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Vytautas Didysis

VALSTYBININKO DIENA
STASYS YLA
TAidžiausia mūsų istorijoje valstybinė asmenybė buvo Vy” tautas Didysis. Jo politinis ir karinis genijus sukūrė
aukščiausią mūsų valstybės galią ir jėgą. Jo laimėjimai
turėjo būti apvainikuoti karaliaus vainiku ir tai turėjo
įvykti rugsėjo 8-tąją dieną. Nors dėl priešų klastos vaini
kavimas neįvyko, tačiau mes ji švenčiame, švenčiame nuo
antrosios Nepriklausomybės laikų—nuo tų 500 metų Vy
tauto mirties sukakčių, kurios buvo atžymėtos Lietuvoje
1930 metais, ši diena mums yra savarankiškos ir nepri
klausomos Lietuvos teisių nešėjo ir gynėjo, didžiausio val
stybininko ir nevainikuoto karaliaus diena.
Ji tačiau nėra kaip visos kitos tautinės šventės. Mūsų
džiaugsmą dengia liūdesio šešėlis, nes ši diena neišreiškia
to, ką mes dvasios gelmėje norėtume. Ji nėra pilnų mū
sų istorinės valstybės laimėjimų diena. Joje, kaip kokia
me spektre, susikryžiuoja laimėjimas ir pralaimėjimas.
Joje slypi aukščiausias laimėjimų punktas ir kartu pra
laimėjimų užuomazga, išaugusi į vieną didžiausių mūsų
tuometinės valstybės tragedijų.
Savo viešpatavimo pradžios dienomis Vytautas turėjo
prisiimti tam tikrų įsipareigojimų Lenkijai ir jos valdovui
Jogailai. Lietuva jam buvo patikėta tik iki gyvos galvos.
Tačiau šių įsipareigojimų jis tikėjosi atsipalaidoti, pasie
kęs Lietuvai politinių ir karinių laimėjimų. Per ilgą savo
amžių ir didžiausiomis pastangomis jis jų pasiekė, ir betrū
ko vieno, kad šiuos jo laimėjimus pripažintų aukščiausios

Romos imperatoriaus ir Popiežiaus instancijos; kad juos
užantspauduotų savarankiško Lietuvos valdovo vainiku.
Tada niekas kitas, be tiesioginių Vytauto įpėdinių, nebūtų
galėjęs reikšti teisių į Lietuvos sostą.
Vytautas viską buvo padaręs, kad ši savarankiškumo
teisė būtų pripažinta jam ir Lietuvai. Jis buvo didžiausios
Europoje valstybės valdovas, buvo pripažintas, kaip Vaka
rų gynėjas nuo barbariško totorių antplūdžio, ir Rytų—
nuo imperialistinių Kryžiuočių Ordino kėslų. Vienus ir
antrus jis buvo sutriuškinęs savo kardo jėga... Jo laukė
karališkas vainikas, siunčiamas iš Romos. Buvo paskirta
vainikavimosi diena ir kaimyniniai valdovai laukė, susi
rinkę, iškilmių kai klastingo kaimyno ranka vainiką
sulaikė pakeliui, atrodė, kad vainikavimas sukliudomas
tik laikinai. Už trijų mėnesių jis turėjo galutinai įvykti.
Tačiau į tą laiką miršta pats Vytautas... Lietuva ne
tampa karalija. Įsipareigojimai Lenkijai lieka nenutrauk
ti. Vėlesni bandymai nuo jos atsipalaidoti pasirodo nesėk
mingi. Vidaus karas suskaldo jėgas. Pabunda priešai, pa
kelia galvas užimtų sričių pretendentai — Lietuva įra ir
jos galybės saulė leidžiasi.
Atrodo, kad valstybė savo didybės galėjo pasiekti ir
ją išlaikyti tol, kol jos genialus vadas kreipė ją į užbrėž
tą tikslą, kol šiam tikslui pasiekti organizavo visas pajė
gas. Bet kai vado pastangos išsisėmė, kai jo paties jėgos
priėjo ribos,—pasiekti laimėjimai nebeteko savo atramos.
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Smėlio kopos Lietuvos pajūryje

Valstybės gyvenimas buvo susietas su vienos politinės as
menybės pastangomis, ir jos likimas pasidarė pernelig
priklausomas vado likimo. Tai buvo ne tik Vytauto Di
džiojo ir mūsų valstybės tragedija; įvairiais varijantais jis
matoma visoje istorijoje su didžiaisiais tautų ir valstybių
vadais. Jų užsimojimai dažnai nesutampa su normaliu vi
sas tautos ar valstybės pajėgumu; jų planai ir žygiai kar
tais būna didesni, negu tauta ar valstybė gali juos įvyk
dyti. Jų energija, organizacinis talentas, pasiekta valdžios
galia priverčia tam tikram laikui sutelkti paskutinius re
zervus ir pasiekti didelių laimėjimų. Bet užtenka vieno di
delio smūgio, paliečiančio pirmon eilėn pačius vadus,—
pasiekti laimėjimai staiga sugniūžta.
Laimėjimų netikrumas kyla ir iš to, kad didieji va
dai nustelbia kitų tautos vadų ar valstybininkų budrumą.
Didelis jų genijus nebereikalingas kitų šalia savęs genialių
talkininkų; jie tenkinasi antraeiliais—entuziastais, simpatikais, daug negalvojančiais, tik atsidavusiais, technišką
darbą gerai atlikti sugebančiais. Ir kai tokie dideli vadai
žūva, nebėra kam jų pakeisti, pradėto jų darbo tęsti tokia
pat jėga. Techniški bendradarbiai, antriniai vadai prade
da intrygų žaismą ir, vienas per kitą bandydami pasida
ryti padėties viešpačiais, sukuria skaudžius tarpusavio ka
rus. Taip suvargina valstybę, nei vienas nelaimi, pažadina
svetimųjų apetitus ir didžiųjų vadų palikimą visiškai su
naikina.
Kiekvienas pralaimėjimas yra sunkus bandymas vals
tybei. Bet jei mokama nepamesti drąsos, jei susitelkiama
ties pagrindiniais tautos reikalais,—išeinama į gyvenimą
naujais, kartais nemažiau šviesiais laimėjimais. Perstaigus
laimėjimas išveda visą gyvenimą iš normalių vėžių; tuo
tarpu pralaimėjimas padeda tą gyvenimą gydyti ir ilgai
niui grąžina ji vėl į savas ribas. Sunkus būna tas gydy
mas, bet jo reikia, kad tauta nežūtų nelaukta mirtimi.
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Vytauto laikų Lietuvoje buvo perdaug svetimo ele
mento, o geriausios savosios jėgos, tarnaudamos svetimų
jų administracijoje, taip pat pamažu tirpo, nuo savo tau
tos tolo. Išvidinė mūsų tautos galia ilgainiui būtų visai
sunykusi, svetimųjų pernelig supama ir skaldoma. Gal bū
tų likęs Lietuvos Valstybės vardas, bet vargiai būtų likę
lietuvių ir lietuviškosios kultūros turėtų. Po pralaimėjimo
mums reikėjo užsidaryti savyje, ir tas užsidarymas kaip
tik sutelkė mūsų dėmesį ties savais reikalais. Jie nebuvo
platūs, neapėmė visos tautos, o ypač visų valstybės reika
lų. Tačiau jie telkėsi į tai, kas tautos gyvybei ir individua
lybei išlaikyti buvo svarbiausia. Lietuva galėjo išlaikyti
ir net išryškinti kultūrinį, moralini ir tautinį savo cha
rakterį; ji pasidarė atspari tirpdančiai iš vidaus svetimai
jėgai.
Lietuva liko mažesnė savo gyventojų skaičiumi ir ne
išaugo taip, kaip per tą laiką kitos tautos. Ji liko mažiau
turtinga savarankiškais istorijos įvykiais. Ji, sakytume,
atsiliko nuo kitų civilizacijos vertybėmis ir medžiaginiais
turtais. Tačiau ji šiandien gali didžiuotis didžiausiu savo
turtu—nepakartojamu savo kultūros lobiu, kuris buvo iš
laikytas kaip didžiausia vertybė sau ir pasauliui. Lietuva
išliko tvirta morališkai, sveika fiziškai—laužoma, bet ne
palaužta.
štai kuo mums brangi rugsėjo 8-tos dienos šventė.
Valstybininkams ir politikams ji yra didelio susimąstymo,
didelės pedagoginės reikšmės diena. Kultūrininkams ji pa
drąsinimo, jų darbo vertės iškėlimo diena. Visiems lietu
viams ji yra priminimas: neapsvaigti ties jokiais laimėji
mais, bet ir nenusiminti pralaimėjus; visą dėmesį sutelkti
ties tautinių ir dvasinių vertybių ugdymu, puoselėjimu,
palaikymu; tauta yra aukščiau valstybės — dėl to visos
valstybinės idėjos ir siekimai turi derintis su tautos gyvy
bės ir dvasinio jos tvirtumo tikslais.
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ŽEMAIČIŲ UPE — DUBYSA
PROF. STEPONAS KOLUPAILA

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos,
Miškais, lyg rūta, kalnai žaliuoja,
O po tuos kalnus sesutės visos
Graudžiai malonias dainas dainuoja.”
Maironis
Dubysa—nedidelė, bet labai žymi upė mūsų šalies ge
ografijai ir istorijai. Aukšti jos slėnio šlaitai pasižymi di
deliu grožiu, kurį išgarsino mūsų Atgimimo dainius —
Maironis, gimęs Dubysos baseine, Pasandravio dvarelyje.
Dubysos vardas minimas istorijos dokumentuose nuo 1358
metų: pagal ją ėjo svarbus kryžiuočių kelias. Gilus Du
bysos slėnis buvo svarbia gynimosi riba, sunki peržengti
ir patogi ginti.
*
*
*

Prasideda Dubysa Šiaulių apylinkėse, netoli nuo Rekyvos ežero, pradžioje kaip Genupis, toliau kaip Šventupis.
Teka bendra pietų linkme pro Bubius, Lyduvėnus, Bety
galą, Ugionius, Ariogalą ir ties Seredžium Įteka į Nemu
ną iš dešiniojo šono, 168 km nuo jo žiočių, 42 km žemiau
Kauno. Dubysos vagos ilgis ligi Balniaus (Raizgių) ežerėlio
140 km, su aukštupiu 149 km.
Dubysa turi bent 63 intakus. Kairieji, skaitant pa
sroviui: Skriaudupis, Tilžė, šietupis, šiaušė, Gerupis, Lokysta, Grižuva, Didravis, Dratvinė, Lapiša, Žizdre, Pražū
va, Tvarkantė, Liolinga, Luknė, Kurantas, Mūkė, Vieviršė, Vaškupis, žvyrinčius, Upyte, Turkšlė, Kirkšnovė, Palo
nas, Taurupis, Gynėvė, Lašiša, Lazdona. Dešinieji intakai:
Zielupis, Spalvė, Kurtuva, Deglė, Lendrupis, Vindupis, Ge
gužiukas, Šventupis, Lukojus, Kražantė, Tetupis, Miedus,
Saldus, Laukupis, Ravelis, Ikupas, Lutupis arba Geldupis,
Daukšupis arba Mižupis, Vežupis arba Veldupis, Salytė,
Alkupis, Gužutinis, Dubių upelis, šventravis, Vaškutė,
Šventupis, šakumas, Platupis, Mikodravis, Skystūnas,
Jurgravis, Uosenta, Ažuolupis, žvyrupis, Ožkupis. Iš kairės
įteka 28, iš dešinės 35; daugelis jų turi savų intakų, žy
miausieji intakai: Kražantė, 86 km ilgumo, Gynėvė 32,
šiaušė 29, Grižuva 24, Kirkšnovė 23, Luknė 20 km ilgumo.
Kražantė beveik du kartu ilgesnė, kaip Dubysa aukščiau
jų santako (47 km), todėl hidrografiniu atžvilgiu turėtų
būti laikoma vyriausia upe baseine. Kražantė prasideda
Girgždutes kalno papėdėje ir teka į rytus pro Kražius ir
Kelmę.
Dubysos baseinas siauras, tik apie 20 km platumo;
Kražantė jį praplečia toli į vakarus. Dubysos baseino plo
tas 2072 km, svarbesniųjų intakų: Kražantės 376, Grižuvos 193, šiaušės 155, Luknės 134, Gynėvės 116 ir Kirkšnovės 104 km 2.
Bendras Dubysos kritimas nuo versmių ligi žiočių, yra 149 m, tad vidutiniškai vanduo krinta beveik po 80 cm
viename kilometre, t. y. apie 4 kart daugiau, kaip Nemu
ne. Vandens kritimo jėgai naudoti Dubysoje buvo įtaisyta
20 malūnų, iš kurių 16 dar tebeveikė.
*
*
*

Labai išgarsėjo Dubysa prieš 125 metus, kada buvo
tiesiamas Ventos-Dubysos vandens kelias, kuriuo buvo
norima Nemuną sujungti su Baltijos jūra per Ventą, ap
lenkiant vokiečių valdomą Nemuno žemupį.
Pradėjus tiesti Augustavo kanalą iš Vislos į Nemuną,
autonominė Lenkijos valdžia pakartotinai prašė Rusiją
užbaigti vandens kelią iš Nemuno į laisvąją jūrą. 1823 me
tais lenkų kilmės generolas Rokassovskis atliko Ventos ir
Dubysos tyrinėjimus ir paruošė naujo vandens kelio pro
jektą. Dubysos aukštupis ties Bubiais turėjo būti dirbtiniu
kanalu sujungtas su Ventos aukštupiu, panaudojant seną
ledynų paliktą slėnį ties Kurtuvėnais. Dubysos vaga taip
pat turėjo būti iškasta ir joje buvo numatytos 27 užtvan
kos su šliužais laivams 26 m. ilgumo ir 4,7 m platumo.
Venta turėjo būti patvenkta ir šliūžuota panašiai. Kana

lui maitinti vandeniu buvo numatyta reguliuoti kelis Kur
tuvėnų apylinkių ežerus ir Rekyvą.
1825 metais Rusijos vyriausybė patvirtino projektą ir
12 milionų rublių sąmatą. Generolas Rokassovskis buvo įsakytas pradėti darbus; tam reikalui buvo paskirta 18,000
kareivių. Darbai buvo vykdomi karių, lyg tvirtovės sta
tyba, ir buvo laikomi slaptais. Mat, vandens kelio tikslas
buvo priešingas vokiečių interesams, ir rusai nenorėjo jų
kol kas erzinti.
Keletą metų dirbo rusų kareiviai. Dubysos slėnyje,
jau buvo baigiamos visos užtvankos ir šliužai. Tarp Bubių
ir šiaušės žiočių prakasta nauja Dubysos vaga, nes seno
ji buvo perdaug vingiuota ir siaura. Tarp Bubių ir Tolu
čių (Ventos krante) prakastas 16 km ilgumo kanalas, pa
naudojant dalimi Kurtuvos upelio vagą.
1830 metų sukilimas nutraukė įpusėtą statybą. Suki
lėliai išvaikė kareivius, karo inžinieriai pabėgo, sunaikinę
dokumentus. Ta proga jie pasistengė paslėpti malveracijų
pėdsakus. Byla dėl pinigų pasisavinimo ėjo 10 metų. Pa
aiškėjo, kad jau buvo išleista 10,7 milionų rublių, o iš jų
bent 1 milionas pavogtas. 1879-1888 metais prancūzų kom
panija kasė Panamos kanalą ir bankrutavo, taip pat dėl
malveracijų; nuo to laiko didelės suktybės vadinamos
“panamomis”. Kaip matome, pirmoji "panama” buvo mū
sų Dubysoje!
Sukilimui žlugus paaiškėjo, kad sukilėliai buvo paga
dinę kanalo įrengimus. Patikrinta, kas paliko, ir paruoš
ta nauja sąmata darbui baigti. Pasirodė, kad dar reika
linga ... 22,2 milionų rublių ir daug pigių darbininkųkareivių, po 100-270 tūkstančių žmonių per devynerius
metus (1840-1848). Rusų valdžia ilgai svarstė “Vindavos
kanalo” likimą. Prieš statybą smarkiai intrigavo vokiečiai.
Keletą metų ginčijosi dėl tos statybos du Rusijos minis
trai—finansų ir susisiekimo; abudu buvo vokiečiai, tad,
suprantama, laimėjo palanki Vokietijai politika. 1841 me
tais nutarta darbus likviduoti. Caras Mikalojus I, sveikin
damas Prūsų karalių Friedrichą Wilhelmą IV jo karūna
vimo proga, pradžiugino jį tokiais žodžiais: šiandien lie
piau sustabdyti Ventos-Dubysos vandens kelio statybą!
Likusi nuo statybos medžiaga parduota iš varžytinių,
akmenys atiduoti bažnyčioms statyti ir Nemuno krantinei
Kaune rengti.
Vėliau vėl buvo mėginta atgaivinti senąjį sumany
mą. Dubysa buvo vėl tiriama 1901-1902-, 1904 ir 1914 me
tais. Naują vandens kelio projektą ruošė inž. M. šistovskis, Ventpilio uosto statytojas; tyrinėjimuose dalyvavo lietuviai-studentai, vėliau mūsų žymūs inžinieriai: prof. Jo
nas šimoliūnas, pik. Juozas šimoliūnas, F. Vibzaras. Nau
jas kanalas buvo numatomas 20 m platumo dugne, kai
senasis tebuvo 8,8 m platumo; ir šliūžai būtų buvę ati
tinkamai didesni, po 48 m ilgumo.
Keistu sutapimu visus tyrinėjimus ir sumanymus su
trukdydavo karai ar revoliucijos. Padubysiu gyventojai
nemėgsta tyrinėtojų ir nelaukia iš jų nieko gero!
Pirmojo pasaulinio karo metu Dubysos slėnis buvo il
gam sulaikęs vokiečių fronto slinkimą. Visą 1915 metų va
sarą Dubysa buvo minima karo komunikatuose. Dauge
lyje vietų pasiliko apkasų ir fortų žymės. 1916 metais vo
kiečių kariai pastatė skersai Dubysos slėnį ties Lyduvė
nais aukštą medinį tiltą; nuo upės vagos jis buvo 35 m
aukščio ir buvo laikomas vokiečių armijos pasididžiavimo
objektu: jis buvo tikrai vienas iš didžiausių medinių tiltų
istorijoje. Tačiau jis buvo persilpnas traukiniams (vokie
čiai nutiesė geležinkelį iš Lauksargės pro Tauragę į Šiau
lius), todėl netrukus buvo pradėtas greta statyti pastovus
geležinis tiltas ant aukštų betoninių taurų. Tiltas išėjo
labai didelis, 9 santvarų, bendro 570 m ilgumo, geležinke
lio bėgiai padėti 42 m aukštume nuo vandens paviršiaus
upėje. Lyduvėnų tiltas buvo aukščiausias ir ilgiausias Lie
tuvoje, Vokiečiai buvo jį pavadinę feldmaršalo Hindenburgo tiltu ir pažymėjo tai kukliu paminklu dešiniajame
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Dusios ežeras

