentė viso buvo mačiusi ir pratusi taip, kad 
iš vienos vietos grąžinta vykdavo dirbti kiton. Trumpai sakant, liet, 
studentė, žinodama, kas jai priklauso, drąsiai ėjo savo pareigas, švies
dama savo brolius, platindama jų tarpe lietuviškąją spaudą, kalendorius, 
maldaknyges ir t.t. t '

Toliau, pažinusi savo kraštą, lietuvė, studentė nerimo dėl sunkios 
liet, moters padėties. Ji ne tik gyvu žodžiu, bet ir per laikraščius kėlė 
moters gyvenimo opiuosius klausimus. Nuo 1937 m. stud. sekcijos narės 
išsikovojo sau kertelę savaitiniame žurnale „Jaunimo Drauge“. Tam rei
kalui išsirinko komisiją, susidedančią iš O. Miciūtės, M. Budrevičiūtės, 
M. Lemešytės, V. Maninskaitės ir G. Kisielytės ir pavedė joms tai tvarkyti.

Taip bendrais bruožais atrodė musų darbas iki visiško liet, organi
zuoto gyvenimo suvaržymo — „didžiųjų kratų“ — kaip vilniečiai vadi
na. Vėliau beveik visos lietuviškos organizacijos buvo uždarytos: nei 
mokyklų, nei skaityklų, nei vaikų darželių; kiekvienas lietuvis budriai 
sekamas ... Nuleisti rankas? Ne*. Sunku, bet nėra padėties be išeities. 
Visa studentija švenčių ir vasaros atostogų metu išsiskirsto po Vilniaus 
kraštą. Laikraščių prenumeratų skaičius didėja, kalendoriai kiekvienoje 
troboje, lietuviai tik iš lietuviškų maldaknygių meldžiasi, jaunimas gra
žiai liet, dainuoja, gerai krepšį žaidžia, savivaldybių valdybosna rinkimus 
lietuviai laimi ir visur kartu liętuvė studentė. „Varpo“ choras skamba 
po lietuviškus kaimus — ten liet, studentė kartu po 30 km į dieną žygiuoja.

Vaikų katekizacija — liet, studentė vaikučius moko lietuviškai Dievą 
garbinti. __

Taip, kad šalia kitų lietuvių veikėjų Vilniaus krašto tautinėje sar
gyboje nenuilstamai stovėjo ir lietuvė studentė. Už tai šiandie ji gali 
džiaugtis ta laisve, apie kurią svajojo, kurios ilgėjosi ir dėl kurios ko
vojo. Turėdama ją, iki paskutiniojo kraujo lašo gins, o teisingasis Die
vas, matydamas mūs šventą teisę, saugos mūsų brangią tėvynę nuo viso 
pikto. G. Kisielytė

Vilnietės menininkės Kaune. 1940 m. vasario 11 d. Lietuvos Moterų 
-Taryba minėjo savo darbo 10-ties metų sukakti. 10 vai. 30 min. Įgulos 
bažnyčioje moterys dalyvavo pamaldose, 14 vai. Karininkų Ramovėje bu
vo iškilmingas posėdis, kuriame Fr. Pikčilingienė padarė pranešimą apie 
Tarybos veiklą. Sveikino vidaus reikalų min. gen. Skučas ir daugelis 
moterų veikėjų bei orgąnizacijų atstovių. Moterų Tarybai priklausančių 
organizacijų atstovės padarė pranešimus.

Po pietų, 17 vai. Karininkų Ramovėje buvo surengtas gražus ir įdo
mus meno — literatūros vakaras, v įdomus jau ir tuo, kad jame pirmą 
kartą dalyvavo ir visą programą išpildė iš mūsų senosios sostinės — Vil
niaus atvykusios moterys —• menininkės.

Įžangos žodį apie vilniečių moterų siekimus ir'vilnietes literates 
tarė Valė Čepulytė, pažymėjusi tą sunkią Vilniaus srities moters kelią, 
jos kovas, užsigrūdinimą, ryžtą, trumpai apibūdindama vilniečių literačių 
kūrybą. 

* ■ . *
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Programoje dalyvavo stipriausia Vilniaus moterų poetė,— lyrikė 
Ona Miciūtė, gimusi, augusi ir mokslą ėjusi Vilniuje. Jau gimnazijoje 
ji rašo ir spausdina savo eilėraščius ano meto lietuviškuose laikraščiuose, 
1938 m. pasirodė jos eilėraščių rinkinys „Žiburiai pelkėse“. Eilėraščių te
mos liūdnos, stipriai sukrečiančios („SOS“), ryškesne šviesa suspindi 
paskutinių mėnesių įspūdžiai, bet ir jie kažkuo prislėgti, nors jau daug 
skaidresni. Iš O. Miciūtės kūrybos skaitė Mykole Krinickaitė Asfaškie- 
ne, stipri savo įsijautimu, išgyvenimu. Ji kartu gabiausia teatro artistė, 
kartu su Vale Čepulyte parašiusi dvi dramas ,,lšmakė“ („Išmokė“) ir 
„Tarp lūšnų“, kurių fragmentus ir girdėjome. Ypač Agotos ir Grasilėsdia
logas iš dramos „Išmakė“ buvo nuotaikingai interpretuotas ir gana įdo
mus savo tarmiškumu.

Autorės kilusios iš Vilniaus srities kaimo, todėl gerai pažįsta jo rū
pesčius, nuotaikas. Savo dramose autorės nagrinėja Vilniaus srities 
lietuvių gyvenimą ir šio krašto lietuvių tarpusavio santykius. Puikiai 
vaizduodamos kaimo gyventojų tipus, ne kartą abi yra pačios savo dra
mose vaidinusios.

Šiame vakare dalyvavo dainininkė —- rašytoja Vladė Pilipavičiūtė, 
įsigyvenusiai perteikusi keletą dainų: E. Grrigo „Solveigos dainą“, Jo- 
teikos Bonos ariją iš oper. „Radvilaitė“, Kuprevičiaus „Lopšinę“, Ružic- 
kio ariją iš op. „Casanova“ ir kt.