S. Kolupailos nuotr.

slėnio krante. Tas paminklas išsilaikė Nepriklausomoje
Lietuvoje net ligi 1932 metų! Važiuojant geležinkeliu per
tą tiltą buvo labai įdomu žiūrėti i Lyduvėnų miestelį iš
viršaus: tiltas buvo daug aukštesnis net už bažnyčios
bokštą.
Kitą, ne tokį aukštą, medinį tiltą vokiečiai buvo pa
statę 1916 metais ties Kušeliškiais; 1926 metais tas tiltas
lūžo, kai jame susitiko dvi maldininkų į Šiluvą procesijos;
daug žmonių tada susižeidė.
Nuolatiniai tiltai per Dubysą buvo pastatyti: aukš
čiau Ariogalos-žemaičių plentui, geležbetoninis 3 angų,
86 m ilgumo, ir ties Seredžiumi, Panemunės vieškeliui,
geležinis vienos angos, 84 m ilgumo. 1935 metais pastaty
tas 3 angų geležbetoninis tiltas ties Padubysio dv. Raseinių-Grinkiškio vieškeliui.

Dubysos slėnis yra labai platus, perdidelis dabartinei
upei. Tai senas, ledynų paliktas slėnis, 300-600 m platu
mo, 20-40 m gilumo. Jo švelnūs šlaitai gražiai apžėlę krū
mais ir medžiais, rečiau žaliomis pievomis. To slėnio dug
ne Dubysa išgraužė sau antrinę vagą, 10-50 m platumo,
2-4 m gilumo. Toji vaga nepaprastai vingiuota ir taip pat
medžiais ir krūmais apaugusi. Valtimi plaukiama, lyg pla
čia alėja.
Vietomis upė užtvenkta vandens malūnų; ten srovė
lėta. Kitur pasitaiko sraunių akmenuotų ruožų. Tyliai
plaukiant pasroviui Dubysos krantų krūmuose galima
dažnai pamatyti skaisčiai mėlyną tulžį, gražiausią Lietu
vos paukštelį.
Slėnio šlaituose galima užtikti nemaža piliakalnių,
mūsų priešistorinės kultūros paminklų, žymiausi Bubių,
Derbutų (Bielskio kalnas) ir Palemono kalnas Seredžiu
je, kur buvusi senovėje Pieštvės pilis.
Būdinga, kad visos gyvenamosios vietovės paliai Du
bysą pastatytos aukštai, išskyrus tik Lyduvėnus ir Žemu
tinio Padubysio dvarą, na, ir vandens malūnus. Labai
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charakteringi “Padubysiai”, kurių priskaitoma bent 20;
vienam nuo kito atskirti pridedami pažyminiai, kaip Ba
zilionų Padubysys, Prienų Padubysys.
Netoli nuo Dubysos, 8 km atstume, yra garsioji že
maičių šventovė—Šiluva; čionai kasmet rugsėjo mėn. 8
d. susirinkdavo šimtai tūkstančių maldininkų. Mažytis
Ugionių bažnytkaimis taip pat buvo žinomas savo gydo
mąja versme, virš kurios buvusi pastatyta medinė koply
tėlė.
Apie Dubysą buvo išspausdinta viena knygutė: I. B.,
Dubysa, vyriausia upė buvusioje žemaičių kunigaikštystė
je. Išleista Vilniuje 1871 metais, lenkų kalba, turi 59 psl.
Jos autorius — Raseinių aps. dvarininkas Ignas Bušinskas, žemaičių krašto patriotas.
Dubysos krante—Ariogaloje buvo gimęs prof. Stasys
Šalkauskis. Prie Dubysos buvo pasistatęs sau mažą vien
kiemį prof. Pranas Dovydaitis; iš čia jis buvo bolševikų
ištremtas į Sibirą 1941 metais ...
*
*
*

1936 metų vasarą perplaukėme visą Dubysą baidare
drauge su prof. K. Pakštu; atradom dar nesugriautų šliu
žų ir gerai besilaikančių kanalo ruožų. Kelionė buvo apra
šyta “Gamtos Drauge” 1936 m.
*

*

»

Dubysoje buvo atlikta nemaža hidrometrinių matavi
mų, ypač 1913 metais. Nuolatinės vandens matavimo sto
tys buvo ties Prienų Padubysiu ir ties Lyduvėnais. Viduti
nis Dubysos vandens debitas ties Prienų Padubysiu (17
km nuo žiočių) 1930-1943 metais buvo 12,3 m3/s, di
džiausias 240 m3/s.
Vandens jėgų naudojimo planas numato pastatyti Du
bysos slėnyje dvi aukštas užtvankas—prie žiočių ir ties
Lyduvėnais. Gal tos užtvankos ateityje bus pastatytos, jei
vėl nesutrukdys nauji karai ar sukilimai...
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JONAS JABLONSKIS
Keli jo gyvenimo, charakterio, darbo bruožai
STASYS BARZDUKAS
(Tęsinys iš 4-5 num.)
Jablonskį ši krata labai {skaudino, nes paaiškėjo, kad
kratė lietuviai mokiniai socialistai tos gimnazijos, kur jis
išpeikė straipsniu, parašytu tuo metu Voroneže ėjusiam
“Lietuvių Balsui” (tačiau 1918 m. 8 nr. su šiuo straipsniu
viešai pasirodyti jau negalėjo, nes bolševikai tuo metu
laikraštį uždarė). Jablonskis čia pasisako turėjęs savo
amžiuje jau antrą kratą, tik pirmą kartą rusų žandarai ji
kratė “daug kultūringiau, nekaip dabar lietuvių žanda
rai” (I 213). Antroji krata buvo taip pat skaudesnė: “Da
bar skaudžiausia buvo tas, — rašė Jablonskis, — jog kra
tė mane patys mokiniai — tos mokyklos žmonės, su ku
ria taip sunku buvo skirtis po pirmosios kratos. Antrosios
kratos skaudžiausias buvo dar tas dalykas, kad kratė mo
kiniai lietuviai — mūsų tremtiniai, su kuriais, rodėsi, vie
ni rūpesniai mane jungė. Taip, mane iškratė šiuo tarpu
mokiniai lietuviai, pabėgę drauge su kitais nelaimingai
siais tremtiniais ir tarnaują dabar tose šių dienų vyriau
sybės įstaigose, kurios jau tik proletarų gerove ir rusų
revoliucijos ūgiu tesirūpina!” (I 213-214).
Jablonskis, iš savo mažų dienų su žandarais įpratęs
šnekėtis nelietuviškai, ir dabar, kratomas jau lietuvių
žandarų ir jų lietuviškai šnekinamas, tegalėjo su jais tik
tai rusiškai kalbėtis.

8. BENDRINĖS KALBOS KCRIMAS
Maždaug iki XIX amžiaus vidurio Didžiojoje Lietutuvoje nebuvo visiems lietuviams vienos bendros rašto
kalbos — rašto žmonės kiekvienas daugiau mažiau rašė
savo krašto tarme. Tačiau kyląs kultūrinis gyvenimas to
kia padėtimi toliau negalėjo tenkintis, ir dėl įvairių prie
žasčių mūsų raštuose pradėjo įsigalėti vakarų aukštaičių
tarmė. Prie to įsigalėjimo yra taip pat prisidėjęs ir Jab
lonskis.
Baigęs universitetą, Jablonskis jau labai gerai tiko
lietuvių kalbos kūrybos ir jos kultūros darbui: jis buvo
ne tik tautiškai susipratęs, bet ir tinkamai moksliškai kal
biškai pasiruošęs. Todėl jam pavyko padaryti tai, kas dar
nesisekė kitiems.
1901 m. Tilžėje pasirodė Jablonskio Petro Kriaušaičio
slapyvardžiu “Lietuviškos kalbos gramatika”. Jos prakal

Rinaldas ir Armida Sode

Gianbattista Tiepolo,
Venecijietis (1696-1770).

boje Jablonskis paskelbė, kad bendrinės rašomosios lietu
vių kalbos pagrindu reikia imti vieną tarmę, todėl ir jo
gramatikos kalba tebusianti “paprastoji suvalkiečių tar
mė.” šitaip ši tarmė, t. y. šakių, Marijampolės ir Vilka
viškio apskričių žmonių kalba, toliau ir įsigalėjo mūsų
raštuose ir gyvenime.
Bet viena tarmė negali apimti viso tautos gyveni
mo, todėl Jablonskis ten pat nurodė, kad iš kitų tarmių
reikia pridėti tai, ko ta pagrindinė tarmė neturi: “kitos
tarmės priduoda jai tiktai savo geriausius mažmožius, tuos
grūdelius, kurie rašomoje tarmėje dėl kokios - norint prie
žasties yra išnykę, nebevartojami.” Taip rašomoji tarmė
turi būti "sustiprinama ir suremiama” kitomis tarmėmis,
Jablonskis vėliau yra taip pat pats parodęs. Antai iš že
maičių tarmės bendrinei kalbai jis yra paėmęs visą eilę
žodžių: ausylas, girtitelys, kanduolas, musele, senolis, ste
buklas, vaikis, visiteli, žaliūkas ir kt. Panašiai bendrinę
kalbą praturtino ir rytų aukštaičių tarmė, iš kurios Jab
lonskis paėmė šiuos žodžius: jaunylis, jaunėlis, mažylis,
maželis, mažumė (iš mažumės "iš mažens”), pavydenis,
rugienis, senybinis, vėlimas (vėlimas svečia), vaikesas ir
kt.
Jablonskis taip pat nustatė, kad raštų kalba turi rem
tis gyvosios žmonių kalbos įstatymais. Bet čia reikia būti
atsargiems, nes “mūsų tauta nuo senų - senovės kentėjo
visokiais svetimas įtekmes, kurios gerokai sugadino ir tau
tos kalbą”. Todėl visokias svetimas šiukšles, teršte teršiančias mūsų žmonių kalbą, “reikia mokėti atskirti nuo
grūdų.” šitaip supratęs savo uždavinį, Jablonskis be gai
lesčio paskelbė kovą toms svetimoms šiukšlėms. Dau
giausia jo pastangomis iš mūsų kalbos buvo išvyta abrūsas, čėsas, dūšia, dziegorius, griekas, nedėlia, panedėlis,
pekla, smertis, subata, viedras ir daugybė kitų barbariz
mų, kuriuos šiandien nesąmoningai pavartoja tik mūsų se
neliai arba sąmoningai nuo lietuviško gyvenimo srovės
atitrūkę žmonės.
Mesdamas iš kalbos šiukšles, Jablonskis joms pakeisti
ieškojo arba gyvų lietuviškų žodžių, arba, jų nerasdamas
kūrė naujus lietuviškus žodžius. Jablonskiui ir šis darbas
sekėsi: jo naujadarai bendradarbis, ligoninė, nepriklauso-
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mybė, pažanga, pieštukas, teisinas, turinys, uždavinys, va
dovėlis ir daugelis kitų, buvo tokie gyvi ir vykę, kad jie

nieku nesiskyrė nuo pačios gyvosios kalbos žodžių,
buvo greitai visų priimti ir pasisavinti.

todėl

9. DIDEI.fi GEDA GERAI NEMOKĖTI

Jablonskis lietuviškai rašyti pradėjo 1883 m. "Aušro
je” ir savo plunksnos nebepadėjo iki savo mirties. Per tuos
keturiasdešimt septynerius metus jis palietė daugybę įvai
riausių klausimų, bet visų labiausiai, kaip minėta, jam rū
pėjo išmokyti savo tautą vartoti taisyklingą, gryną ir gy
vą gimtąją kalbą, šiam reikalui jis parengė pagrindinius
jos vadovėlius: gramatiką (išėjo 1901 m. Tilžėje, 1918 m.
Vilniuj, 1922 m. Kaune - Vilniuj), sintaksę (1911 m. Sei
nuose) ir kt. Kalbos mokslui taip pat skiriami jo “Links
niai ir prielinksniai”, jo sudaryta dviejų dalių skaitymų
chrestomatija “Vargo mokyklai”, jo išverstos “Pasakė
čios” (rinkiny įdėti keli ir mūsų pasakėčių autorių kūri
niai). Kalbos mokyti turėjo ir įvairūs jo parengti (iš kitų
kalbų išversti) pamokomojo ir auklėjamojo turinio skai
tiniai: “Urvinis žmogus,” “Trumpas žemės aprašymas”,
“Visuomenės įnamiai”, “Būdo įtaka”, “Pareiga ir tiesu
mas”, “šeimos įtaka”, “Vyriškumas”, “Baisusis milžinas”
ir kt., taip pat gausūs jo straipsniai, J. Balčikonio iš laik
raščių surinkti ir Lietuvos švietimo Ministerijos penkiais
dideliais tomais išleisti. A. Merkelis ir prof. V. Biržiška
Jablonskio bibliografijoj yra surašę iš viso 311 atskirų da
lykų.
Tai didelis lobis, savo tautai sukrautas jos darbštaus,
pareigingo ir tauraus sūnaus, šiais savo darbais Jablonskis
padėjo pagrindus, sutvarkė jos rašybą, apvalė ir praturti
no žodyną ir t.t. Jis priklauso prie tų mūsų žmonių, ku
rių pastangomis lietuvių kalba iš paprastos kaimiečių susi
žinojimo priemonės tapo kultūrine kalba, dėl savo žodin
gumo, turtingumo ir lankstumo geriausiai tinkančia gi
liausioms mintims ir švelniausiems, jaute tusiems jaus
mams reikšti. Todėl Jablonskį labiausiai pagerbsim tobu
liausiai išmokdami savo tėvų kalbą. Apie šitokią pagarbą
galvojo ir pats Jablonskis. Minėdamas savo didžiojo ben
dradarbio nelaiku mirusio Kazimiero Būgos mirties meti
nes, Jablonskis 1925 m. rašė: “Rašto žmonės geriausiai
atmintų Kaz. Būgą, jei patys imtų tikrai branginti tą da
lyką, kurį taip brangino jų šios dienos atmenamasis žmo
gus. Paminėti šiandie Kaz. Būga ir nepasiryžti išmokti
kaip reikiant savo kalbos, tos, kurią taip tyrė studijavo
velionis, rašto ir kalbos darbo žmogui yra lyg kokia ne
sąmonė... Pastatykim Kaz. Būgai žynių ir mūsų gyvenime
paminklą: patys mokykimės kaip reikiant savos kalbos
ir tikrai rūpinkimės, kad daugiau atsirastų mūsų tarpe
mokančių ją žmonių, kad tas mūsų kalbos mokėjimas žy
mu būtų ir mūsų visuomenės raštuose, laikraščiuose, lite
ratūroje...” (I 279).
Kaip Kudirka Tautos himne sako, esame didvyrių že
mės vaikai. O kiekvienas kilnumas įpareigoja (noblesse ob
lige!). Todėl esame įpareigoti gerbti savo tautos didžių
žmonių atminimą. Visur ir visados atmintinas ir Jablons
kio testamentinis palikimas:
Didelė garbė svetimomis kalbomis kalbėti, didelė gė
da savosios gerai nemokėti.