Dar, be to, programoje dalyvavo dainipinkė artistė —Marė Kriščiu- 
kaitytė. Ji išpildė Šimkaus „Oi greičiau, greičiau, greičiau“, J. Tallat- 
Kelpšos „Ne margi sakalėliai“, St. Šimkaus „Pamylėjau vakar“ ir kt.

Akomponavo ir atliko Brahmso „Intermezzo es-moll“, Arensko „Etiu
de fio-dur“ ir Gruodžio „Bernužėli, neviliok“ variacijas — gabi muzikė 
pianistė — Elvyra Palevičiūtė Čibirienė, baigusi Vilniaus konservatorijoje 
prof. Cecilijos Krever fortepiono klasę. Dar besimokydama konservato
rijoje E. Palevičiūtė Čibirienė dažnai paįvairindavo priespaudoje gyvenu
sių Vilniaus lietuvių pramogas savo koncertais, supažindindama vilnie
čius su lietuvių kompozitorių kūriniais.

Elvyra Palevičiūtė Čibirienė pasižymi dideliu muzikalumu, jos skam
binimas yra pilnas dinamikos, ekspresijos. t

Apskritai, vilniečių menininkių pasirodymas buvo šiltai sutiktas ir 
paliko gražų įspūdį. R. B.

Suomių feministės ir „Lotta-Svärdu. Prancūzų rašytojas Georges t 
Duhamel apie Suomiją yra pasakęs, kad ji vakar buvo: „Kraštas sodžiaus 
dainių, didvyrių, kurie dirba juodą žemę, kerta didžiulius medžius, sta
tosi roges ir valtis, šaudo vilyčiomis, pučia ragus, iki raudonumo kaitina 
pirčių akmenis, ginčijasi, susipeša, užsimuša, susitaiko, o atėjus vakarui 
dainuoja iki apsvaigimo, sūpuodamiesi vienas prieš kitą, susiėmę ranko
mis . ..“ O novelistas Charles Vildrae prie to apibrėžimo pažymėjęs, kad 
tai „maža valstybė — didinga tauta, maža istorija — didingas pavyzdys“, 
dar prideda, kad „šių dienų Suomija, tai visiškos moterų laisvės ir lygy
bes kraštas“.

Ir tai yra tiesa, nes tas kraštas yra pirmasis, kur moterys įgavo pi
lietinę lygybę. "

Nuo 1878 m. Suomijos moterys gavo lygias su vyrais balsavimo tei
ses, o nuo 1906 m. jos įeina net į kabinetą ir dalyvauja visuose visuome-
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ninio gyvenimo sluoksniuose, išskyrus1 tik dvasinę pastoraciją ir privalo
mą karo tarnybą.

Suomės šitų teisių tikrai vertos. Visur, kokį veikimą atlikdamos, 
jos parodo ramią drąsą, pasitikėjimą, visur ugdo tradicines moters verty
bes. Nuo pat savo pradžios Suomijos feminizmas reiškiasi ne griežtais 
reikalavimais, kaip tai pastebima kai kuriuose kituose kraštuose, bet giliu 
pareigos pajautimu, garbingos pasiuntinybės sąvoka. Suomės jau nuo 
XIX-jo amžiaus pradžios, nors dar ir ne organizuotai, kėlė tautinę są
monę, palaikė tautines tradicijas, rėmė liaudies kūrybą, ir puoselėjo kūry
bines tautos idėjas. ' _ .

Pirmasis, 1847 m. iškėlęs svarbiausius suomių feminizmo klausimus, 
buvo J. V. Snellmanas. Jo išjudintos suomių moterys drąsiai stojo į dar
bą, kad išsikovotų sau lygias su vyrais teises ne tik šeimoje, bet ir visuo
menėje ir valstybėje. Ir jos laimėjo. Įsteigė nemaža svarbių moterų orga
nizacijų, kurios pirmiausiu tikslu pasistatė šeimos moralinį ir intelektuali
nį išsiauklėjimą ir vaikų globos organizavimą.

Pirmoji moterų organizacija įsikūrė 1899 m. Šioji, kalbos atžvilgiu, pa
sidalijo į dvi šakas: „Suomių Marthos“ ir „Švedų Marthos“. Tiek viena, 
tiek antra ėmėsi profesinio susipratimo ir bendrosios kultūros ugdymo, 
tiek kaimiečių, tiek ir kitų moterų tarpe. Namų ūkio ekonomiją su jos 
techniniu aštrumu jos paverčia savotišku menu su visa grožybe ir po
ezija. „Marthos“ tampa tradicijų saugotojos. Didžiosiose Helsinkio Ve
lykų mugėse jos užplūsta aikštes ir gatves savo regijonaliniais kostiumais, 
į visą Suomiją sklinda iš Kurkijokio prašmatniausi jųjų audiniai, o iš 
Abo — kuo įvairiausios, kuo fantastingiausios meninio darbo lėlės — ir 
tai yra iš „marthų“ rankų išėję kūriniai!

Kurdamas „Lotta-Svärd“ — Suomių Šaulių Moterų Sąjungą, suo
mės turėjo galvoje tą liaudies poeto Rūnebergo apdainuotą heroję, kuri 
dalyvavusi šalia vyrų tautos gynimo žygiuose.

Šiandien „Lötta-Svärd“ turi subūrusi per 100.000 moterų savanorių 
iš visų visuomenės sluoksnių. Jos yra bendradarbės, iš dalies ir dalyvės, 
suomių „Civilinės Gvardijos“, kuri savo svarbiausiu uždaviniu laiko tar
nybą religijai, šeimai ir tėvynei.