10. KAI JAU NERAšE, TIK RAŠYDINO

Jablonskio gyvenimas nebuvo lengvas. Visų pirma
dėl jo lietuviško darbo jam nedavė ramybės rusų valdžia,
blaškydama jį iš vienos vietos į kitą. Sąlygos taip pat ver
tė jį ir patį keisti gyvenamąją vietą. Mintauja - Talinas Pskovas - Šiauliai - Vilnius - Panevėžys - Brestas - Gar
dinas - Veližas - Voronežas - Vilnius - Kaunas — štai tos
vietos, po kurias jį mėtė jo likimas. Palyginti anksti jį
pradėjo persekioti ir ligos. Pvz. iš Veližo, kur jis dirbo
vietos gimnazijoj 1914-15 mokslo metais, viename laiške
jau rašė: “Dveji metai to gyvenimo, kuriuo tenka gyven
ti, gerokai pakirto mano sveikatą: po miestą dabar vistiek
važinėju, o troboje trimis kojomis ir dieną vaikščioju.” At
sikėlęs i Voronežą, į gimnaziją pradžioj važinėjo su vežė
ju, paskui .su račiukais. Padėtis nesitaisė ir į Lietuvą su
grįžus.
Pirmą kartą Jablonskį man teko išvysti Kaune 1925
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m. per studentų priėmimo iškilmes universitete. Sėdėjo jis
čia savo važiuojamoj kėdėj, ir iškilmės, matyti, jį jaudi
no, nes nuolat kilnojo savo ranką ašarai nubraukti.
Pas Jablonskį atsilankyti jo bute Mickevičiaus gatvėj
teko 1927 metais, kai, savo lietuvių kalbos profesoriaus J.
Balčikonio rekomenduotas, vieną dieną nuėjau Jablonskiui
prisistatyti kaip jo sekretorius. Mat, Jablonskis pats jau
negalėjo rašyti, tad savo rašinius diktuodavo savo sekre
toriams, kuriais daugiausia buvo studentai. Man reikėjo
eiti tam tikromis valandomis du kartus per savaitę.
Nuėjęs Jablonskį radau jo važiuojamoj kėdėj prie dar
bo stalo. Pasisveikindamas vargingai padavė kairiąją ran
ką, nes ją, rodos, dar kiek geriau pavaldė. Paprašė sėstis
prie to paties stalo galo. Buvo apsivilkęs tokiu šiltu palai
diniu (chalatu), kojos įsuktos į užtiesalą, ant galvos tu
rėjo lengvą kepuraitę šašbaudą (jarmulką), kuri barzdo
tą Jablonskį darė panašų į žydų rabiną. Atsimenu, pačioj
pradžioj jam užkliuvo mano pavardė: šitokia pavardė lyg
netinkanti žmogui be barzdos, tad tiksliau esą butų Be
barzdis...

Patį darbą Jablonskis buvo sutvarkęs šiaip: jis pats iš
atminties arba kurio nors šaltinio diktuodavo, o čia pat
sėdįs sekretorius turėdavo sąsiuviny viską užrašyti. Dik
tuodavo labai iš lėto, pagalvodamas, dėl kaikurių dalykų
ir ilgokai. Būdavo atvejų, kad prie kaikurių klausimų už
trukdavo ir po valandą kitą, tekdavo atidėti ir kitai
dienai. Pasakydavo, ką ir kaip reikia rašte pabraukti. La
bai greižtai reikalaudavo, kad raštas būtų aiškus ir rai
dės taisyklingai rašomos. Radęs negerai parašytą raidę,
bardavos. Pametęs mintį, liepdavo paskaityti jau užrašyto
sakinio pradžią arba ir daugiau. Kartais paprašydavo pa
duoti sąsiuvinį ir pats persiskaitydavo. šituo būdu buvo
rašydinamos “Pasakėčios” (1927 m. trečiasis papildytas,
dvigubai padidintas ir pataisytas leidimas), rašydinami
“Linksniai ir prielinksniai” (išleisti 1928 m.), “Mūsų kal
bos žodynėlis” (atskiri pastebėjimai dėl V. Kamantausko
“Trumpo kalbos netaisyklingumų ir barbarizmų žodynė
lio”) ir kt. Taigi Jablonskis dirbo ir tada, kai kitas, jo pa
dėty būdamas, būtų leidęs sau tik sirgti.
Kalbant reikėdavo būti gana atsargiam. Reikėdavo
rūpintis taisyklingai kalbėti, tarti, kirčiuoti ir t.t., nes, ką
negerai pasakęs, galėjai gauti čia pat barti. Jablonskis čia
būdavo griežtas ir neatlaidus. Griežčiau reaguodamas, mė
gindavo kairiąja ranka ir į stalą suduoti. Ramiomis va
landomis akys spindėdavo gerumu, nuoširdumu. Mėgdavo
pajuokauti. Prisimindavo sąmojingų gyvosios kalbos po
sakių, įvairiomis progomis žmonėse girdėtų. Tam tikrus
tardavo pašnabždomis, lyg jo klausytų "nereikalingos”
ausys. Ką pasakodamas kalbėdavo iš lėto, savo mintį kon
troliuodamas. Priešais stalą buvo langas į kiemą, pro šį
langą buvo matytis gamtos kraštelis, tad Jablonskio akys
nuo knygos ir rankraščio kartais nuklysdavo ir čia. Pla
tesni akiračiai besveikačio mokslo ir darbo žmogaus aki
mis jau buvo nepasiekiami.
“Pasakėčias” išleisti Jablonskis atidavė "Sakalo” ben
drovei. Leidėjas A. Kniūkšta, tik gavęs rankraštį, kituose
savo leidiniuose reklamos sumetimais tuojau paskelbė, kad
jau esančios išspausdintos ir “Pasakėčios”. Mane atėjusį
Jablonskis tuojau paklausė, ar nesą tekę matyti knygy
nų languose “išspausdintų” jo “Pasakėčių”... Kaip tik
tuo metu čia pasirodė ir pats Kniūkšta. Jablonskis nebeiš
tvėrė: esą jam gyvenime tekę matyti visokių žmonių, bet
tokio “melagio” dar netekę sutikti. Barėsi ilgokai ir
tai, nors Kniūkštos “melas” buvo menkas: "Pasakėčios” iš
tikro visai netrukus buvo išleistos.
Jablonskis, gavęs “Pasakėčias”, vieną jų egzempliorių
padovanojo ir man. Taip pat panoro šia proga jame savo
ranka įrašyti ir tam tikrą dedikaciją (paskyrimą). Bet
šitai jam buvo labai sunku jau padaryti. Įdėjus plunksna
kotį tarp pirštų, Jablonskis parašys raidę, žiūrėk—plunks
nakotis ir vėl išslydęs. Reikėjo nuolat ir nuolat plunks
nakotį iš naujo įdėti, kol Jablonskis paprašė savo antri
ninkui skirtus žodžius. Viena raidė išeidavo labai didelė,
kita — čia pat visai mažutė.
šitas įrašas anuomet man suteikė be galo daug
džiaugsmo: jaučiausi esąs didžiojo Mokytojo pagerbtas...
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AKMENINĖ

GIRIA

NELĖ MAZALAITĖ-KRUMINIENft

(Fragmentas iš romano “Ežero dugnas’’)

Bet miestas j kurį grįžo buvo ne tas, iš kurio buvo
išvažiavus. Tarytum atsirado gatvės naujais vardais, ir
jos yra kitokios negu buvo tiesiamos iki šiolei; jose na
mai pastatyti su bokštais ir sodai nuolat žydėjo, ir pro
tuos sodus negali matyti nieko kito.
Bet ką gi regėjo ji? Ji nepasakojo, ji nesakė nė sau,
bet mieste apsigyveno vienas žmogus, negyvendamas. Ir
jo akys yra žalios. Ji išeina vaikščioti viena, ir vengia
būti užkalbinta — ji eina tolimomis užmiesčio gatvėmis,
ir tai yra tos naujosios—jos visos sueina į vieną akme
nuotą nelygų kelią, ten iš abiejų pusių auga dideli miškai,
jai sukasi galva, toks svaigus aromatas eina iš jų. Ir kaž
kas eina šalia jos, neidamas.
Vieną dieną ji nueina į koncertą—smuikai susirenka
prie pat jos—taip jau yra, kad niekas to nemato, ir nu
girdantis yra jų balsas, vistiek kokią šaltą ar tragišką
gaidą groja jie. Viskas yra kitaip. Ir kai kalbasi ji su
juo—ji šypsos. Keista, kaip nuostabiai mažai jis kalba,
ir koks jo balsas—tai nėra išmislas, kad muzika gyvena
žmoguje. Ir ji vėl mato duris tarp dviejų kambarių—
juokingai silpnas ir geležines. Ir širdis plaka, kaip to, ku
riam yra skirta mirti dėl širdies.
šitaip praeina keturios dienos, praeina penkios, ir
paskui prasideda kažkas kita: laukimas yra apsėdęs kiek
vieną valandą, — jis užėmė langus ir duris—ji nori ma
tyti vieną žmogų tuoj ir paskui — nuolatos. Argi jis ne
turi atvažiuoti, kaip sakė, argi tai nėra kaip tik tos die
nos, kad jis turi jau gyventi čia? Visą mėnesį, visą birže
lį. Ji niekuomet taip nesėdėjo namuose ir taip dažnai ne
prieidavo prie lango.—O, galvoja ji—kiek trūksta, kad aš
pasidarysiu kaip pasakų užkeiktoji, kuri neatsitraukia nuo
stiklo.—Ach, kaip sako Hamsunas: “Kas gi tave užkėlė
į bokštą ir tu už tai dėkoji?”
Bet kartą sudiegia kitokia mintis: ir gal būti jis jau
Panemunėje tas visas dienas ir tiktai neateina čia, neat
eina, nes jam tai yra permaža. Ir ji pažiūri į save veid
rodyje, —ji mato, kad yra išbalusi nuo tos minties, ji gal
voja su juoku: iš tikrųjų juk jis yra tiek normalus, kad
jam patiktų tik gražios moterys. Ir ji juokiasi sau: ką tu
manai apie tai?

Tačiau, nors jos šypsena pasidaro šalta ir išdidi, kaž
kas pasilieka, kažkas ko nepažino savyje,—ji galvojo apie
tai, kad jis galėjo būti netoli ir neateiti—ir kentėjo.
Ir miestas buvo senas, tas pats, kaip jį pastatė ka
daise, ir vienas kitas praturtėjęs įsigija kartas nuo karto
naują paprastą kasdienį namą. Ir ji nebepriėjo prie lan
go ir nekentė durų.
Bet šiandien po pietų ji ką tik pradarė duris eiti pas
Evą—ir koridoriuje girdi:
— Aš nežinau, ar nesu paklydęs, ar tikrai gyvena
čia — — —
Ji pasitraukia atgal ir stovi viduryje kambario ir
■sako nerami:
— Kaip gali taip gyventi muzika žmogaus balse!—
Ji stovi padrikais, nesenai išplautais plaukais, tokia vai
kiška suknele, ir taip ją viduaslyje atranda įėjęs.
Jis tylėdamas suima jos ranką ir bučiuoja delnus ir
staigiai paleidžia, jis pasitraukia ir žvalgosi po kambarį:
— Sunku mieste pagauti žmogų, jeigu jis keičia ad
resus — laiškams yra geriau — juos nuneša. — Jis žiūri
vėl į ją, ir tyliai ir mielai sako:
— Aš nežinau, ar drįsčiau jus rekomenduoti pieme
niu prie padorios bandos—jūs dar tinkate į antrą klasę.
Ji krato savo padrikus plaukus ir juokiasi, ir staiga
atsimena niūrų laukimą, bet jos kalba yra visai nerūpes
tinga:
— Kur jūs gyvenate?
— Ten, kur jūsų nesulaukiau. O prieš keturias va
landas esu apgyvendintas kareivinėse viso mėnesio pakar
tojamai tarnybai. Ir šitą pirmą vakarą turiu visai laisvą
— jeigu jums tai ką reiškia.
Kad tik jis nematytų, kaip džiaugiuosi—galvoja ji—
ir sako kitaip:
— Mama pasakys, kad puiku: ji neseniai buvo išvi
rusi ir jūsų verto krupniko. Žinoma, ji tai daro didelėm
progom,— susijuokia, ir jis žiūri, ir lėtai sako:
—■ Gal būt, kur nors stovi jūsų vyras----------— Tai tiktai šventėme mano vardadienį,— taria ji,
ir jo antakiai trūktelėja, paskui jis susijuokia:
— Kaip gerai, kad miesčionys visas datas žino. Ar
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galiu jums kur nors pro tvorą ši vakarą pavogti gėlę?—
Ir pasakykit kokias jūs vertinate.
— Rožes.—taip pat linksmai sako ji, ir sako svajo
jančiai ir karštai ■— smuiką ir rožes. Argi už tai negalima
nupirkti žmogų? Iš kur jūs žinojote tai per sekmines?—
Ir išsigąsta ką yra pasakius, todėl juokiasi. Ar kviečiu jus
atsisėsti ?
Dabar iš miesto grįžo motina ir viskas pasidaro labai
miela.
Koks kitoks jis yra su mama—galvoja Jolė ir jai
graudžiai gera dėlei to ir ji pati darosi paprasta ir gera.
— žinoma, yra puiku, kad jūs būsit su mumis šį va
karą — kalba ji. — Mes, žinote, kiek mūsų? Tokia brangi
Eva pirko namus—tai šitie, ir su ja kalbėjote koridoriuje,
ir mama jos yra, galit įsivaizdinti, koks malonumas —dvi
geriausios mamos. O viršuje gyvena Karas. Kai atvyksta
nuobodus svetys mamos meluoja, kad nė vienos nėra, ir
kai yra geras—mes dalinamės juo.
— Ir kai perdaug patinka, nerodot jo viena kitai,—
sako mama,—ir Jolė mato, kad jis truputį parausta. Ir
dėl šito jai yra labai linksma.
— žinoma, jus parodysiu, — sušunka ji,— ir ne tik
joms, mes eisime visi į studentų pavasario šventę.
Jo antakiai vėl truputį trūktelėja ir jo balse maža
pajuoka:
— Iš tikro, jūs visoms dienoms turit programą. Ir
linksma mieste, taip: šitokius nekruvinus sukilimus galė
tumėt suruošti kasmet, kaip jubiliejų.
— Jūs kalbate apie 7-tą birželio? Ar jūs tikite, kad
tai taip vodeviliškai praeis artistams?
— Ne, sako jis šaltai,—aš manau tik tiek, kad dėl jo,
tur būt, buvau pašauktas tris dienas vėliau, ir tiek dienų
esu pavėlavęs jus pamatyti. Bet, kaip sakėt, pataikiau
į linksmybes.
Tikrai yra šauni nuotaika ir tie kur atėjo pasiimti
į šventę mergaites — jeigu ir nebe visi studentai—elgiasi
neblogiau už fuksus—jie garsiai kalba gatvėse, jie net
dainuoja eidami, kas niekad neatsitiktų jokią kitą dieną.
Tačiau tas vienas svečias yra santūrus, jis tyli, rūko ir
neaiškiai šypso.
Jie yra priėję Vytauto parką, jau mato šešėlius me
džiuose, ir muzika, ryški šokių muzika jau yra pergarsi. Jolė pasižiūri į svečio profilį, visą kelią jis nebuvo pa
žvelgęs į ją, ir ji kalbėjo tiktai su antruoju palydovu ir
nepriėjus vartų, ji sako:
— Aš nesugalvoju atsikalbėjimo—bet neisiu. — Ir kai
kyla ginčai, prikalbinėjimai, ir priekaištai—ji sako:—Argi
dėl to, kad eičiau jūs atjaunėsit? Rėkčiau, jeigu ir jūs
grįžtumėte, tačiau savo svečio aš nepaliksiu jums, jeigu
jis —
Tasai ūmai susijuokia labai jaunai ir nuoširdžiai, ne
rūpestingu mostelėijmu meta jis papirosą, ir Jolė junta,
kad yra iškelta ant jo rankų—taip laikydamas ją jis ap
sisuka porą kartų, ir kai pastato ant kojų, žemai nusi
lenkia:
— Argi šią naktį būtina elgtis protingai? — sako jis.
— Tai tariu dėl visko, jeigu jūs užpykote—žinote, niekuo
met nebuvau studentas.
Mergaitė nuolaidžiai šypso, ir į kitus ji nežiūri, kai
pro petį pamoja jiems ranką, ir jie dabar eina atgal du.
Pamažu atsitolina muzika, ji atgauna paslaptingą ir
kilnų atspalvi—iš tolo. Ir naktis yra tokia minkšta ir
šilta, ir jie eina šalia vienas kito ir atokiai ir abu tyli.—
Kodėl,—galvoja ji.—Reiktų kažką sakyti, ką nors, nerei
kia tylėti. Bet tyli. Ir kai atsisuka į jį, mato, kad jis jau
ilgiau yra į ją žiūrėjęs—ji darosi nerami ir šitas nera
mumas yra saldus. Ji juokiasi iš savęs, ir nori pasakyti ką
nors, tačiau negali. Pagaliau ji ištaria tai ką buvo sakius
sau:
— Kodėl jūs tylit?
O jis dar kartą paima ją ant rankų, ir nuneša kelio
lika žingsnių—ir tai yra ties gusarų kareivinėmis, žalia
jame Kalne, Kaune ir visą laiką pro šalį eina žmonės. Ir
ji sumurmėjo:
— Pavargsit.—Ir galvoja: aš šiandien galiu kalbėti tik
kvailai.
Ir jis prie pat jos veido sako:
— Galėčiau nunešti jus iki pat dangaus. Bet jeigu jūs
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manote, kad dabar kas pažins jus ir pasipiktins----------Staigiai paleidžia ją, ir ji nespėja pritarti nei užginčyti.
Jie eina tylėdami, šitoje tyloje yra kažkas erzinančio,
ir taip jie yra priėję Kapsų gatvę. Ach, šita rami gatvė,
pilna sodų, ir iš už aukštų tvorų, pro naktį skleidžiasi gė
lių kvėpavimas. — Jos sapnuoja, — galvoja Jolė— tai jos
pasakoja gatvei ir akmenims savo sapnus, ir dėlei to mus
apima ilgesys ir svaigimas. O kai prieina namus jis sėdasi
ant akmeninių laiptų, ir kai ji stovi priešais, sako:
— Manau, būsiu apsirikęs, — man pasirodė, kad tai
ąžuolo kelmas, o čia akmuo. Aš nemoku mieste elgtis,
kaip pridera.
Ji susijuokia ir sėdasi šalia, bet jis pasislenka vienu
laiptu žemyn, atsiremia alkūnėmis, pašlijom, ir atlenkęs
galvą žiūri į ją. Naktis yra šviesi, birželio naktis, ji paro
do žmogaus žiūrėjimą, ir Jolei atrodo, kad jo akyse ji bai
gia save prarasti, ir jai atrodo, kad savo žiūrėjimu ji ve
da jį su savim. Ir ji mato, kaip trūktelėja jo lūpos, ir jis
atsisėda stačiai ir užsidega papirosą.
Prasidaro koridoriaus durys, ir motina žvelgia pro jas
ir pažinus sako:
— Vaikai, ką čia gąsdinate—maniau, kad dūšelės su
žiburiu vaikšto. Ach, jūs nenuoramos, girti žmonės.
— Oi, mes net nematėm girto, — sako Jolė, ir jis
keistai, ir prikimusiu balsu kartoja:
— Girti žmonės. Aš nemačiau protingesnio žmogaus
už jūsų mamą,—sako jis pusbalsiu, ir garsiai sako: —Bet
mes atsiminėm pačiu laiku, kad dar pasiliko nebaigtas
jūsų nuostabusis krupnikas, ir esam čia.
žinoma, jie geria — jie ilgai ragauja tirštą, skaidrų
gėrimą, ir susigalvojęs taria jis:
— Geriau nepagirsiu, kaip tik pasakęs, jog tai pri
mena sakus pavasarį, kai medžiai girti. — Ir taipgi susi
mąsto ji kalbėdama:
— Jūs niekur neužmirštate miško. — Ir ji ūmai pa
būgsta, kad jo akys yra sunkios ir klausiančios, — ji sto
jasi ir eina prie ardijo, ir ieško muzikos. Kažkur iš italų
stoties pasigirsta antroji pusė mefistofelio serenados.
— Miške nėra velnių, — sako jis žiūrėdamas į ją iš
tolo. Ar jūs nežinote? Ten nereikia pavydėti, nei paleistu
vauti — visos septynios didžiosios nuodėmės ten yra iš
kirstos. — Ir staigiai: — Manau, jūs norit miego—man
taip pat geriau atsigulti—žmogus tada pasidaro protinges
nis.
Ji atsineša pakloti jam patalą ant sofos, čia. Jis žiūri,
kaip ji darbuojasi, ji pajunta tai ir atsisuka, ir jis sako:
— Jūs, jūs pati klojate man guolį.— Kažikas panašu į
trumpą atsidusimą yra tai ką ji girdi, ir jo balsas yra pil
nas nuostabos, ir yra pasigėrėjimas, ir pagarba jo balse
— ir ji junta kaip parausta. Ir dabar jos kiekvienas ju
desys varžo ją.
Pagaliau tai yra baigta, ir atsirėmus į duris ji sako:
— Labos nakties.
Tačiau ji negali pro duris išeiti — toks yra tas žiūrėji
mas—kaip apkabinimas, ir kaip sukaustymas. O jis per
eina kambarį, jis prieina, ir ceremoningai lenkiasi:
— Labanaktis. — Ir kai ji jau eina, jis staigiai suima
ją tarp rankų, apkabina ir bučiuoja labai ilgai. Jeigu ji
ką gali galvoti—yra tai, kad tas niekada nepasibaigtų ši
tas pabučiavimas, bet jis taip pat staigiai paleidžia ją, jis
atidaro duris, ir lengvai ją pastato tarpduryje—ir jo lūpos
dreba. Ji mato jį kai uždaro duris pro tas stiklo duris ma
to jį—jo akys yra plačiai atvertos, žalios akys jos yra,
kaip šauksmas—ir ji traukiasi atbula į jas žiūrėdama.
O, — galvoja ji neužmigdama—kiekvienas tavo pabu
čiavimas, yra nesulyginamas su nieku, ir šita ugnis neįžei
džia, ji yra tikra—ji yra iš ten, kur nėra velnio. Koks
nuostabus bus šitas mėnuo, birželis, jeigu ji žydi, ir aušra
niekuomet nesibaigia, ir tu mane bučiuosi. Kas bus su
mano gyvenimu, jeigu atėjo tai, ko nepažinau ir aš nega
liu to nuveikti—-ir nenoriu. Aš noriu, kad tuojau išauštų
diena, ir vėl matyčiau tave.
Jis išeina tik dieną—o buvo kalbėjęs, kad tai turi būti
ankstybą rytmetį. Ne, jis neskuba ir yra gera, kad visą
laiką yra mama ir mergaitės—jos pasakoja apie šventę
parke—ir ji galvoja. Keista, kaip kartais yra gera būti ne
vienam su kuo nori būti vienas. Ir kai jis išeina ji sako
netikėtai:
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— Aš taipgi einu j miestą.
— Jie keliauja lėtai ir beveik nekalbėdami— ir ji
džiaugiasi , kad reti sakiniai yra nuošalūs, lyg ne jų. Nuo
stabu — galvoja ji — tas kažkas, kas yra mūsų turi būti
toliau, kad vienodai nepranyktų laukimas, jog tai ateis.
Taip yra iki pat Laisvės Alėjos, šviečia saulė, ir žmonių,
kaip lapų pavasarį atsiranda vis daugiau, ji yra daugelio
sveikinama, ir kartą jis sako:
— Jūs turėsit man pirkti naują skrybėle—jeigu per
jūsų pažintį nupliš šitos kampas.
O čia reikia laukti Panemunės autobuso, ir tada jis
sako perdaug abejingai:
— Jūs, be abejo, einate į pasimatymą. O džiugiai ir
mielai atsako ji:
— Aš lydėjau jus. Ar jūs nemanot, kad šiandieną pa
vakariais galit vėl pasirodyti?
— Gal būt, — sako jis, ir ji sako:
— Noriu jūs matyti šiandien,— nelaukdama žodžių,
nei atsisveikindama ji nueina. Ji nusiima savo didele bal
tą skrybėlę, jai norisi bėgti per Alėją — taip gera! Ir ji
dar kartą pasižiūri, kur liko jis stovėti. Jis dar stovi, taip,
ir su juo stovi dvi ponios. Ne, jos neatrodo autobuso lau
kiančios keleivės, visi trys kalbasi ir jie turi būti labai
gerai pažįstami — taip atrodo, nors ji žiūrėjo trumpai. Ji
susijuokia. Ji linguoja savo didelę skrybėlę, paskui dedasi
ją ant galvos, nežiūrėdama kaip ir lipa į kalną. Dzūkų
laiptais lipa ir nuolat atsisuka. Miestas yra puikus, šitas
žaliųjų ąžuolų miestas Kaunas — saulė guli ant visų
stogų, ir miestas yra baltas, tarytum rytų krašto. — Na,
— sako ji,—aš nenoriu tau jokio palyginimo su nieku,
ir aš niekur kitur negyvenčiau, kaip tik čia. Ir jokiu bū
du miške.
Ji truputį švilpauja, ji neleidžia iškilti kažkam iš vi
daus, kažkam, kas duoda nerimo, ir kas juokiasi iš jos:
Tu nori parodyti, kad tau linksma, o žinai, jeigu jau ką
nori įtikinti —
Po dideliu gluosniu Prūsų gatvėje ji sutinka Antaną
ir yra jam neįtikėtinai meili ir drauge pareina į namus,
o ant laiptų susiduria abi mergaites.
— Mes keliaujam į Kleboniški—tu, žinoma, tingi,—
sako Kara, ir Jolė pyksta:
— Žinoma, einu. Kokia neteisybė daryti nutarimus už
mane. Gal būt aš pasiliksiu miegoti miške.
To ji nedaro, bet buvo ramu tarp medžių per kait
rą, ir jie gulėjo žolėje ir skaitė knygą. Vieną knygą pa
kaitomis skaitė visi keturi ir knyga buvo graži, ir ji va
dinosi Viktorija. Taip kartais nuo karto žmogus paima
seną knygą, ir pasirodo, kad ji yra parašyta ką tiktai, ir
pasirodo, kad esi pats ją rašęs—taip galvoja Jolė, ir kai
ji žiūri vogčiomis į vieną ar kitą—mato, kad žmonės visi

turi daug ką, ką laiko tik sau. Ir yra tokie panašūs. O iš
viršaus, kaip lapas. Kaip eglės skuja, nukrenta trumpas
paukščio gysterėjimas, arba kartais jis yra ilgas ir grau
dus. Ir šitai yra, kaip kažkokios knygos žodžiai, knygos,
kuri yra graži, ir vadinasi vasara. Paskui visi aptyla, ir
jeigu kas atsiliepia, tai yra tolimas atbalsis jo paties gal
vojimo, ir kartais visiškai nesurišta su nieku aplinkui, ta
čiau nuostabiai neišmetama iš visumos — galvoja Jolė.
Ir ji galvoja: Kaip bėga laikas—ir lėtai ir greitai. Ir
kai ji guli užmerktom akim ir prisiglaudus prie žemės, jai
atrodo, kad mato tą laiką: jis krenta iš begalinės aukš
tumos, kaip lašai, vienodai; yra taip, kad jis laša pro ša
lį, arba iš arčiau, ir kitas lašas krenta stačiai į širdį. Ir ta
da skauda. Ir ji galvoja: Kodėl aš negaliu manyti ko nors
kita, o ne apie kareivines? Ir kodėl šitas miškas man yra
svetimas, o kito aš ilgiuosi?
Saulė slenka žemyn—■ ji praeina savo kelyje pro
kiekvieną lapą, ir šitas saulėlydžių liūdesys yra išrašytas
žmogaus viduje, ir atrodo kad skaitai knygą, ir knyga yra
graži, ir ji vadinasi gyvenimas — galvoja Jolė.
Ir ji nori nutęsti grįžimą, ji visaip stabdo juos, bet pa
galiau jie turi eiti, ir jau yra sutemus, kai jie parsigauna
į namus. Ten ji bėgte įbėga ir nekantriai klausia motiną:
— Ar buvo naujas karininkas?
— Ne, —sako motina,— argi jis turėjo ateiti?
— O, nežinau—bet pagalvok, tai juk būtų nemanda
gu, jeigu buvau išėjus ir tuo laiku jis lauktų,—taria abe
jingai, ir priekaištaujamai sako mama:
— Jeigu tai žinojai, mergaite, kodėl laukėtės nakties?
— Kodėl turiu skubėti?—ji niūniuoja prausdamosi kai
girdi koridoriuje žingsnius—krūptelėja.
Tai iš tikrųjų svečias, bet joks karininkas—priešingai,
toks rimtas ir pedantiškas ponas, kuriam nebuvo spėta
pasakyti, kad panelių nėra namie. Paskui mama teisinasi:
— Palikit mane toliau nuo tos melo nuodėmės —te
gu jums būna už bausmę tokie vizitai.
Tačiau Jolė taip nuobodžiauja ir tokia išsiblaškius, ir
taip žiovauja, kad net šitas valdininkas susipranta ir iš
eina greit. Tuomet ji yra taip dėkinga, kad iš karto pra
deda šypsotis ir pati maloniai išlydi iki kiemo durų, ir dar
pastovi minutę ir pasako keletą linksmų palinkėjimų.
— O, mama—dūsauja ji sugrįžus—aš niekur daugiau
neisiu į svečius: pagalvok tik, jeigu kam taip nuobodu,
kai aš ateinu?
Dabar ji rengiasi gulti ir tada dar kartą girdi sveti
mus žingsnius už durų—ir nekantriai atidaro. Stovėdamas
ant slenksčio svečias kelia ranką prie uniforminės kepurės
ir pajuokiančiai sako:
— Gal reikia apsisukti?
Ji stebi — tai tik taip atrodo — galvoja ji— aš visai
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PALAIMINTŲJŲ

GARBĖJE

KUN. VL. DELINIKAITIS

(Tęsinys iš pereito numerio).

2. PALAIMINTASIS DOMINIKAS SAVIO
Dominikas Savio, taip pat italas, gimęs 1842 m. ba
landžio mėn. 2 d. Riva di Chieri, šiaurinėj Italijoj, netur
tingo kalvio šeimoj. Domininko tėvai buvo geri katalikai,
todėl ir savo sūnų jau iš pat pirmų dienų stengėsi auklėti
gilioj religinėj dvasioj, šis auklėjimo darbas tėvams ne
buvo sunkus, nes Domininkas jau iš prigimties buvo lin
kęs į paklusnumų ir maldų. Todėl nenuostabu, kad ma
žasis Domininkas, sulaukęs vos 4 savo amžiaus metų, mo
kėjo reikalingas kasdienines maldas. Nuostabiu būdu jis
suvokė maldos reikšmę, todėl jis nevengdavo jos, bet
stengdavosi ieškoti progų pasimelsti.
Kartų į Savio šeimą atsilankė svečias, šiam sėdus prie
stalo ir pradėjus valgyti be maldos ir kryžiaus ženklo,
mažasis Domininkas pasitraukė liūdnas nuo stalo į ker
tę. Tėvai, nustebę tokiu vaiko elgesiu, klausia jo, ką tai
turėtų reikšti. Domininkas tuoj ir paaiškino, kad jis ne
esąs papratęs sėsti kartu prie stalo su tokiu žmogumi, ku
ris nesimeldžia prieš valgi, kaip koks gyvulėlis ...
Dar turėdamas 7 metus, Domininkas jau buvo puikiai
pasiruošęs pirmajai šv. Komunijai. Klebonas nenorėjo ji
taip anksti prileisti, bet, pasitaręs su kitais kunigais ir
patyręs Domininko žinias bei aiškų norą priimti Šv. Ko
muniją, pagaliau sutiko. Pirmosios šv. Komunijos diena,
savaime aišku, Domininkui buvo didelė jo sielos šventė. Ta
proga jis padarė savo gyvenimui kelis pasiryžimus, kurių
tarpe ir šį: “Geriau mirti, bet nenusidėti.” Ši pasiryžimą
Domininkas vėliau atnaujindavo ir jo šventai laikydavosi.
Kartą draugai kalbino Domininką eiti kartu j tokias
pramoningas vietas, kur galėjo būti pavojų jo nekaltai sie
lai. Čia Domininkas, laikydamasis savo principo, griežtai
atsakė: “Man maloniausia pramoga — atlikimas savo pa
reigų. Jei jūs mano draugai,—turėtumėt mane prie to
skatinti.” Tokia savo laikysena Domininkas išvengdavo
daug nuodėmingų pavojų, i kuriuos jaunimas dažnai per
savo neišmintingumą patenka.
Domininkas savo klystančių draugų, o net ir priešų
visai nesmerkdavo. Jis norėdavo gražumu atitraukti juos
nuo jų blogų darbų. Jo mokytojas pasakojo toki įvykį:
kartą mokykloje buvo padarytas nusikaltimas, už kurį
kaltininkas turėjo būti pašalintas iš mokyklos. Tačiau tik