Pagal įstatus, kuriuos lotos iškilmingai bažnyčioje priesaikos metu 
kartoja, jos privalo:

Ugdyti tautos gynimo sąmonę;
Rūpintis kariuomenės sanitarine, maisto bei aprangos aprūpinimo 

tarnybomis;
Organizuoti „Civilinės Gvardijos“ dalinius;
Lavintis administraciniam darbui;
Taikos metu, tarp kitko, jos rūpinasi didžiųjų viešųjų ir sportinių 

švenčių' organizavimu.
Karo metu jos privalo atlikti visas nekarines tarnybas, kad tuo būdu 

ten tarnaujančius vyrus atleistų į frontą.
Helsinky ir Viipury lotos sanitarės turi šešių mėnesių medicinos kur

sus, kuriuos baigusios turi rūpintis fronto sužeistaisiais ir ligoniais, ir 
užimti visas karinių ambulatorijų ir ligoninių personalų vietas. Lotos — 
maisto tiekėjos taip pat turi savo profesinius kursus, kur išmokstą maistą 
gaminti kariuomenei, ir reikalui esant užima karinių, tiek kazematų, tiek 
važinėjamų virtuvių personalų ir direkcijų vietas. Tos, kurios imasi ka-
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rių aprūpinimo drabužiais ir audiniais, turi mokėti siuvimo, audimo, mez
gimo ir panašių amatų.

Lotos,, kaip ir fronto kariai, turi tokias pat uniformas. Lotos šiame 
kare, kaip paprastos savanorės, apleidusios savo židinius, ypačiai daug 
patarnauja savo tėvynei: jos guodžia, slaugo, maitina ir aprengia.

Tokios yra sesės iš šiaurės, to krašto, kur tautos heroizmas viršija 
viską. A. R. Jurg.

Aleksys Rannitas — Lietuvos mylėtojas. Kai mes, patys lietuviai, 
dažnai nepakankamai branginame savo kalbą ir pirma proga graibstomos 
svetimųjų, kai dar lig šiol mūsų pagedę bajorėliai tebeniekina lietuvių 
-kalbą ir tebesiverčia lenkiškąja — štai atsiranda asmenų iŠ tolimesnių kraš
tų, kurie, pažinę Lietuvą, nuoširdžiausiai pamyli ir jos vargingus žmones, 
ir melancholiškai nuteikiančią gamtą, ir mielu noru pramoksta lietuviškai, 
kad galėtų grožėtis mūsų kalbos skambiu dainingumu, jos literatūriniais 
turtais, o taip pat susikalbėti su taip nuoširdžiai pamiltos tautos žmonėmis. 
Toks tai yra jaunas, talentingas estų poetas Aleksys Rannitas, jau ne vie
ną kartą lankęs Lietuvą, susidraugavęs su mūsų poetais ir kitokiais kul
tūros darbininkais ir jautria savo širdimi pamėgęs mūsų kraštą. Iš jo 
gabios plunksnos jau nekartą pasirodė eilėraščių, kurie moderniška, kon
densuota forma ir giliai reljefingu, turiniu apdainuoja Lietuvos peizažą, 
svarbius tautinius įvykius (Vilnius, Klaipėda) arba net — skiriami atski
riems asmenims (pvz. Salomėjai Neriai). Estų kalbos mes nemokame, 
todėl kitas gabus poetas rusas L Severianinas, išvertęs A. Rannito eilėraš
čių pluoštą (daugumas — lietuviška tematika) ir parašęs išsamią įžangą 
apie A, Rannito poeziją, paskleidžia susipažinti ir mums, kurie rusiškai 
lengviau suprantąme. Tai šių metų pradžioj Stokholme išėjusi A. Ranni
to poezijos knyga „Via: dolorosa“, Viršelyje — mūsų,M. Čiurlionies „Jūrų . 
sonata“. Iš tikrųjų šitokia vertinga, stačiai neįkainojama dovana mūsų 
tautai — dovana kilusi vien iš subtilios, mūsų kraštą pamilusios širdies — 
yra retas siurprizas. Autoriui turėtume atsidėkoti irgi tokia pat gryna, 
broliška meile ir tokiu dėkingumu, o taip pat dar labiau susidraugauti 
su simpatingąja estų tauta.

t ■ ' • ■ ’ ■ ■.

Iš šios visapusiškai (turiniu ir forma) gražios knygos spausdinamas 
vieno eilėraščio vertimas — susipažinti ne vien su autoriaus meile Lie
tuvai, bet taip pat su jo kūrybos giliu lyriniu poetiškumu. Verčiant lai
kytasi arčiau teksto ir vidujinės nuotaikos, todėl išorinė forma (rimas, 
ritmas, strofų išvaizdą) šiek tiek, be abejo, nukentėjo. Tačiau vis tiek dar 
galimą jausti A. Rannito subtilų individualumą, poetinį jautrumą ir kū
rybinių vaizdų turtingą originalumą. P: O.

• Mūsų mirusios. Šiaulių katalikų visuomenė neteko dviejų jaunų ateitinin
kių — giedrininkės Stefanijos Tomsaitės Staugaitienės ir gintarietės B. Stumbrytės. , 

St. Staugaitienė mokėsi Alytaus gimnazijoj ir teisės mokslus ėjo V. D. Uni
versitete. Kurį laiką dirbo Ūkio Banke Kaune ir vėliau Prekybos Institute Klai
pėdoj. Pastaruoju laiku gyveno Šiauliuose. Studijuodama aktyviai dalyvavo stu- 
denčių veikime, buvo „Giedros" korp! narė.

B. Stumbrytė pereitais metais baigė Raseinių gimnaziją, studijavo Prekybos 
Institute, priklausė „Gintaro" korpl
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• 1939 m. literatūros laureatai. Nesenas dalykas šis musų literatūros premija
vimas, tačiau kiek jis sukelia susidomėjimo visuomenėje ir kaip verčia tuos pa
čius literatus į savo kūrinį žiūrėti rimtai ir atidžiai! Tai lietuvių literatūrinės 
pažangos mastas, nelyginant kaip Nobelio premijos yra pasaulinės kultūros mastas.