rieji kaltininkai pasiskubino suversti visą kaltę Dominin
kui. Mokytojas, kuris iš pradžios nenorėjo tuo tikėti,
skundėjo argumentais buvo įtikintas. Atėjęs į klasę, išba
rė viešai Domininką ir pabrėžė, kad jo elgesys yra baus
tinas pašalinimu iš mokyklos, bet kadangi tai dar esąs
pirmas jo nusikaltimas, tai šį kartą jam dovanojęs. Do
mininkas viską kantriai išklausė ir nieko neatsakė. Po
kiek laiko paaiškėjo tikrieji nusikaltėliai. Tada mokytojas
pasiteiravo Domininko, kodėl jis tylėjęs. Šis gana ramiai
atsakė, kad jo tylėjimo priežastis yra ta, kad jis tikėjęsis
gauti atleidimą, kai tuo tarpu jo klasės draugai—nusi
kaltėliai būtų buvę pašalinti iš mokyklos.
Iš šio fakto jau galima spręsti apie Domininko kil
numą savo skundėjų atžvilgiu ir didelį mokslo vertės su
pratimą, nes jis nenorėjo, kad draugai per jį būtų paša
linti iš mokyklos, šiaip Domininkas mokėsi gerai, bet jam
buvo gaila, kad jo mokslas eina prie galo, nes kaimo mo
kykla jo mokslo troškulį negalėjo numalšinti. Atsitiktinai
išgirdęs, kad į jo apylinkę yra atvykęs kun. Jonas Bosco
(vėliau paskelbtas šventuoju), Domininkas nusprendžia ei
ti pas jį pasikalbėti dėl tolimesnių studijų. Lydimas tėvo,
jis atvyksta pas kun. Bosco ir trumpai paaiškina, kad
norįs toliau mokytis Torine, jo vedamame institute. Kun.
Bosco, tas didysis jaunimo auklėtojas, pažvelgė tiriamu
žvilgsniu į visuomet gerai nusiteikusį Domininką ir tarė:
— Man atrodo, kad tai būtų gera medžiaga.
Tuoj Domininkas ir klausia:
— Kam galėtų pasitarnauti ši medžiaga?
— Iš jos būtų galima padaryti Viešpačiui gražų rūbą.
— Taigi, aš esu medžiaga, jūs būkite siuvėjas, — at
sakė Domininkas. Todėl paimkite mane kartu su savim ir
padarykite gražų Viešpačiui rūbą.
— Bet aš bijau dėl tavo silpnos kūno sudėties,—su
abejojo kun. Bosco.
— Nebijokit! Viešpats, kurs man iki šiol davė sveika
tos ir malonių, padės man ir toliau.
Tada kun. Bosco pasiteirauja, ką Domininkas norėtų
studijuoti, šis pareiškia, kad jei Dievas leistų, norėtų būti
kunigu. Kun. Bosco paduoda mažą knygutę su lotynišku
tekstu, liepia pasiruošti kitą dieną egzaminui ir pasiun
čia Domininką žaisti su kitais vaikais, o pats dar lieka
pasikalbėti su jo tėvu. Tačiau ilgai nelaukęs, Domininkas
prisistato kun. Bosco egzaminuotis. Kun. Bosco nustebin
tas taip greitu vaiko pasiruošimu, patikrina jį ir prižada
pasiimti kartu į Toriną. Domininkas šiuo sprendimu buvo
labai patenkintas.
Torine Domininkas buvo tikrai pavyzdingas šv. Pran
ciškaus Saleziečio oratorijos auklėtinis. Juo buvo paten
kinti ne tik mokytojai, bet ir draugai. Moksle buvo stro
pus, bet taip pat mėgo žaidimus ir buvo visuomet links-

nematau tavo apdaro. Aš džiaugiuosi, kad tu esi atėjęs.—
Ir kalba:
— Tinka. Jeigu dar jūsų pažįstama moteris vaikšto
iki šiol neapsvaigusia galva—dabar pribaigsit. Ar jūs ne
norit pasitraukti nuo slenksčio?
— Jūs jau pusiau miegate. Mačiau, išlydėjot kažką
labai meiliai. — Tyla. — Na, jeigu ne šitas mano puošnus
apdaras—jis susijuokia,—nebūčiau surizikavęs pasirodyti
jums, žinote, smalsumas—kaip į jus tai paveiks.
Ji kvatojasi, pasiteisinančiai sako:
— O, tai neįžeidžia jūsų mundieriaus, — aš tik galvo
jau apie meiliai išlydėtąjį. Bet aš džiaugiuosi, kad pasiro
dei man taip.
— Jūs sakėt, kad norit pamatyti, manau, kad kalbė
jot apie apdarą. Argi aš nepažįstu jūsų tuštumo, tačiau
visą dieną aš neturėjau laiko.
Ji galvoja kaip buvo atsisukusi Laisvės Alėjoje, ir sa
ko šaltai:
— Nieko, aš neseniai grįžau.
Jis prikanda lūpą, paskui šypso:

— Skaitysim, kad priėmėt paradą, miegokite su ra
miais sapnais, šitą sakau dėl to, kad mane kartais sap
nai vargina. — Jis taip pat ceremoningai pakelia pirštus
prie kepurės, ir ji nepaduoda rankos. Ir šitą ji nelydi kaip
aną; ji stovi kambario pakraštyje, prie slenksčio, bet du
rys dar atidaros. Ir staiga jis grįžta vieną žingsnį, ir keis
tas yra jo balsas:
— Aš atsimenu, kad Tomas Glanas nieko nelaimėjo
užsitempęs mundierių. Gal jūs dabar man patarsit: ar tu
riu pasilaikyti uniformą ir pasilikti šitoj akmeninėj gi
rioj? Gavau panašų pasiūlymą.
Jos širdis staiga trūktelėja, kaip nuo smūgio, abejin
gai ir išdidžiai sako ji:
— Kaip aš galiu duoti jums patarimus.
Ji žiūri į jo akis ir nori apkabinti jį, ir neramiai gal
voja: — Aš noriu tave matyti kasdien, tai yra viskas. —Ir
kalba juokdamosi:
— Tačiau, aš noriu priprasti prie jūsų uniformos, —
pasirodykite taip kasdien

Sunkus darbas ir aštrus gyvenimas pagaliau palaužia jo
sveikata. Pallotti negalėjęs pilnai užbaigti savo darbų,
miršta 1850 m. sausio 22 d. Po 100 metų, t. y. 1950 m.
sausio mėn. 22 d. kun. Vincentas Pallotti paskelbiamas
palaimintuoju.
Pallotti didybė glūdi jo dideliame savęs nevertinime
ir atsidavime Dievo valiai, jo tylioj kančioj ir nenuilstamoj
didesnei Dievo garbei veikloje.
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mas. Kun. Bosco formavimas oratorijoj atitiko Dominin
ko prigimtį. Todėl jis dar uoliau atsideda savo vidaus for
mavimui, nes nori tinkamai pasirušti kunigiškam gyve
nimui. Bet Domininkas negalvoja vien tik apie save: jam
rūpi ir kitų sielų gerovė. Todėl jis savo pavyzdžiu ir žo
džiu stengiasi būti visiems naudingas.
Kartą susiginčija du jo klasės draugai ir sutaria pa
daryti dvikovą. Domininkas nueina kartu į tą vietą ir pa
siūlo pirmiausia paleisti akmenį į jį. Šie laikė Domininką
savo draugu ir, išgirdę jo netikėtą pasiūlymą, susigėdo.
Domininkas, iškėlęs rankoj kryžių, pareiškė, kad jei jie
susigėdę dėl jo, tai ką jie galvoja įžeisdami Dievą ir da
rydami nuodėmę? Draugai buvo vėl sutaikinti.
Kartą eidamas gatve, Domininkas išgirdo biauriai
keikiantį darbininką ir vis minintį Dievo Vardą. Jis pri
ėjo artyn, nusiėmė mandagiai kepurę ir atsiprašęs pa
klausė, kur esanti šv. Pranciškaus Saleziečio oratorija.
Darbininkas, nustebintas vaiko mandagumu, susivaldė ir
švelniai atsakė, kad nežinąs. Domininkas ta proga dar pa
klausė, ar jis nemalonėtų jam padaryti kitą patarnavimą.
Darbininkas, žinoma, sutiko. Jo prašymas—kad daugiau
darbininkas taip nekeiktų, žmogus susigėdo ir prižadėjo
su šiuo savo negeru įpročiu kovoti.
Arba vėl: Domininkas sutiko gatvėje nešamą pas li
gonį šv. Sakramentą. Tuoj atsiklaupė, nepaisydamas gat
vės purvo. Gi šalia stovįs kareivis nė nemanė tokioj pur
vinoj gatvėj priklaupti. Tada Domininkas patiesė jam
savo nosinę ir davė ženklą ja pasinaudoti. Kareivis su
sigėdo ir atsiklaupė taip pat purvinoj gatvėj.
Daug būtų galima suminėti panašių pavyzdžių, kurie
aiškiai parodo Domininko rūpestį kitų sielų gerove.
Kartą jis, išgirdęs apie atgailos reikalingumą ir jos
prasmę, pats pradėjo ją praktikuoti. Pirmiausiai pradėjo
pasnikauti, nors ir šiaip nedaug tevalgė. Pastebėjusi vy
riausybė, tai jam uždraudė, nes jo silpnai sveikatai to bū
tų buvę perdaug. Tada Domininkas prisidėdavo į lovą kie
tų daiktų, kad save vargintų poilsio metu. Bet ir tai jam
buvo uždrausta. Dar bandė vartoti silpną apsiklojimą žie
mos metu. Tačiau ir tai jam nepavyko. Skundėsi Domi
ninkas, kad jam uždraudžiama atgaila. Kun. Bosco pata
rė atgailos vardan nukęsti visa, kas jam pasitaiko nema
lonu ir paklusti vyresnybei.
1854 m. buvo paskelbta švč. P. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo dogma. Domininkas Savio, kuris ir taip turėjo
didelį pamaldumą į Mariją, ta proga su keliais savo drau
gais įsteigia oratorijoj Nekaltai Pradėtosios Broliją. Jos
tikslas — jungiantis bendroj maldoj pagerbti Nekaltai
Pradėtąją, žodžiu ir pavyzdžiu traukti kitus geran, tinka
mai išnaudoti laiką ir paklusti vyresnybei.
Minėjome, kad Domininkas iš prigimties buvo links
mo būdo. To jis reikalavo ir iš draugų. Kartą jis sutiko
oratorijoj jam dar nepažįstamą melancholiškos veido iš
raiškos jaunuolį. Tai buvo 15 metų Gavio Camilio di Tortona. Domininkas jį draugiškai užkalbino ir pasiteiravo,
kodėl jis toks liūdnas, gal sergąs? Gavio paaiškino, kad
jis turėjęs operaciją ir dar dabar nesąs visai sveikas. I
Domininko klausimą, ar norįs visai pasveikti, Gavio atsa
kęs, kad jis sutinkąs su Dievo valia, šis atsakymas patiko
Domininkui ir tuoj jį pakvietė būti draugu siekiant šven
tumo, kurį šitaip apibūdino:
“Žinok, kad mūsų šventumas turi pasireikšti linksmu
me. Mes stengsimės vengti tik nuodėmės, kaip didžiausio
priešo, kuris išplėšia iš mūsų Dievo malonę ir širdies ramy
bę. Rūpinsimės tiksliai atlikti savo pareigas ir neapleisti
religinių pratybų. Jau šiandien sau užsirašyk ir atsimink:
Servite Domino in laetitia (Ps. 99.),—su džiaugsmu tar
naukite Viešpačiui!”
Domininkas ypač artimai buvo susidraugavęs su Jo
nu Massaglia. Abu nutarė perspėti vienas kitą, jei paste
bėtų ką nors peiktino. Tačiau Massaglia greitai turėjo iš
vykti dėl savo pablogėjusios sveikatos į namus ir ten mi
rė. Domininkui tai buvo skaudus smūgis. Jis nuolat su aša
romis melsdavosi už savo draugą.
Domininkas iš tikrųjų stengėsi visada išlaikyti ryšį
su Dievu. Maldos metu dažnai pereidavo į ekstazinį stovį.
Savo kasdieninius darbus taip pat skirdavo didesnei Die-

Palaimintas Domininkas Savio

vo garbei. Jis sako: “Aš negaliu atlikti didelių darbų, bet
tai, ką galiu, noriu daryti didesnei Dievo garbei.”
Domininkas Savio, dėl savo gyvo tikėjimo ir meilės
Dievui bei artimui, yra gavęs ne vieną charismatinę ma
lonę. štai, kartą jis ateina pas kun. Bosco, ir kviečia jį
eiti kartu padaryti gerą darbą. Kun. Bosco numanyda
mas, kad Domininkas jį veltui nekviečia, jo paklauso. Per
eina vieną gatvę, paskui dar kitą ir pagaliau atvyksta
prie vieno namo, žengia vidun ir paspaudžia skambutį. Du
rys greitai atsidaro ir pasirodžiusi jose moteris, skubiai
kviečia kun. Bosco eiti vidun pas jos sunkiai sergantį vy
rą, kuris buvo neseniai perėjęs į protestantų sektą. Da
bar esąs prie mirties ir norįs grįžti j Katalikų Bažnyčią,
atlikti išpažintį. Ligonis, vos spėjęs atlikti išpažintį, mirė.
Panašiu būdu Domininkas Savio yra numatęs Kata
likų Bažnyčios triumfą Anglijoje.
Domininkas šv. Pranciškaus Saleziečio oratorijoje
stiprėjo dvasia, bet jo fizinės jėgos silpnėjo. Ir štai vieną
kartą jam buvo pasiūlyta sveikatos pataisymui vykti į
namus. Kai pasveiks—vėl galės sugrįžti, kur bus malo
niai laukiamas. Tačiau Domininkas aiškiai jautė, kad jis
daugiau į oratoriją nebegrįš. Jis atsisveikino savo drau
gus, tikėdamasis juos pamatyti tik amžinybėje. Taip
nenoromis Domininkas Savio ten daugiau nebegrįžo, bet
netrukus iškeliavo į amžiną savo taip trokštą Tėvynę. Tai
įvyko 1857 m. kovo mėn. 9 d.
Bažnyčia dėl jo herojiško gyvenimo ir padarytų ste
buklų, 1950 m. kovo mėn. 5 d. Domininką Savio paskelbė
palaimintuoju.
Palaimintasis Domininkas Savio palyginus su palai
mintuoju Vincentu Pallotti, skiriasi ne tik savo amžiumi,
bet ir savo veiklos apimtimi. Nesvarbu yra ilgas gyveni
mas, tik svarbu, kad jis būtų sunaudotas didesnei Dievo
garbei.
(Pabaiga)
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ŠILUVA — MARIJOS

ŠVENTOVĖ

Mažutis, paskutiniaisiais Lietuvos nepriklausomybės
metais vos porą tūkstančių gyventojų teturėjęs, Šiluvos
miestelis vasaros, o ypač rugsėjo mėnesio metu virsdavo
didmiesčiu. Tarp 8-16 rugsėjo Šiluvą aplankydavo 100 iki
150 tūkstančių žmonių. Ne plačių šilojų pažiūrėt plaukda
vo žmonės i Šiluvą, gulinčią ant Raseinių-šiaulių vieške
lio, i šiaurę nuo sraunios Dubysos. Daugelį traukė noras
pamatyti garsią ir gražią koplyčią, puošnią bažnyčią, se
nas relikvijas, stebuklingą Marijos paveikslą, bet daugu
ma maldininkų vyko čia kupini pamaldumo stebuklingajai
Dievo Motinai. Ir kai su ašaromis akyse ir spindinčia vil
tim veide minia žmonių šaukėsi ir šaukiasi Ligonių Svei
katos užtarymo, mes pajuntame Šiluvos reikšmę Marijos
žemei Lietuvai. O kai pažvelgsime į praeitį, paseksime
Šiluvos šventovės kelią per priespaudas, su didesne viltim
tarsim: Sveika, Karaliene, mūsų gyvybe ir viltie, sveika!
Žemaičių krikšto pasėkoje, Geišių dvaro didiko Petro
Senko Giedgaudo valia, 1457 m. Šiluvoj buvo pastatyta
pirmoji parapijos bažnyčia ir pavesta Švč. Panelės Užgi
mimo garbei. Po Giedgaudo mirties Šiluva eina kaip šeimos
nuosavybė iš kartos į kartą, kol prie Jono Zavišos gaisras
sunaikina pirmąją bažnyčią. Jonas Zaviša 1500 m. pasta
to naują bažnyčią, kurioje, manoma, jau buvęs ir šiandie
ninis stebuklingasis paveikslas, aišku dar tik drobėje pieš
tas—be auksinių papuošalų. Jau tada Marijos atlaiduosna
suplaukdavo žmonių iš tolimiausių vietų.
Skaidrų Marijos garbinimą sudrumsčia iš vakarų at
ėjęs protestantizmas. 1532 m. naujasis Šiluvos savininkas
Melchioras Zaviša pats priima protestantizmą ir Šiluvoj
pastato kalvinų "kirkužę”. Kai 16 amž. vidury Šiluvą nu
perka Rietavo tijūnienė Zofija Markūvienė-Vnučkienė, ji
ne tik, nežiūrėdama tikinčiųjų protestų, katalikų bažnyčią
uždaro, bet ir įsako ją nugriauti. Neturėdamas kitos iš
eities, paskutinysis katalikų kunigas Holubka, surinkęs
kaikuriuos bažnytinius daiktus geležimi apkaustytoje me
dinėje dėžėje pakasa po dideliu akmenimi Šiluvos laukuo
se. Per 80 metų iš kartos į kartą buvo perduodama viltis,
jog ateis vėl diena, kada švč. Panelės garbinimas vėl grįš
į Šiluvą.
Ir ta diena atėjo. Protestantizmas griuvo staiga, kaip
ir atėjęs. Kai 1558 m. seimo nutarimu, užgrobtos katali
kų bažnyčių žemės turėjo būti grąžintos, daugelis jau
buvo užmiršę, kad ir Šiluva kadaise turėjo Marijos šven
tovę. Kartą Šiluvos laukuose beganantiems piemenims
pasirodė ant akmens stovinti moteriškė su kūdikiu ant
rankų ir gailiai verkė. Iškviestiems kalvinų dvasininkams
moteriškė, užklausta, ko ji verkianti, atsakė: “Kitados
šitoje vietoje buvo garbinamas mano mylimas sūnus, o
dabar čia ariama ir sėjama” ir dingo. Nors kalvinai visa
tai aiškino kaip piktosios dvasios darbą, žmonėse plito įvairių kalbų. Atsirado ir vienas aklas šimtametis sene
lis, kuris prisiminė Šiluvoje buvus katalikų bažnyčią ir
net atsiminė aną užkastą dėžę, su bažnytiniais drabužiais.
Garsui apie šį įvykį pasiekus kan. Kazakevičių, ir jam
atradus Raseinių archyvuose dokumentus, liudijančius apie Šiluvos kat. bažn. nuosavybės perdavimą kalvinų “kirkužei”, senelis kaimietis sutiko parodyti buvusios bažny
čios vietą. Apgraibom atvedęs prie akmens po kuriuo bu
vo pakasti bažn. turtai, senelis staiga praregėjo. Tai bu
vo pirmas Šiluvos Marijos stebuklas.
Ilgai užsitęsė byla dėl bažnytinės nuosavybės grąži
nimo, kol pagaliau buvo grąžinta visa žemė ir vienas se
nosios bažnyčios varpas su užrašu “O florens Rosa, Mater
Dei specioza” — “O žydinti Rože, Dievo Motina skaisti.”
Radę kalvinų išmestą stebuklingąjį Marijos paveikslą, ka
talikai vėl įkėlė j didįjį altorių. Ir vėl minios lanko Ši
luvą. Sakoma, kad jau 1629 m. per švč. Panelės užgimimo
atlaidus 11 tūkst. katalikų priėmė šv. Komuniją.
Šiluva greitai kilo. Jau 1551 m. pastatyta nauja, di
desnė bažnyčia, bet ir ji greit nebetalpino maldininkų.
1760 m. padedami pamatai naujai dabartinei bažnyčiai.
1775 m. J. Ęr žemaičių Vyskupo dėka Šiluvos bažnyčiai
suteiktas infulatinės titulas. Baigus naująją bažnyčią su
sirūpinta, kad švč. Panelės paveikslas būtų pripažintas
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Stebuklingasis šv. P. Marijos paveikslas Šiluvoje

stebuklingu. Vysk. Giedraičiui referuojant šv. Tėvas Pi
jus VI pašventino šv. Panelės paveikslui vainiką ir sutei
kė visuotinius atlaidus. Rugsėjo 8 d. 1785 m. įvyko naujo
sios bažnyčios pašventinimas ir paveikslo vainikavimas.
Tą rugsėjo 8-ją šiluvon susirinko apie 30.000 maldininkų.
Nuo to laiko ir prasidėjo garsieji šilinės atlaidai.
Bet ir vėl Šiluvai atėjo priespaudos dienos. Lietuva
pateko po rusų jungu. Ir vėl katalikybė persekiojama.
Tik dabar jau tikintieji stiprūs, kad ir persekiojami lieka
ištikimi Šiluvos Marijai. Iš to meto yra išlkusi Petrapily
daryta Dievo Motinos stovyla sodely, priešais bažnyčią.
Didysis karas apardė Apreiškimo vietoj pradėtą statyti
koplyčią, bet, vos praūžus karo bangai Šiluva vėl ėmė
kilti. Iš tolo matomas tarp šilojų baltuojąs koplyčios
bokštas, lyg kelrodis gausiems maldininkų būriams. Kai
per minias maldininkų pasiekia žvilgsnis pačią Šiluvos
bažnyčią, ji nesudaro ypač gražaus vaizdo. Tačiau vidus,
tobulo renesanso barokinio stiliaus yra nuostabiai gra
žus. švelnios, gyvos ir judrios balto gipso figūros, gražūs
vitražai, pilioriai lengvai nuteikia širdį ir malonina akį.
Didžiajame altoriuje tik šv. Mišių ir iškilmingų pamaldų
metu atidengiamas stebuklingasis Dievo Motinos paveiks
las, supamas pilnų gyvybės angelų, sudaro tikrą Angelų
Karalienės atvaizdą. Be to bažnyčios koplytėlėje yra dar
ir toji medinė, sunkiais geležimis apkaustyta dėžė su pir
mosios bažnyčios palaikais.
Bet virš viso ko Šiluvoje yra pati Stebuklingoji Die
vo Motina. Ji yra ten ir dabar, kai iš vieno priešo ran
kų į kitas ėjo Šiluva, kai vėl yra draudžiama rinktis Rugsė
jo 8-tosios atlaiduosna, kai vėl norima sugriauti tą lie
tuvio rankų pastatytą Dievnamį Šiluvos Marijos Sūnui.
Pati Dievo Motina—mūsų tautos Motina saugo Šiluvą. Ir
su viltim, šaukdamiesi Jos užtarimo mes vėl tariame:
“Sveika, Karaliene, mūsų gyvybe ir viltie, sveika!”
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Vincas Jonikas
GĖLIŲ BARSTYTOJOS

MERGAITĖ SU NAŠČIAIS

Ant gležnų pečių beržiniai naščiai
Su pilnais kasdienio vargo kibirais
Rieda saulė per laukų žydėjimą bekraštį,
Supas paukščių sutartinėj jovarai.

Skamba lūpos — šventas — šventas —
Byra žolės išpurentos
Po monstrancijos šventos.

Nedabojusi, tiktai medinę svirtį girgždai,
Skuba dienos tavo mamos takeliu —
o
Tarp vejos, kaip gintaras, barstyti žvirgždai,
Vakare slapta svajonė tarp gėlių ...

Ir barstytojos kaip gėlės
Tyros saulės ašarėlės
Rinktos pilkalnio šlaituos.

Ant gležnų pečių beržiniai naščiai
Su pilnais kasdienio vargo kibirais,
žengianti pavasario žydėjime bekrašty
Amžinai nebeužmirštama darais.

Skamba lūpos — šventas — šventas —
žolės ir širdžiukės krenta
Po monstrancijos šventos.

ATEITININKAI

DOLOMITUOSE

V. B.

“Nieks nežino negirdėjo, iš kur karė prasidėjo”—suskam
bo lietuviška daina pietų Tyrolio kalnuose. Išpūstomis
'ausimis klausėsi kalniečiai nesuprantamos meliodijos ir
klausiančiais žvilgsniais nulydėjo Eisacko slėniu dainuo
janti sunkvežimį. Kas tai? Nenustebkite! Tai būrelis Ita
lijos ateitininkų vyksta pasigrožėti gamtos stebuklais.
Dolomitai! Su kuo tai valgoma—paklaus nevienas. Nors
didelė jų dalis vadinasi “Marmelada", bet nejkąstum, bro
li, nei su vilko dantimis. Tai milžiniški akmeniniai kal
nai. Tai Tyrolio pasididžiavimas. Jų grakščios ir kartu
masyvinės linijos viliote vilioja kalnų mylėtojus. Jų papė
dėje nuolatos knibžda daugybė iš visų pasaulio kraštų su
važiavusių ekskursantų. Bet nedaug kas ryžtasi nuskinti
retą edelveisą dantytoje viršūnėje. O drąsuoliams, ku
riuos keteros vilioja, siaubingos bedugnės kietą guolį ne
kartą pakloja. Neviena kalnų mergaitė ir šiandien teberauda savo mylimojo, norėjusio papuošti jos gelsvas ka
sas aksominiu kalnų žiedu.
Sunkvežimio motoras vis sunkiau dejuoja, bet, ne
kreipdami dėmesio į jo skundą, nuostabaus grožio sužavė
ti balsai kartoja: “Fele, žiūrėk!” O foto ojektyvai tik krai
posi į visas šalis ir įamžiną Felės susižavėjimą. Jūzapo gi
svajingos akys, tarsi, mato ant pavojingiausios keteros si
dabrinį žiedą. Staiga motoras dar giliau atsidūsta ir visai
nutyla. Krykštavimas iš sunkvežimio persimeta į kalnus.
“Nenuklyskit per toli! Tik pusvalandžiui,”—komanduoja
grupės vadas Felė. Jūzaps negirdi! Jo akyse kalno viršū
nėje žydinti gėlė. Jis kopia per staigias uolas, kabinasi už
aštrių nuolaužų. Akmenys rieda į pakalnę, o Jūzaps vis
aukštyn ir aukštyn. Pusvalandis seniai prabėgo. Mašinos
signalas nekantriai kaukia, Felė nerimsta, Jonas dreba
visu kūnu. “Ar tik nepalydėjo Jūzaps savo išsiskleidusios
jaunystės?” Visiems nuogastaujant, kalno takelyje iš už
pasvirusios keteros išlenda sušilęs ir subraižytas liūdnas
Jūzapo veidas. Grįžta vargšelis be “edelveiso”, nei pusiau
kelės nepasiekęs. Felė barasi, Jūzaps tyli nuleidęs galvą.
“Stebuklas tave išgelbėjo! Jei ne Onutė, būtum likęs nak
voti tarp akmenų.” Tik dabar visi pastebi tyliai atkiūti
nančią mergaitę, kuri pašlaitėje, gal būt, laukė kalnų gė
lės iš Jūzapo rankų.

Motoras vėl suūžia ir smagi daina kyla akmeninių sie
nų saugomu vingiuotu keliu. Tolumoje matyti besileidžiąs
nuo kalno piemenukus. Jis skuba prie dulkančio kelio. Jo

rankose suspaustas gražių edelveisų bukietas. Felės akys
sušvinta, žvilgteri į juodas Barbutės kasas. Kaip čia tik
tų sidabrinis žiedas! Felė tiesia ranką ii’ vikriai sugriebia
piemenuko suskintą bukietą. Tas dar šaukia “cento lire”,
bet Felė jo balso nebegirdi. Jis parenka gražiausią žiedą
ir įsega j juodas Barbutės kasas, ši žaviai nusišypso, o mo
toras dar giliau atsidūsta.
Važiuojame per kalnų kaimelį. Aikštele pilna žmo
nių. čia šiandien šventė. Tyroliečiai savo spalvotose
tautiniuose drabužiuose.
Vyrų skrybėles puošia ilgos
plunksnos. Mūsų dainininkai pakelia balsus. Vietiniai gy
ventojai palydi sunkvežimį klausiančiais žvilgsniais. Bet
niekas į jų klausimą neatsako. Vėl miškai ir uolos. Lei
džiamės žemyn ir įvažiuojame į kurortinį kalnų miestelį
Cortina D’Ampezoz. Jame tik turtingi vasarotojai ir fra
kuoti kelneriai. Mašina sustoja. Zenius gailisi apsivilkęs
nudėvėtu kostiumu. “Mes čia per prasti!” — “Nenusi
mink”, ramina Jonas, “užmušim visus pinigais.” Penki
alaus mėgėjai atsiskiria ir patraukia į ištaigingą svetai
nę. Neilgai trukus kažko ginčydamiesi grįžta atgal. “Sa
kiau, kad neikim” — pyksta Zenius. “Kas galėjo pagalvo
ti”, teisinasi Jonas, “kad už bokalą paims 500 lirų...”

Motoras vėl suūžia ir ekskursija pajuda link Missurino ežero. Dolomitai nesibaigia. Tik ligi šiol skaidriai švie
tusi saulė pamažu pradeda tamsėti. Kai kas pranašauja
audrą, bet kiti tik nusijuokia. Jau prie ežero. Felė griebia
pirmą valtį ir netrukus jau krykštauja ir taškosi su Bar
bute vidury ežero. Krante aparatai tik tarška ir tarška...
Dangus vis tamsėja. Kalnai pamažu slepiasi po debesimis,
šoferis signalizuoja ir visi skuba į sunkvežimį. Mašina rie
da visu greičiu, bet debesys neatsilieka. Pasipila lietus kaip
iš kibiro. Perkūnija drebina kalnus, žaibai raižo slėnį. Lai
minga Barbutė šoferio kabinoje glaudžiasi prie Felės.
Jūzaps šlapias kaip viščiukas savo ploščiumi mėgina dang
styti Onutę. Dainininkai sušlapę ir daina nuščiuvus. Visi
nudžiunga pamatę Brixeno bokštus. Prie Lietuvių Komi
teto pirmininko kun. S. P. Laurinaičio būstinės sunkveži
mis sustoja ir šlapi ekskursantai atsiduoda visuomet be
sišypsančio pirmininko globai. Kelionė į Dolomitus baigė
si. įspūdžių ir kalbų užteks ilgam laikui. Jonas daugiau
nežada užmušti pinigais, Jūzaps jau viską pasakė ir nu
tilo, Felė vienas klajoja po žalius Sarnso apylinkės miškus.
O vis tik tai buvo gražu!
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AUSTRALIJOS

KEISTENYBĖS

BRONIUS ZUMERIS

Kiekvienas kraštas turi ką nors specifinio ir origi
nalaus. Mokyklos suole ir, geografijos vadovėliuose dau
giau ar mažiau susipažįstame su kiekvieno karšto specifi
niais bruožais. Tačiau iš visų girdėtų kraštų bei atskirų
pasaulio žemynų šykščiausios žinios, turbūt, buvo ir yra
apie kengūrų žemę ir laukinių kralikų rojų—-Australiją.
Jau žengiant pirmuosius žingsnius Australijoje, euro
pietį - ateivį nustebina neaprėpiami tyrlaukiai priaugę
skurdžių medelių ir krūmų, po kuriuos valkiojasi niekeno
nesaugojamos ilgavilnių avių, puslaukinių karvių bandos
ir nerūpestingai šokinėja minios laukinių kralikų.
Australijos augmenija labai varginga. Augmenijos
spalva, daugumoje, ruda. Pvz. pievos yia ne žalios, bet
rudos spalvos, kas ateivį pradžioje nuteikia gana liūdnai.
Negausi ir gyvūnija. Tačiau tiek augmenija, tiek gyvūni
ja pasižymi nepaprastu originalumu. Keliauji pvz. tuščiais
plotais ir sutinki nekaltą gyvuliuką, bet tokį keistą, kad
būdamas ir neblogas gamtos žinovas turėtum kietai pa
galvoti, norėdamas bent apytikriai nustatyti, kokias jis
pareigas eina Aukščiausio leistoje kūrinijoje.
Bendrai ateivis Australijoje dažnai turi būti pasiruo
šęs netikėtumams ir keistenybėms. Saulė Australijoje pie
tų metu randasi ne pietuose, bet šiaurėje. Iš pietų pučia
šaltas ledinis vėjas; iš šiaurės—karštas. Metų laikai yra
atvirkščiai negu Europoje. Mes pratę matyti medžius, ku
rie metų laikotarpiais meta savo lapus. Australijoje yra
medžių, kurie meta ne lapus, bet žievę. Laukinės slyvos ir
vyšnios augina maistingąjį vaisių ne aplink kevalą, bet
kevale. Daugelis medžių savo lapų ašmenis atsukę į sau
lę, todėl po medžiais nėra pavėsio. Daugelis krūmų čiulpia
maistą ne šaknimis iš žemės, bet lapais iš nakties vėsu
mos. Yra kailiniuočių gyvių, kurie gimsta iš kiaušinių ar
ba vyriškos lyties paukščių perinčių savo vaikus, o kas
pagaliau nėra girdėjęs apie kengūras su ilgomis užpakali
nėmis kojomis ir neproporcingai trumpomis pryšakinčmis,
nešiojančias savo vaikus odinėje sterblėje ir Australijos
čiabuvių ginklą “bumerangą”, kuris išmetus grįžta į me
tėjo rankas atgal.
Australiją pirmieji atrado kiniečiai 15-a. Tačiau tik
ruoju Australijos atradėju yra laikomas anglų kap.
Cook’as, kuris 1770 m. atvyko į dabartinį Sydnėjų ir čia
iškėlė anglų vėliavą. 1787 m. anglai pasiuntė į Australiją
pirmuosius kolonistus: 700 nusikaltėlių ir 300 prižiūrėtojų.
Trečdalis nusikaltėlių pakeliui į Australiją mirė. 1788
metais atvežti į Australiją pirmieji Europos gyvuliai: 1
veislinis eržilas, 3 kumelės, 3 kumelaitės, 2 buliai, 5 kar-

Antanas Sabaliauskas

GYVENIMO TROŠKIMAS

Tie žiedai, kurie žydėjo,
Šiandien mirę ir suvytę;
Nors jie taip gyvent norėjo
Ir svajoti ir mąstyti...

Gal ir tu ir aš kaip žiedas?
Gal ir mes rytoj nuvysim?—
Kažkur toly saulė sėda,
Ar ją tekant bematysim?
Kai aušros ružavos rankos
Bus visas šalis apjuosę,
Mes —■ sargybiniai atkaklūs
Nešim gyvastį veiduose.