Svarbiausioji ir stambiausioji (5000 lt) — valstybinė premija, teko šiais me
tais Bern. Brazdžioniui už „Kunigaikščių Miestų“. Tai penktoji B. Brazdžionio 
eilių knyga, kur jis ne vien tik pasirodo stipriausias eiliuoto žodžio meistras, bet 
net ir aplinkų kuria.

Šiais metais tų premijų tiek pagausėjo, kad net, išrodo, nebeliko premijuo- 
tinų veikalų. Tuo remdamasis Sakalas savo premijos dar nepaskyrė.

Raudonasis Kryžius pagerbė visiems gerai žinomų (ypač vaikams!) Stepų 
Zobarskų už apysakaičių rinkinį „Pabėgėlis“.

Spaudos Fondas iš eilės antru kartu vainikuoja V. Krėvę-Mickevičių už 
novelių romanų „Raganių“.

„Spindulys“ premijų paskyrė A. Venclovai už novelių knygų „Naktis“.
Ukmergės miesto literatūros premija atiteko A. Vaičiulaičiui už novelių 

knygų „Pelkių takas“.
KVC šiais metais skyrė dvi premijas: pirmoji (1000 lt) teko P. Vaičiūnui 

už dramų „Varpų giesmė“ ir antroji (2000 lt) Juozui Paukšteliui už romanų iš 
kaimiečių gyvenimo „Kaimynai“.

Be to, Liet. Mokytojų Sųjunga paskyrė dvi premijas už geriausius 1938-39 
metais išėjusius pedagoginius veikalus. Pirmųjų (700 lt) premijų nusinešė A. Šerkš
nas už originalų darbų „Mokyklinė bendruomenė“, o antrų gavo J. Laužikas už 
išvertimų Ch. Bühler „Vaikystė ir Jaunystė“.

• Moterų Talka. Š. m. pradžioje išrinkta nauja valdyba, į kurių įeina: M. Lip- 
čienė (pirmininkė), Br. Pabedinskienė, P. Raulinaitienė, Budriūnienė ir Narbutienė.
• Įsteigtas Kun. Birutės Kar. Šeimų Moterų Dr-jos Vilniaus skyrius. Draugi
jos skyrius valdybų sudaro: V. Černienė (pirmininkė), Šlepetienė, Rėklaitienė, 
St. Ladigienė ir Gustainienė. Sudarytos trys sekcijos: Kariams ligoniams globoti, 
Tremtiniams ir vargšams remti ir Meno kultūros sekcija.

o * . . ■

• Šiaulių mergaičių gimnazijos dovana vilnietėms moksleivėms. Nepriklauso
mybės šventės proga Šiaulių valst. mergaičių gimnazijos moksleivės parengė apie 
170 dėžučių dovanėlių Vilniaus Birutės bendrabučio gimnazistėms pabėgėlėms. Do
vanėlės buvo daugiausia praktiški daiktai — marškiniai, batukai, kojinės ir kt. 
Dovanėlės buvo įteiktos_šventės išvakarėse. Be to, panašias dovanas moksleivijai 
įteikė Vilniaus kraštui remti draugija, Aukšt. Technikos mokykla ir kt.
• Menininkės į New-Yorkų. Tarptautinė Moterų Taryba New-Yorke, River- 
side Museum’e organizuoja moterų menininkių kūrinių parodų. Panaši paroda 
1937 m. buvo suruošta Paryžiuje, „Jeu de Paume“ muziejuje, kurioje dalyvavo 
dešimties Europos tautų moterys menininkės. Toje parodoje iš Europos moterų 
savo kūrinius išstatys įvairių tautų tapytojos, skulptorės ir grafikės. Tačiau dau
giausia būsianti atstovaujama Prancūzija/
• Per žemės drebėjimų Turkijoje sugriuvo nemaža istorinių meno paminklų, 
kaip puiki Bayarito možėja ir ypatingai gražūs, mėlyni Sivos minaretai, Seldžiukų 
sultonų rezidencija. Čia sunaikintas-ir didžiulis — 15—21,5 metro — gobelenas 
„Alachas priima Pranašų“, kuris esųs XIV-jo amžiaus moters, gobelenų meisterės 
Nachit-i-Manu kūrinys. Už jį Louvro muziejus siūlė net pusantro milijono frankų, 
tačiau turkai nesutiko parduoti.
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• Suomių atsišaukimas į pasaulio moteris. Suomių parlamento 14 moterų at
stovių išleido atsišaukimą į visas, pasaulio moteris, kuriame jos prašo siųsti sava
norius į Suomiją.

• Brazilijoje, Rio de Janeiro, Luna muziejus pavasarį organizuoja moterų 
architektūros parodą, kuri vadinsis tarptautinė, bet tik abiejų Amerikų kontinentų.

• Anglų katalikės moterys nusistatė organizuoti anglų kareiviams ramoves 
fronte (Prancūzijoje) ir savame krašte. Vienas geradaris, nepasakydamas nė savo 
vardo, tam tikslui paaukojo 2.000 svarų sterlingų.

O Mirė šventosios sesuo. Lisieux mieste (Prancūzijoje) mirė karmelite sesuo 
Šv. Jėzaus Širdies Marija, pavarde Martenaitė— vyresnioji sesuo šv. Teresėlės 
Vaikelio Jėzaus. Mirusioji .turėjo arti 80 metų amžiaus. Tame pačiame vienuo
lyne dar tebegyvena dvi tikros šv: Teresėlės sesers: Agnietė (dabar vienuolyno 
viršininkė, prieš įstojant į vienuolyną vadinosi Paulina) ir Genovaitė (Celina). 
Dar viena šventosios sesuo Pranciška (prieš vienuolyną vadinosi Marija Leonija) 
yra vizičių vienuolyne. • * . • J ,
• Numato paskelbti naują šventąją. Šv. Apeigų kongregacija Apaštališkuose 
Vatikano Rūmuose, dalyvaujant šv. Tėvui, kardinolams, prelatams ir teol. konsul- 
toriams, turėjo posėdį, kuriame buvo svarstyti du stebuklai, įvykę pal. Dievo 
tarnaitės Giacchina De Vedruna Da Mas, „Caritas“ Karmeličių įsteigėjos, užtarimu-