Vėl parnešim ten gegužį
šitiek lapkričių iškentę,
Mes nenorim vien tik būti,
Mes dar norim ir gyventi.
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vės, 19 ožkų, 18 kalakutų, 29 žąsys, 142 vištos, 74 kiau
lės, 35 antys, 29 avys ir 5 kralikai. šiandien Australijoje yra: 1.195.000 arklių, 13.500.000 raguočių, apie 96.000.000 avių ir apie (taip manoma) 4 milijardai kralikų. Aus
tralijoje nėra plėšrųjų žvėrių, bet krašto rykštė yra šie
judrūs gyvulėliai—kralikai. Apsaugoti Vakarinę Australi
ją nuo triušių antplūdžio, savo laiku buvo sumanyta nu
tiesti per visą Australiją 1 m. 20 cm. aukščio ir 7.900 klm.
tinklinę tvorą. Kada tvora buvo baigta, visų nustebimui,
nežiūrint milžiniškų nuotolių ir didelių dykumų, milijonai
kralikų jau kėlė įsikūrimo puotas Vakarinės Australijos
ūkininkų laukuose.
Australijos gamtos stebuklas yra š. Australijos pa
krančių vad. Didysis Rifų Barjeras turintis 1000 km. ilgio.
Barjerą sulibdė amžių bėgyje mažyčiai koralų polipai. Tai
nuostabus, įvairiomis spalvomis žibantis ir keistais žuvų
šešėliais mirgantis milžiniškas jūros pastatas.
Iš gamtos katastrofų paminėtinos sausros ir potvy
niai. Tam tikrais perijodais Australijoje būna didžiules
sausros. Išdžiūsta žolė ir miškai. Išgaišta milijonai avių
ir raguočių. Kadangi eukaliptų mediena yra nepaprastai
kieta, tai išdžiūvę eukaliptų miškai riogso ištisus dešimt
mečius teikdami kraštui vaiduoklišką vaizdą. Užtai nenuo
stabu, kad pirmasis įspūdis Australijoje dažnai būna toks,
kad jautiesi atsidūręs ne žemėje, bet mėnulyje.
Sausrų metu kyla milžiniški gaisrai. Ugnis pašėlusiu
greitumu užlieja didžiulius žemės plotus su gyvu ir negy
vu turtu. Po sausrų paprastai kyla potvyniai. Skubančio
vandens masės užlieja ištisas provincijas su kaimais, mies
teliais ir gyvulių bandomis, o vandens srovės išrausia klai
kias daubas ir upių vagas.
Minint Australijos gyvūniją tenka prisiminti didžiulį
jūros vėžį, kuris sveria ligi 225 kg. ir yra apie 1,5 m.
skersmens. Šito vėžio žnyplės žmogaus ranką ar koją nu
kerpa nelyginant šiaudą. Keisčiausias Australijos vandens
gyvis tačiau yra vad. dugongas. Jis yra tuo ypatingas, kad
jo liemuo panašus į žmogaus, tik su žuvies uodega. Jo snu
kis labai biaurus, turintis kai kuriuos žmogaus veido bruo
žus, o balsas nejaukus — tarytum skundžiantis ar dejuo
jantis. žinomas Australijos dingo yra laukiniu tapęs na
minis šuo. Jis yra gudresnis už lapę ir labiausiai žmogaus
vengiantis gyvis Australijoje. Todėl jį pamatyti yra labai
sunku. Dar yra paukštis panašus j mūsų varną, bet rėkia,
kaip avis. Lietuviai juos paprastai vadina skraidančiomis
avimis. Didžiausias rėksnys Australijoje yra kukabara, ku
riai balso gali pavydėti ne vienas dainininkas.
Iš žmonių gyvenimo paminėtini šie netolimos praei
ties vaizdeliai. 1789 m. vienas iš pirmųjų Australijos kolo
nistų - nusikaltėlių rašo: “...nakvojome medžių drevėse
ir virėme maistą katile su mediniu dugnu. Duonos gauda
vome dienai po 5 uncijas (143 gr.), o sriubą virdavome su
žole ir laukiniais šunimis. .. .Aš dažnai matydavau lai
dojant pusgyvius tremtinius, kurie paskutiniu momentu
atbudę maldaudavo savo duobkasius pasigailėti..Pas
kutinis britų tremtinis Australijoje Samuel Speed mirė
1938 m. Perth’o miesto senelių prieglaudoje.
Prie Port Artur’o miesto (Tasmanijos saloje) randasi
"tylos” kalėjimo griuvėsiai. Čia buvo laikoma didžiausia
įmanoma tyla, nes kalėjimo sienos ir grindys buvo išklo
tos meldais. Kaliniai sėdėdavo atskirose vienutėse, tam
soje su nieku nesikalbėdami ir nieko negirdėdami. Tokiu
būdu jie greit išprotėdavo ir apakdavo.
Toongabbie (netoli Parramata) buvo moterų sunkių
jų darbų stovykla, kuri savo žiaurumu konkuravo net Port
Artur’ą. čia moterys nešiojo medines apikakles prikaltas
vinių. Dar šiandien prie Windsor kelio stovi puiki sodyba,
kuriai akmenis moterys suvilko karukais net iš dabartinio
Sydnėjaus centro.
1811 m. į Sydnėjaus miesto turgaviete, farmeris Ralph
Makin atsivedė virvute už kaklo pririštą savo žmoną ir
ją pardavė Thomui Quires už 16 svarų ir kelis jardus
medžiagos...
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MŪSŲ
GIMTOJI KALBA
I. Dvasininkas ar dvasiškis?

Dabar abu šie žodžiai vartojami tam pačiam reikalui,
dažnai to paties laikraščio viename straipsnyje vartojamas
vienas, kitame kitas. Bet ar jie vienodo gerumo? Paaiškės
žvilgterėjus į jų istoriją ir pagalvojus apie jų reikšmę.
Dvasiškis (—clergyman, der Geistliche) mūsų raš
tuose jau buvo vartojamas 19 a., o gal ir dar anksčiau. 20
a. vienas mūsų kalbininkas, turėdamas per siaurą taisyk
lingumo supratimą, ėmė skelbti, kad dvasiškis esąs netai
syklingas, ir nukalė naują tam reikalui žodį dvasininką, o
dvasiškį pasmerkė miriop ir uždraudė vartoti. Ta nuomo
nė rado pritarimo ir iš kai kurių kitų kalbininkų puses.
Bet ėmus pamažu mūsų kalbininkų taisyklingumo supra
timo horizontams plėstis, įsitikrinta, kad dvasiškis yra vi
sai geras, gražus ir taisyklingas žodis. Ir dabar jau visai
nedraudžiamas. O kai kuriems kalbininkams jis atrodo
net taisyklingesnis ir geresnis už dvasininką. Taigi ir
kalbos taisyklingumo supratime dalykai kartais virsta
aukštyn kojom. Tiek istorijos. O reikšmė?
J. Balčikonio redaguojamo didžiojo Lietuvių Kalbos
Žodyno antrame tome randame šias dvasininko reikšmes:
1. vožtuvėlis su mygtuku armonikoj orui išleisti (pvz. šita
armonika be dvasininko), 2. kas dvasias gaudo, su dva
siomis reikalų turi (spiritistas), 3. kas dvasios reikalais
rūpinasi, kunigas, ši trečioji reikšmė tam žodžiui suteikta
Jablonskio.
Kyla klausimas, ar verta vartoti dvasininką šia pas
tarąja reikšme, kai jis ir be to jau dvi reikšmes turi ir
kai turime dar kitą neblogesnį tam reikalui žodį dvasiškį?
Mano nuomone neverta. Neverta dar ir dėl to, kad
dvasininkas ir dvasiškis nėra ir negali būti visai viena
reikšmis. Dvasiškis pirmiausia yra žmogus, turįs tam tikrų
dvasios ypatybių, be kurių jis nebūtų dvasiškis, kaip vy
riškis yra žmogus, turįs vyro ypatybių, vyras. Tuo tarpu
dvasininkas (padarytas pagal ūkininkas, bitininkas, mėsi
ninkas) yra žmogus, dirbąs dvasinį darbą, dvasinėje sri
tyje. Bet veikimas, darbas tiek dvasiškiui, tiek vyriškiui
yra ne esminis, antraeilis dalykas. Dvasiškis bus dvasiškis,
nors jis dirbtų ir visai nedvasinį darbą, lygiai kaip vyriš
kis gali nieko neveikti ar dirbti grynai moteriškus dar
bus, bet vistiek jis bus vyriškis.
Antra vertus, ir dvasinių darbų arba dvasinių darbo
sričių yra visokių. Pvz. mokymas auklėjimas irgi yra dva
sinis darbas. Dėl to ir mokytoją auklėtoją galėtume ly
gia teise vadinti dvasininku, nes jis anot Jablonskio irgi
dvasios reikalais rūpinasi.
Kadangi kunigą esmingiau charakterizuoja ne tai,
ką jis veikia ar neveikia, bet jo buvimas dvasios žmogumi,
turėjimas dvasinių ypatybių (kurios gaunamos tampant
kunigu), tai ir dvasiškis, reiškiąs dvasinių ypatybių turė
jimą, labiau tinka kunigui vadinti, negu davsininkas, ku
ris reiškia tik žmogų, dirbantį dvasinėje srityje.
Tuo būdu gaunam tokią lygiagretę:
Dvasiškis 1. senas žodis, 2. vienareikšmis, 3. reiškia
dvasios žmogų, turintį dvasinių ypatybių.
Dvasininkas 1. kunigo prasme naujas žodis (atsira
dęs per nesusipratimą, galvojant, kad dvasiškis netaisyk
lingas), 2. daugiareikšmis, 3. rodo, kurioje srityje žmogus
dirba.
Išvada: dvasiškis įvairiais atžvilgiais tinkamesnis už
dvasininką, kuris toliau gali būti vartojamas savo pirmom
dviem reikšmėm.
Būtų įdomu, kad ir dvasiškiai pasisakytų, kuriuo
vardu jie norėtų būti vadinami.

ninkus geresni daug senesni ir dabar daug plačiau varto
jami pasauliečiai ar pasauliškiai.

3. Domisi ar įdomaujasi?

Abu šie žodžiai ta pačia reikšme tebevartojami mūsų
kalboj, bet patariama kaip tinkamesnį vartoti pirmąjį.
Taigi domėtis (—interesuotis), domisi, susidomėjo,
domėjimasis, domesys yra tinkamesni žodžiai, negu įdo
mautis, įdomaujasi, užsiįdomavo, įdomavimasis ir k.
šalia domėtis yra ir priežastinis veiksmažodis domin
ti, sudominti, daikt. dominimas, kurie yra geresni
už — įdomauti, suįdomauti, įdomavimas ir k. Pvz.
jis domisi mokslu, jį sudomino (ne užįdomavo) Amerikos

technikos pažanga.
Jau vien dėl to susidomėti, sudominti yra teiktinesnės,
kad jos lengviau ir ištariamos.
Kiti vėl žodžiai yra dėmėtis (—dėtis į galvą), dėme
sys.
4. Generalinė asamblėja

Lietuvių spaudoje seniai jau vartojamas pilnaties po
sėdžio terminas. Bet Amerikos lietuvių kalboje, šalia kitų
svetimų žodžių, vartojama ir generalinė asamblėja, kartais
asemblėja (pig. general assembly). Kadangi čia turime
kitus lietuviškus terminus, kaip Jungtinės Tautos, Saugu
mo Taryba, tai geriau tinka ir pilnaties posėdis vietoj ge
neralinės asamblėjos. Todėl pvz. vietoj: prieš susirenkant
Jungtinių Tautų asamblėjai, vakarų demokratijų vadai
tarsis... geriau sakyti: prieš susirenkant Jungtinėms
Tautoms pilnaties posėdžio, vakarų dem. vadai tarsis...
L. D.

NE IŠ ŠITO KRAŠTO

Ak, norėtus visa pasakyt taip aiškiai,
Taip lengviausia būtų gal mane suprast—
Aš keista truputį,—keistai išsireiškiau,
Rodės šituos žodžiuos nieko neatrast...
Mat, tokia esu jau, ne iš šito krašto,
Bet tikėk, nenoriu tau širdies įskaust—
Ištikrųjų puikūs čia žiedai lyg raštuos,
Man norėtųs širdį jų rasa išpraust...

O, ir šičia naktys tokios kvapios, svaigios,
Dega baltos žvaigždės palmių šakose—
Verkia čia gitaros švelnią laimės dainą—
Verkia šičia širdys meilėj ir skausme...
Patikėk, man visa šičia baisiai miela,
Tik aš vis ilgiuosi tėviškės žvaigždžių—
Rodos, štai, motulė man rankas jau tiesia,
šaukia grįžt namolei paupės krantu....
Mat, tokia esu jau, ne iš šito krašto,
Bet tikėk, nenoriu tau širdies įskaust—
Ištikrųjų puikūs čia žiedai lyg raštuos,
Man norėtųs širdį jų rasa išpraust...

2. Pasaulininkai ar pasauliečiai, pasauliškiai?

Spaudoje kartais pasitaiko, kad šalia dvasininkai var
tojamas ir pasaulininkai. Tai yra, žinoma, nuoseklu. Bet
kaip už dvasininką geresnis dvasiškis, taip ir už pasauli-

ar pilnaties posėdis?

Ada Karvelytė

5. VII. 50
Medellin - Colombia.
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MERGAITĖ

BALTOJE

UNIFORMOJE

A. B—ė

Ne vienai iš mūsų yra tekę atsidurti tarp ligonines
sienų, pajusti pilną vaistų orą ir stebėti baltom unifor
mom apsivilkusias mergaites. Jos visada skuba, visada pa
siruošusios padėti. Jos gyvena tarp uždarų palatų ir pil
no gyvybės pasaulio už ligoninės sienų, tačiau jos gyvena
vienu dideliu noru padėt, palengvinti kančias, įnešti dale
lę saulės spindulio į uždaras palatas. Dažnai tai praeina
nepastebimai, neįvertinta, dažnai niekas nesupranta, kokokia didelė auka yra reikalaujama iš tų baltomis unifor
momis mergaičių, bet jos neša ją su vienoda kantrybe ir
pasiryžimu.
Mes, rodos, visos esame pasiryžusios padėti savo arti
mui, kaip tas evangelijos gailestingasis samarietis, mes
gal taip pat nulydėtume nelaimės ištiktąjį į užeigos na
mus, kad jam būtų suteikta pirmoji pagalba, gal būt mes
net įspraustume kokį pinigą, kad sąžinė negraužtų, bet tik
reta iš mūsų pasiliktume ten globoti ir slaugyti sužeistą
ar kitos nelaimės ištiktą nepažįstamąjį. Dažniausia mes
nuskubėtume toliau keliu, nešdamos! pasigailėjimą širdy
se, tai jau taip įgimta, suprantama. Dažnai gi mes praei
name pro luošą elgetą širdyje ištarę “vargšas” bet nė ne
pajudinę rankos įmesti ištieston rankon smulkutį pinigą.
O ką reiškia mažas pinigas prieš budėjimo valandas?
Kiek kartų eidami nakties užgaubta gatve ir pamatę
degančią vienišą švieselę lange mes pagalvojame, o daž
nai teisingai, kad kas nors budi prie ligonio lovos. Bet
ar teko kuriai iš mūsų prabudėt naktį prie silpnos žva
kutės liepsnos, kai ligonis kartkartėmis sudejuodamas pa
prašo gert, o paskui vėl kažinkur klaidžiojančiom akim
bando ištęsti žvakės liepsnos degimą, bando suraišioti pa
mestų prisiminimų siūlus? Sunku. Akys merkiasi, širdis
miegu alpsta. Bet budėk, sesele, budėk, kad ligonio lūpose
išskaitytum jo norus, kad kas valandą įpylusi lašelį vais
tų su nauja viltim duotum neramiai klejojančiam pacien
tui. Kaip motina prie savo kūdikio lopšio naktis be miego
prabudi, taip gailestingoji sesuo budi prie jai visai neži
nomo žmogaus, prie asmens, kurio ji dar vakar nebuvo
mačiusi, kuris už kelių dienų ar savaičių išeis pasveikęs
ir bandys kaip galima greičiau užmiršt dienas tarp ligo
ninės sienų. O tu, sesele, budėk dabar, kad bent trupučiu
palengvintum jo skausmą, kad padėtum bent tuo, kad ži
nos, jog kažkas budi kartu su juo, kažkas rūpinasi juo.
Ir budi ji, kai naktis užmigdo paskutines žvaigždes,
kai saulė pakilusi renka rasą nuo ilgom eilėm besitęsian
čių gyvatvorių. Budi ji, kai sniegas baltu lygiu keliu vi
lioja nusileisti kalno pašlaite, kai pirmosios pavasario gė
lės įvariausiomis spalvomis apipila pievas ir kviečia skin
ti ir kai kaitri vidurvasario saulė kviečia ežeran. Ji budi
vis vienodai atsisakanti savo malonumo. Kai šventadienio
iškylon susirenka būrys jaunimo, ji tokia pat rami, palin
kusi prie ligonio lovos. O nelengva. Juk ir jos sieloje gy
vena tas pats jaunatviškas laisvės troškimas. Pavasaris ar
vasara, liga lanko žemę, pavasaris ar vasara, gailestingoji
sesuo yra savo vietoje.
Tai rodos visa tai, kuo gyvena mergaitė baltoje uni
formoje būtų begalinė auka? Ne! Ar jūs matėte motinos
džiaugsmą, kai sergantis kūdikis pakelia išvargusią gal
vutę ir po ilgo ligos laiko vėl nusišypso, krykšteli silpnu,
bet jau pilnu gyvybės balseliu. Lygiai toks pat jausmas
apima ir išvargusią seserį, kai pajutęs atgyjančias jėgas
ligonis spaudžia silpnu judesiu slaugės ranką pilnas dėkin
gumo. Tada jauti, kad nors maža dalelyte ir tu prisidėjai
prie to atbudimo, kad nors mažytė tos kovojančios gyvy
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bės dadelė yra atpildas už tavo budėjimą. Ir kada ligonio
akyse išskaitai tą silpną “ačiū”, visa sudėtoji auka yra
atlyginta su saiku.
Kai ligonis ateina ligoninėn, be sulaužytos kojos ar
rankos, mažos skylutės plaučiuose jis atsineša žaizdą ir
širdyje, atsineša liguistą nesaugumo jausmą, nepasitikėji
mą ir mažutę neviltį. Kai mokslas vaistais bei operaci
jomis ateina į pagalbą sužalotam kūnui, gailestingoji se
suo nuoširdžiu paguodos žodžiu atneša ramybę išvargintai
sielai. Dažnai tai dar geriau veikia, negu išmaningi vais
tai ir gydytojo patarimai. Patekęs ligoninėn žmogus pir
miausia pasijunta nustojęs dalies savo asmens, jis mano
pasidaręs tik tam tikru ligos atveju ir to jis bijo, stengia
si rasti atramos aplinkinių žmonių tarpe. Ir čia jis pir
miausiai susiduria su gailestingąja seserimi, kuri viena ga
li duoti ligoniui pajusti bent dalelę namų šilimos tam lai
kui, kol ligonis bus jos globoje. Ir čia seselė pajunta dide
lį atpildą, kai jos globotinis atsikrato svetimo nepasitikė
jimo jausmo.
Būt nuoširdžia gydančia ir be kartėlio pasiaukojančia
siela neužtenka vien noro, reikia pašaukimo. Daugelis se
serų per vėlai pamato, kad jos neturi pakankamai jėgų
būt gera gailestingąja seserimi, bet nebeturi jėgų mesti
pradėtąjį kelią ir vėl pradėti kitą, ir visam gyvenimui lie
ka pačios nelaimingos ir nesugebančios tinkamai atlikti
savo pašaukimo darbo. Todėl nesusižavėkime baltų rūbų
kažkokia mistine pagarba ir nesakykime: aš noriu būt
gailestingąja seserimi. Pirma pagalvokime, ar galėsime
būt tikrom gailestingosiom seserimis kiekvienam žmogui,
ar galėsime gyvenime būti pasiruošusios atsisakyti bet ko
kios pramogos, jei to reikalautų pareiga, ar galėsime žmo
guje įžiūrėti ne tik sergantį kūnu, bet ii’ siela ligonį ir at
nešti jam ramybės. Tik tada, kai visa tai yra tavo troški
mas, sakyk: “Aš noriu būt gailestingoji sesuo.”
Kai mergaitė pasirenka humanitarinius mokslus, man
atrodo, kad ji yra talentinga, kai mergaitė pasirenka
griežtuosius mokslus, ji yra darbšti ir pasiryžusi, bet kai
mergaitė pasirenka gailestingosios sesers profesiją, aš tu
riu apie ją tik pasakyt, kad ji yra moteris. Padėti ir už
jausti artimą yra lygiai moteriška ir dangiška. O labai
reikalinga pasauliui to tikro motiniško moteriškumo, ku
ris skausmą pajustų ne tik tada, kai pats jau yra palies
tas, bet jau tada, kai kas nors šalia tavęs kenčia. Daug
reikia gailestingų seserų baltose uniformose, bet dar dau
giau jų reikia kasdieniniame pilkame gyvenime. Būkime
jomis, jei mūsų jėgos per mažos baltajam rūbui ir neški
me paguodą ir suraminimą kiekvienam sutiktajam Kris
taus broliui.
Mes dažnai norime eiti kartu su vyrais j neišmatuo
jamas mokslo gelmes ir dažnai nusiviliame pastebėjusios,
kad nejučiomis atsiliekame. Girdime kalbant, kad ten rei
kia aštresnio proto, ir pačios patikime, kad Dievas mums
davė daugiau širdies, nei to išgarbinto proto. Taip, jei
medicina jau seniai ištyrė kūno audinius ir sugebėjo su
rasti vaistų dar taip neseniai nepagydomoms ligoms ir vis
kasdien žengia smarkiais žingsniais į priekį, tai iki šiol
niekam nepavyko prasiveržti iki pat sielos gelmių. Bet
giliausiai gali pasiekti moters širdis, kurios įgimta švelnu
mo jėga atveria užčiauptas lūpas, leidžia išsilieti susikau
pusiam kartėliui ir sugeba padėti. Ji tik viena baltoj uni
formoj ar kasdieniniuose rūbuose sugeba būt gailestingą
ja seserim. Ji pašaukta tam, kad mažint skausmą ir siel
vartą su meile ir paguoda lūpose ir širdy.
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Adelė Jonušaitė