• Kova su keiksmais. Italijoj sausio mėnesį pravesta kova su keiksmais. 
Čia bendrai veikė valdininkai ir dyasiškija. Ta proga „Radio Sociale“ taip kal
bėjo į darbininkus: „Mes turime galutinai išrauti bjaurų paprotį keiktis . Keiki- 
masis yra įžeidimas Dievo, kuriam mūsų tautos genijai yra pastatę bažnyčias 
ir kitus nenykstančios vertės meno kūrinius. Mes negalime leisti, kad tokie nie
kingi žodžiai, paleidžiami iš nešvarių burnų, užterštų mūsų kalbą, kuri švariai 
ir švėntai skambėjo Dantės balse, ir kuri savo darniais garsais -mums perduoda 
garbingą atminimą mūsų tėvų“.

Ateitininkų Federacijos Vyriausioji Valdyba,* sąryšyje su organizacijos 30 
metų sukaktuvių kongresu, skelbia konkursą naujom ateitininkų dainom parašyti 
(eventualiai geriausioji, jei tiktų, galėtų būti ir antruoju ateitininkų himnu). Kon
kurso sąlygos yra šios:

a) dainos teksto dydis — du arba trys posmai;
b) dainų tekstė turi reikštis ateitininkų ideologiniai — tautiniai ir reli

giniai motyvai.
c) eiliavimas turi tikti kompozicijai;
d) įteikti reikia iki š. m. kovo 15 d.
Už tinkamiausius tekstus skiriamos trys premijos: 300, 200 ir 100 litų. Pre

mijuoti kūriniai bus laikomi Ateitininkų Federacijos nuosavybe.
Tekstai prisiunčiami pasirašyti slapyvardžiais, ir atskirame voke pridėdama 

tikroji autoriaus pavardė ir adresas.
Siunčiant adresuoti: Ateitininkų Federacijai, Dainų konkurso komisijai, Kaune, 

Laisvės ai. 3b.
. Ateitininkų Federacijos Vyriausioji

Valdyba
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1

Petras Vaičiūnas, VARPŲ GIESMĖ, 4 v. drama. Šv.. Kazimiero dr-ja 
1939 m. 168 psL Lt 3. Ribačausko viršelis. ~—-------—

„Varpų giesmės“ vyriausias motyvas — susidūrimas krikščionybės su 
senąja lietuvių tikyba Lietuvos širdy Vilniuj, taip pats autorius nusako 
savo dramos leitmotyvą ir tikslą.

Drama — istorinė, nes imama medžiaga iš istorijos, net stengėsi au
torius tų laikų žodžių įdėti į veikėjų lūpas, k. a. „skaugė“, „daba“ ir t.t., 
bet tas nieko negelbėjo, bendras kalbos koloritas šiandieniškas, ir pats 
autorius nusiskundžia, kad nėra lietuviškai užrašytų anų laikų lietuvių 
psichikos paraiškų. Be to, ir bereikalingas pažymėjimas, kad tikybų susi 
dūrimas vyksta Vilniuje, nes nieko specifiško neįneša. Jei nebūtų para
šyta, kad vyksta Vilniuje, tai iš veikalo nė nežinotume, tik tiek, kad vei
kėjai pašneka apie kunigaikščius — toksai tikybų susidūrimas galėjo visur 
Lietuvoje įvykti, kur tik įsisteigtų vienuolynas ir gyventų krivis. O 
tokių vietų Lietuvoje buvo ne viena.

Siužetas labai ryškus ir reikėtų sakyti stiprus — dviejų tikybų susi
dūrimas, bet pačioje dramoje nesijaučia stiprios kovos, ji kažkaip išblaš
kyta, ir beveik daugiau sudomina mus Žygaudo ir Danguolės meilė, negu 
krikščionybės įsigalėjimas. Tas greičiausia vyksta, tur būt, dėl to, kad 
visi veikėjai — dori, geri, užtat kova be smarkesnės įtampos. Krivis — 
pagonis, bet jis ir protingas ir doras, taip pat ir kiti veikėjai. Net ir kry
žiuotis ir tas padorus, tiesa, jis užpuola merginas, bet vėliau išaiškėja, 
kad tik dėl to, kad daug midaus buvo ragavęs, ir net Danguolę atsiprašo:

Taigi veikalas lengvas, be stiprios įtampos.
Be reikalo autorius taip pajuokė gudų tikybą (irgi krikščionys) ir 

Gailutė veikale, rodos, tiek tereikalinga, kiek pasijuokti iš gudų tikybos — 
pirma su šv. Mikalojaus dulkėmis, o paskui apie Dievo apgaudinėjimą — 
iš gudų liturgijos „dar kartą tau dieve pasimelsime“. —

Ne visur ir psichologiškų atžvilgiu veikėjai tikri, pvz., krivis taip ne
kęsdamas naujost tikybos ir kryžiuočių eina į derybas su kryžiuočiu, o be 
to, visur krivis parodytas jau be reikšmės visuomenėje — (ateina pas jį 
pora vyrų ir viena moteriškė tiki), o. kryžiuotis eina su juo tartis, lyg, 
rodos, tik tam, kad Žygaudas vienas su Danguole įsišnekėtų.

Truputį naivus ir tas vienuolio pabučiavimas. Be to, pabrėžiama, 
kad jis pabučiavo nejučia, (jis pats net nežino ar tikrai pabučiavo), o 
Danguolė: „Kas čia man dega?“ Argi jau tokia jautri oda?
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Dar vienuolio švaistimasis su ražančium „pereat satanas!“ scenoj gali 
tik juoką sukelti — ir net leisti analogiškai pagalvoti, kad kiekviena ti
kybą turi savo burtų, nes čia pat tik ką senė pagonė vis gynėsi nuo 
dvasių su „akis“ .. .

Scenoj ,įVarpų giesmė“ bus malonūs žiūrėti veikalas, nes sceningas, 
autorius moka pinti scenas ir dialogus — truputį juoko, truputį ašarų, 
kaip dramoj. Jis, gal, pasieks ir miestelių scenas, nes mažas veikėjų (13) 

— skaičius, nesunkios dekoracijos ir bus neblogiau parodomas kaip „Ge
novaitė“ ir žmonių mėgiamas. E. B.

Antanas Venclova. NAKTIS, išleido Spaudos Fondas 1939 m. 243 psl. 
—— Lt 3. Viršelis T. Kulakausko.

, .... ’ • > .

Naktyje — septynios novelės, septyni sunkūs, gedulingi akordai iš 
gyvenimo, iš realaus kaimo gyvenimo. Dar kai kuriose novelėse tas gy
venimas lyg nušvinta, o paskutinės novelės „Naktis“ ir labai idiliška gied
ri pradžia, bet turinys dar šiurpulingesnis iš visų. Ir visas gyvenimas pa
rodytas, kaip naktis, neveltui, tur būt, autorius ir visą knygą taip pavadino.

Užverti knygą sunku ant širdies ir gaila tų žmonių. Čia vos pra
dėjo įsigyventi žmonės, išbrido iš vargo — miršta brolis pensininkas, Ame
rikos kareivis, iš pirmos novelės, ir po visų gėrybių. „Susitikime“ — mo
kytojas — gyvus vyras, vedęs kaimietę — kaip jungą gyvenimą velka, 
be to, jis „opozicijos“ žmogus ...

Čia ūkininkas — viską sušeria eržilui, parduoda, bet tas dusulingas 
— ir agronomas į teismą paduoda.

Arba ūkininkas išauginęs tris sūnus ir dukterį — pats namuose tam
pa našta.

„Sunkioje žiemoje“ — ūkininkas užmuša svainį, norėjusį jį apiplėšti, 
nors tas norėjo visa pusiau pasidalyti.

Ir taip visas gyvenimas — žmones smaugiantis skurdas, nelaimės, ba
das ... Tikra naktis! 1

A. Venclova — trečiafrontininkas, gal tyčiomis visas bėdas suvertė 
ant kaimiečių proletarų galvų? Taip galima būtų pamanyti, ir toks jis 
tendencingas pasirodęs buvo savo didžiuliame romane „Draugystė“, deja 
šitoje knygoje to nėra. Čia autorius parodė nemeluotą, tikrą kaimo gy
venimą, o kad ėmė tamsiąsias iškarpas, gal tą vaizduoti lengviau (juk ir 
Žemaitės-neigiamieji tipai — geriausiai parodyti) — ir reikia pripažinti, 

_ kad su medžiaga susidorojo ir ši jo knyga — geras žingsnis pirmyn.
Žmonės gyvi — su kūnu ir su krauju, kaiį> sakoma; kalba vaizdi — 

daug retų, įdomių žodžių. Stilius paprastas, be gudragalviavimu, bet nuo
seklus pasakojimas.

Tik, kaip šiais laikais, vis norima rasti ir kritikai primeta, kad nėra 
idėjų — tai ir ši knyga naujų idėjų nekelia, bet užvertus ją, kas norės, 
galės ir susimąstyti, nes negi žmogus turi tokioj „katorgoj“ gyventi, kas 
kaltas, kad jis taip gyvena? Kokia gi šviesa galėtų tokią naktį prablai
vyti? E. B.

Jonas Marcinkevičius, NEMUNAS PATVINO, išleido Spaudos Fon
das 1939 m. 296 psl. Lt 4. Viršelis R. Kalpoko.

Visas romano fonas — kaimo gyvenimas, veikėjai — dauguma kai
miečiai. Vieni jų geresni, kiti blogesni, kaip ir gyvenime, tik vienintelis 
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žymesnis veikėjas — valdininkas, vedęs žmoną su centreliu — tikra pik
toji dvasia žmogaus pavidale. Šitame romane autorius norėjo parodyti, 
kiek bloga padaro, supirkinėdami žemes, valdininkai iš naujakurių, kad 
žemė turi būti tų, kurie savo kruvinu prakaitu ją laisto. Reikia pripažinti, 
kad autorius opią ir aktualią temą pasiėmė. Ne be nuodėmių yra mūsų 
valdininkai šioje srityje, bet taip pat reikia pasakyti, kad ne visi valdinin
kai taip svetimu prakaitu minta, kaip romane atvaizduotasis Zenonas, ir 
kad psichologiškai mums Zenonas lieka nepagrįstas ir neaiškus, bet auto
riaus sugalvotas, taip pat jo brolis Mykolas — perdėm geras, protingas, 
darbštus. Vien tik dėl to atrodo toks blogas Zenonas, kad yra inteligen
tas, universitetą baigęs, valdininkas, o brolis vien dėl to geras, kad sava
noris, neturtingas. Pažymėti, kad Zenonas, mažas būdamas, prisižiūrėjo, 
kaip jo krikštatėvis, (kuris jį priglaudė po tėvų mirties), „Kas mėnuo, o 
jau kas antras klūpojo prie klausyklos, grūdosi prie Komunijos pirmuti
nis ir, gavęs atleidimą, vėl darydavo tą patį: mušdavo, ką tik nugalėdamas, 
bylinėdavos, supirkinėdavo kaimynų žemės rėželius“. Tokių pavyzdžių, 
manau, daug gyvenime matė ir jo brolis Mykolas, o išaugo geras. Gal 
reikėjo norint tokį juodą Zenoną parodyti, daugiau priežasčių, giliau pa
žiūrėti į gyvenimą, kad būtų veikėjas tikras. Taip pat jo mokslas lyg iš 
dangaus būtų jam iškritęs... tikrai, „kaip romantiškoj poemoj“. Ir kaipo 
inteligentas Zenonas, didžiausias nepraustaburnis kalboje, paleistuvis, 
sukčius... vienu žodžiu, juodžiausia inteligento atestaciją.

Kaimiečių autorius visus nupiešė padorius, darbščius, gerus, na, jie 
truputį pasipeša, įsigeria, bet kas be to. Pats Mykolas, Zenono brolis, 
gana natūraliai, gražiai parodytas ir jo sielos gyvenimas suprantamas. Jo 
žmona Petronė — tipiška kaimo moteris — kenčianti, vargsranti vaikams.

Galas žiaurus — Adomas kirviu suskaldo galvą Zenonui už savo 
žmoną Malviną — ir pakiša po Nemuno ledu. Simboliškai išeitų, kad 
visus tokiuos reikėtų po ledu pakišti — vadinasi visiems valdininkams — 
galas, nes ir dar pora, kuriuos parodė, tokie pat juodi, kaip Zenonas.

Pats pasakojimas sklandus, lengvas. Gražūs palyginimai: „kaip ba- 
ravykėliai iš po samanų, iškišo galvutes subudę vaikai“. Vienu žodžiu, 
skaitai neužkliūdamas — vaizdai vaizdus veja, kalba, kaip upeliukas rie
da (tik, tur būt, nebūtų pakenkę knygai, jei būtų mažiau riebių posakių— 
ir be jų gali būti aiškūs veikėjai).

Reikia pasakyti, kad autorius žengia pirmyn, tik, kaip jau minėjau, 
be psichologinio pagrindo nėra aiškūs veikėjai, į tą turėtų autorius dė
mesį atkreipti. E. B.
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Atsiųsta paminėti
Bern. Brazdžionis, KUNIGAIKŠČIŲ MIESTAS. Poema ir eilėraš

čiai. Sakalo leid. 128 psl. Lt 4. Knyga, kurios mūsų visuomenė ir lite
ratūros pasaulis laukė su dideliu nekantrumu. „K u n. miestą s“ — 
vienas vertingiausių praėjusių metų literatūros veikalų. Leidinyje yra 
poema iš Vilniaus praeities ir 4 skyriai naujų eilėraščių. Poema „Kuni
gaikščių miestas“ vaizduoja XIV amžiaus Vilniaus valdovus ir nuotaikas. 
Ryškiais vaizdais piešiamos Jogailos metu lenkų užsėsto Vilniaus žaiz
dos; džiugus ir atgijęs miestas pasirodo Vytautui įžengus į didž. kuni
gaikščių pilį.

Stasys Santvaras, GIESMĖS APIE SAULĘ IR SIELĄ. Trečioji ly
rikos knyga. Sakalo leid. 110 psl. Lt 3. Tai vienas vertingiausių praėjusių 
metų poezijos rinkinių. Jame autorius plastiškais, poetiniais posmais ap
dainuoja saulę, teikiančią ne tik žemei, bet ir širdžiai gyvybės, žmogų, 
kaip žemės klajūną, klystantį ir vėl randantį savo tikslą, autorius šaukia 
sielas keltis ir smerkia karą, kuris tėvynės gynimo vardu griauna kitų 
Sodybas ir namus.

Juozas Paukštelis, KAIMYNAI. Romanas. Sakalo leid. 238 psl. Lt 3. 
Talentingai parašytas romanas iš kaimo buities. Veikale su didele meile 
ir pagaunančiais vaizdais piešiamas artojų ir jų vaikų gyvenimas — kas
dieniai darbai, šventės, rūpesčiai skirstantis į vienkiemius, tėvų ir vaikų 
santykiai, jaunųjų meilė, kliūtys ir nusivylimai, nešvarios miesto dvasios 
brovimasis į kaimą etc. Ypatingai puikūs aukštaičių žemės paveikslai.

Nelė Mazalaitė, PAJŪRIO MOTERYS. Novelės. Sakalo leid. 180 psL 
Lt 2,50. Viršelį piešė dail. A: Šepetys. Knygoje yra 6 novelės. Gerai pa- 

. žįstama iš periodikos mūsų beletriste šioje knygoje gražiai vaizduoja 
lietuviškojo pajūrio, moteris, jų pergyvenimus, jų meilę ir jų visą plačią 
ir audringą sielą, kaip jūrą. Jūrų legendų ir romantinės nuotaikos, meilės 
ir bangų muzikos kupinas šis rinkinys. Novelių stilių žymiai praturtina 
daugelis žemaitiškų žodžių ir išsireiškimų.

Victor Hugo, DEVYNIASDEŠIMT TRETIEJI METAI. Romanas.
I d. Vertė K. Jakubėnas. Sakalo leid. Klasikų bibliotekos Nr. 8. 272 psl. 
Lt 3. Įrištas drobelės virš. Lt 4,50.

Victor Hugo, DEVYNIASDEŠIMT TRETIEJI METAI. 'Romanas.
II d. Vertė K. Jakubėnas. Komentarus paruošė J. Kruminas. Sakalo leid. 

, Klasikų bibliotekos Nr. 9. 312 psl. Lt 3. Įrišt. Lt 4,50.
Šįmet sukako 150 m. nuo Did. Prancūzų revoliucijos, apie ją yra 

daug literatūros, bet tokių veikalų, kaip V. Hugo 93 metai, yra tikrai 
nedaug. Čia autorius duoda stiprų revoliucijos vaizdą su jos herojais ir 
priešininkais. Autorius duoda ypač nepaprastai vaizdingą motinos trage
diją ir pasiaukojimą dėl savo vaikučių. Iš verstinės literatūros tai bus 
viena geriausių 1939 m. išleistų knygų.
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M. Vaitkus, AUŠTANT. Romanas. I dalis. Sakalo leid. 220 psl. 
Lt 2,50. Viršelis dail. V. Jomanto.

M. Vaitkus, AUŠTANT. Romanas. II dalis. Sakalo leid. 270 psl. 
Lt 2,50. Romanas iš spaudos draudimo ir persekiojimo laikų. Jame ypač 
plačiai vaizduojama Lietuvą „švietusi“ rusiškoji mokykla, jos priemonės 
lietuvių vaikus rusinti ir pravoslavinti, mokytojai ir jų darbo bei auk
lėjimo metodai. Kartu romane su įdomumu sekame vieno berniuko, (vyr. 
personažo) gyvenimą nuo pirmosios mokyklos dienos, jo psichikos bren
dimą, net jo pirmąją, trapią vaikišką nekaltą meilę. Romanas tinka ir 
mokyklinio amžiaus vaikams. (Šviet. Min. aprobuotas).

Kazys Janonis (Jankauskas), JUODOJO MILŽINO ŽMONĖS. 
Apysaka jaunimui. Iliustravo dail. P. Rauduvė. Sakalo leid. 128 psl. 
Lt 2,50. Ši apysaka pirmą kartą mūsų jaunimo literatūroje vaizduoja 
gyvenimą geležinkeliečio sūnaus, kuris buvęs neatsakingas ir nerūpes
tingas vaikas, patekęs į sunkias sąlygas susipranta, pasidaro puikus jau
nuolis. Apysakoj skaitytojas ne tik ras labai įdomų stoties, geležinkelio 
ir jo tarnautojų gyvenimą, ne tik matys daugelį nuotykių, kaip trau
kinio išgelbėjimą iš; katastrofos, bet ir pajaus kaip gražu yra būti geru, 
darbą mylinčiu, sąžiningu jaunuoliu. Šią apysaką perskaitęs jaunuolis 
susipažins ir su visa geležinkelių technika ir terminologija.

Danutė Čiurlionytė, KALĖDŲ SENELIŲ ŠALIS. Pasaka. Spalvotas 
iliustracijas piešė D. TarabildaitėTarabildienė. Sakalo leid. Spindulio 
ofseto spauda. Lt 3. Tai yra vienas gražiausių 1939 metų vaikų litera
tūros leidinių kaip literatūrinių, taip ir knygos išleidimo atžvilgiu. Vaikų 
mylimo Kalėdų senelio ir jo padirbdintų dovanoms žaisliukų nuotykiai 
keliaujant į Lietuvą pavaizduoti didelėm spalvotom iliustracijom sudo
mina ne tik mažą, bet ir suaugusį skaitytoją.

Vytė Nemunėlis, PURIENOS. Eilėraščiai mažiems. Iliustravo dail. 
V. S. Stančikaitė. Sakalo leid. 64 psl. Lt 2450. Beveik kiekvienas šio rin
kinio eilėraštis, iliustruotas vaizdžių piešinėliu, paimtas iš vaikų, gam
tos— paukštelių ar gyvulėlių gyvenimo savo skambia forma ir lengva, 
vaikui artima kalba su malonumu bus skaitomas-bei deklamuojamas ir 
priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus skaitytojų.

Vytė Nemunėlis, MEŠKIUKAS RUDNOSIÜKAS. Eiliuota pasaka 
mažiems skaitytojams. Spalvotos ofsetu spaustos iliustracijos. Sakalo leid. 
Lt 1,50. Tai yra gražiausia V. Nemunėlio knygutė priešmokyklinio am
žiaus skaitytojams. Ši pasaka apie Rudnosiuką, jo nuotykiai namie, 
girioj ir mokykloj, tai puikus mažo vaiko gyvenimo supersonifikavimas, 
linksmai nuteikiąs visus nuo 3-jų metų skaitytojus, kurie lengvai ir su 
džiaugsmu visą knygą patys išmoksta atmintinai „skaityti“. -

K. Jakubėnas, BUS PAVASARĖLIS. Eilėraščiai mažiems. Iliustravo 
dail. I. Trečiokaitė. Sakalo leid. 64 psl. Lt 2. Tai 30 gražių eilėraštukų 
apie eibę, raudonikį, ropę, Mikę melagėlį, skruzdę ir žiogą ir kitus gamtos 
ir vaikų pasaulio gyventojus. Visi jie ,smagūs skaityti, lengvi deklamuoti 
ir atmintinai išmokti.

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė
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krautuvėse visada galima 
gauti aukštos kokybės 
konservų, dešrų, ruliadų, 
kumpių ir kitų mėsos 
gaminių.

Kooperatinė B-vė

„MARGINIAI
.» t

Kaunas, Laisvės ai. 15, telef. 24161
■ ■ . ■ . . ■ & ■ ■ ' • ■ ■ ■ ■

Skyrius:

Vilniuje, Pilies 8, telef. 1629
Šiauliuose, Vilniaus 215, telef. 715.

J’. , ’ • '

PARDUODA NAMŲ PRAMONES DIRBINIUS

Įvairius audinius: tautiškiems drabužiams medžiagą, bal
dams medžiagą, kilimus, patiesalus, uždangalus, staltieses, lova
tieses, rankšluosčius, takus, takelius, lininę drobę ir kt.

Męgstinius dirbinius: įvairias raštuotas pirštines ir kt. >

Medžio dirbinius: įvairius suvenirus, stovylėlės, rašali
nes ir kt.

IIŽaislus, pintinius dirbinius, molio dirbinius ir kt.

63



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

MOKSLO PRIEMONIŲ
--====£ ATSTOVYBĖ LIETUVAI
Šv. Kazimiero Draugija, Kaune, Rotušės a. 6

atstovauja pasaulinio garso firmą ERNST LEITZ, WETZLAR. 
Geriausi ir tiksliausi

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

Rašomosios mašinėlės MERCEDES
FOTOAPARATAI

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

a

H

-I

Kaune, Rotušės a. 6
ir skyriuje — Kaune, Laisvės ai. 64

PLUNGĖJE

AKC. B-Vfi „KUČ1NSK1S PABEDINSKAI“
1 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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