KŪDIKYSTĖ
Kūdikyste, tu sapnas gražiausias,
Tavo dienos mane vis vilios,
Nemainyčiau to sapno i auksą
Ir j blizgantį džiaugsmą minios.
Piemenaitės dalioj buvo gera
Nuo žiedų braukant ryto rasas ...
žalias miškas man pasaką seną
Tyliai sekė pro ryto miglas.
Slinko pūko melsvi debesėliai
Vis tolyn ... juos menu, jų ilgiuos ...
Liko valandos, širdį sugėlė,
Gęstant laimei ramunių žieduos.
Apželti jau vaikystės takeliai,
Metų, vėjų smėliu apnešti.
Tik svajonėm sugrįžt širdį kelia
Atminimai to sapno gyvi.

ŽMOGUS SU ŽIBINTU
Ne, neatsikratyti jau tų vaizdų, kurie šviečia iš praei
ties atsiminimų. Jokia kūrybinga vaizduotė nesukurs stip
resnių paveikslų, kaip šitie, kuriuos pagimdo pats gyveni
mas iškeldamas juos virš visų baisumų, žiaurumo ir pur
vo. Tai perlai šviečia tamsiausiąją naktį.
Jei tau, žmogau, nebus per daug nuobodu — keliauki
su manim kartu! Eisi Golgotos keliu (O, ar jūs patikėsit,
jog žemėje tik ir yra tikrasis pragaras!), tavo našta, rods,
jau jau baigs tave prislėgti, o tavo jėgos išsisemti. Tuoj
tu krisi, o kiti—stipresnieji nueis palikę tave. Kada jis
tavęs pasiges, tu būsi toli atsilikęs ir jiems kelio nebebus
atgal. Ir taip jie nueis, o tu paliksi baigti savąją kančią.
Tamsu, slydu—glitus pavasarėjančios žemės purvas ir
naujai išdygusių griūvėsiu kiaugės. Nei kelio, nei takelio,
Eini, griūni ir vėl atsikeli, vėl pasiimi savo nešmenę ir
slenki. Iš tolo dar matai, geriau-»-jauti savo bendrų nu
ėjusius šešėlius ir vieną šviesų tašką, nuo kurio neatsi
traukia akys. Jis patapęs šią juodąją naktį mūsų kelionės
angelu sargu, vadu, pasiryžusiu išvesti mus iš užtikto že
mės pragaro. Mumis likimas laimingai čia atnešė vieną
valandą vėliau—tik pataikėme į teberusenančią ugnį ir—
tik nutrūko čia mūsų keliones vaga, likome šią nepažįs
tamą naktį tarpe juodo dangaus ir degančios žemės.
štai tada atsirado šis žmogus su žibintu. Jis priėjo
prie mūsų išgąstingai susibūrusio ratelio ir pasakė: “Aš
jus išvesiu!” Reikėjo tik išvysti šį žmogų ir savo bėdoje
jam įtikėjom be mažiausio svyravimo.
Jis ėjo greitai, ir mes iš paskos skubėjome žygiuoti.
Kas atsiliks—pasimes ir jo dienos dar labiau pasunkės. O
gal, o gal jis ir visai pražus: ką gi reiškia viena vienintelė
mažytė gyvybė prieš visą tą, tik ką žuvusią, tūkstantinę
minią! Bet ji mums brangi, toji gyvybė, brangesnė už vi
so pasaulio turtus ir visas jo gėrybes. Ir mes ją nešame
nešame, pavirsdami ir vėl atsikeldami.
Likau su ja viena, jėgoms išsekus. Bet ne — atsigręžiu
ir pamatau—ramentais pasiramstydamas dar eina vienas
sužeistas kareivis. Ne, ne viena, ne paskutinė—jei gali dar
jis, tai galiu ir aš! Rods, atplaukė naujų jėgų srovė—pa
kilau ir nuėjau ten, kur jau laukė mūsų būrelis, susto
jęs prieš vieną baigiantį rusenti didelį pastatą. Vidury
stovėjo žmogus, pakėlęs savo žibintą. Jis ramiai kalbėjo:
“čia mano namas ir visas brangiausias turtas, čia žuvo
viskas”... — tik jo balse kažkas nutrūko ir skambtelėjo
lyg paskutinė styga. Tada jis nekantriai pasisuko ir vėl
mus greitai greitai vedė, lyg bijodamas, kad jį nepasivytų
jo kančia. Paskui jis truputį vėl sustojęs pasakė: “čia bu
vome kiek išsukę iš kelio... Dabar eikite tiesiai šiuo ta
ku. Ten—parodė—rasite naujos stoties namelį. Ten galėsi
te palaukti naujo ryto.”
Jis nužingsniavo vėl miesto link, naujų keleivių ieško
ti. Ir eina jis per miestus,—šalis, per platųjį pasaulį. Ir
neša jis visur savąjį žibintą ir šviečia vis naujiems kelei
viams. Kam teko jį sutikti, tas jo amžinai neužmirš ir vis
minės jį—tą žmogų su žibintu.
Kolumbija, 1950. 7. 2.
EMILĖ PASALANTE

Dainuokim, sesės ...
Ar atsimenat šienapjūtę Lietuvoje? Pakirsti dobilai
medumi ir laime užpila širdį. Džiūstantis šienas minkštas
ir kvapus, o dar vakaro lakštingalos giesmė, švelnus upe
lio šnarėjimas ir virš viso to daina. Skambi lietuviška dai
na! Įkvepi pilna krūtine oro, persisunkusio džiūstančio
šieno kvapais ir dainuoji....
Senai, labai senai, kai monotoniškas spragilų kaleni
mas per naktį nerimdavo jaujoj, kai sunkus girnų akmuo
rankas sukamas, maldavo rupius miltus kasdieninei duo
nai, gimė tokia pat monotoniška daina. Ritminis kelių
skiemenų kartojimas lengvino įtemptą darbą, vijo šalin
nuovargį, sudarė bendrą ryšį tarp dirbančiųjų.
Palengva, palengva toji daina išsivystė į sudėtinges
nes meliodijas, išsipynę į žodžių eiles. Jų niekas neužra
šydavo, jos ėjo iš lūpų į lūpas, jos gyveno širdyse.
Bręstant kultūrai gimė vis daugiau naujų dainų. Jos
lydėdavo išvykstančius kovon brolius, jos ilgus žiemos
vakarus prie ratelio išpindavo svajonių pynėmis. Tada
atėjo į pagalbą raštas, kad dainos galėtų plisti, keliauti
per žmones ir nežūti, bei nepakisti. Tada atėjo dainiai,
kurie patys naujas dainas kurdami, senas išmokdami ir
karta karton perduodami, atnešė tas dainas ir iki mūsų
dienų. O gražios tos senosios dainos!
Nebesusirenka šienapiūtėn dabar jaunimo būriai, ne
beskamba dainos vakaro tyloje džiūstančio šieno dvelkimo
pripildytoje. Tik tyli graudi daina prie lango rymančios
sesės liūdnais virpesiais seka išėjusio miškan brolio pėdo
mis. Tauta, kurios dainos pralenkdavo lakštučių suokimą,
yra tapusi raudančia tauta. O kur dingo dainos? Argi jos
bus užmirštos? Tos gražios tėviškės dainos! Ne jos nebus
užmirštos! Mes išlaikysim jas čia, toli nuo tėvynės, mes
dainuosim jas laisvalaikiais šventvakariais, mes dainuo
sim jas susibūrimuose ir namie, kad tik išlaikyt tą lietu
višką dainą, kad parnešt ją vėl namo tokią pat skaidrią,
kaip ta, kuri skambėdavo šienapjūtės metu.

Svečių belaukiant
S. Kolupailos nuotr.
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JAUNIESIEMS
DINGUSIŲ TALENTŲ PAIEŠKOJIMAS
AL. BARONAS

Jei kas nors mūsų tremties gyvenime buvo gera, tai
prie tokių dalykų reikia priskaityti laiką, kurį mes Vokie
tijoj mokėmės stovėdami ant liepto, nežiūrėdami j kurią
pusę pereisime, o gal ir visai nukrisime didelėn netikru
mo upėn. Tuos metus mes vertinam pozityviai, nes tai
buvo laukimas, kurį mes išnaudojom savo dvasios tur
tams sustiprint, arba bent pamatyti, ką turi kiti. Ir per
tuos tremties metus vėl žybtelėjo lietuvio kūrybinis polė
kis ir mes darėme iš garažų mokyklas ir iš arklidžių baž
nyčias, leidom geras ir blogas knygas ir sirgom visuome
nės veikėjų liga. Nekalbant apie mokyklas ir bažnyčias,
net prisiminus ir tuščiapatriotines prakalbas ar biogas
knygas, vistiek vertiname viską teigiamai, nes tai buvo
kaip aklo graibymasis apie užrakintas duris, už Kurių stovi
kultūrinis lobis. Gi visa dar labiau vertintina teig'ama
prasme, kad buvo daroma virš netikrumo upės, virš dide
lio nežinojimo—kas bus toliau ir kam tas, kas pasiekta
ar norima siekti, bus reikalinga.
Nenoriu teigti, kad daug mes pasiekėm meniniu po
žiūriu. Ne, mes nepajėgėm iškelti mūsų meno aukščiau
už kiekvienoj atvirutėj spausdinamus pašto rūmus. Bet
kaltinimas, kad daug netikusių reprezentacijai ansamblių
rodėsi išlavintai ir skonį turinčiai svetimai publikai, ir
kad daug leidinių buvo menkaverčių, praeina nepalietęs
moksleivio. Moksleivis mokosi ir niekas iš jo nenori ge
nialaus darbo. Moksleivis yra ieškojimo žmogus ir kaip
į tokį ir žiūrime. Anot vieno Frankfurto universiteto pro
fesoriaus, išsukimas iš kelio ir vėl į jį sugrįžimas ir yra
kelias pirmyn. Todėl iš moksleivio nebuvo reikalauta nie
ko ypatingo, išskyrus norą dirbti. Geras ne iš karto atei
na. Ir moksleivis dirbo. Ėjo kiekvienoj gimnazijoj laik
raštis pačių mokinių prirašytas, gal kartais ir studentų,
bet ne tų pavardžių, kurias mes šiandien matom "Atei
ties” puslapiuos. Buvo žybtelėję talentai didesni ar ma
žesni, kurie dabar, kai palikome garažines mokyklas ir
atsiradome kitų matavimų kraštuos, dingo. Kas šiandien
prirašo “Ateitį”? Tos pačios pavardės, kurios ir “Aidus.”
Kam tada bereikalinga “Ateitis”, jei joj nebegali moks
leivis ugdyti savęs. Manytum, kad jis norimas nustelbti,
jei nežinotum, kokiu prašymu išplėšiami rankraščiai iš da
bar rašančių autorių. “Ateitis” daugiau ar mažiau jauni
mo žurnalas ir jame ieškome jaunimo žodžio. Jeigu tremtyj kas nors iš suaugusių rašė neturėdamas ką veikt, tai
jaunimas rašė iš noro kurti, nes jaunas žmogus visada ras
ką dirbt. Bet čia, kur nebėra laiko, vyresnieji vagia poil
sį ir žudo save, savo paties rankomis norėdami kaip nors
išlaikyti lietuvišką žodį gyvą; gi jaunimas šoka ant savo
kultūros džeribaką. Kur laikinai žybtelėję talentai, iš ku
rių, jei ne iš visų, kas nors išaugtų? “Ateityje” seniau ra
šė tik gimnazistai. Jų buvo daug ir iš jų išaugo ne vienas
šiandien žinomų mūsų rašytojų. Argi jaunimas pavargo?
Ne, jis negali pavargti. Jis neturi teisės. Atrodo, kad bus
teisingas posakis, kad lietuviai yra labai atkaklūs kultū
rai. Jie kaip jautis pakinktų kratosi jos, nes menas yra
tiesa ir tiesos mes nemėgstame. Daugelis įvykių rodo, kad
lietuvis greitesnis civilizacijai, kaip kultūrai. Ir lietuvis
pasinaudodamas civilizacijos priemonėm bėga nuo jos. Ir
tai puikiai jam sekasi.
Aš nesakau jaunimui, kad iš visų jų išeis publicistai ir
rašytojai. Nesakau, kad jei ir išeitų tokiais daug laimės.
Ne. Kūryba yra kančios kelias, bet kančia yra gyveni
mas. Ir aš žinau, kad daug patogiau turėti namus, grįžus
iš fabriko pavedžioti šunį ar palaistyti žolę, arba spjau
dant nuobodžiai per kruopščiai apkarpytą gyvatvore gai
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li. ž.

BE RCPESTELIO

Aš visas dienas suversiu
I šermukšnių rausvą kekę.
Tegu metų metai lekia!...
šaltinėliuos atsigersiu,
Žemuogėlėm užsikąsiu,
Samanos’ nakvynę rasiu I
Aš visas dienas įpinsiu
I rugiagėlių vainiką.
Ak, ir tad dar džiaugsmo liko!
Atiduosiu, išdalinsiu!
Taip man gera vasarėlę
Leist be jokio rūpestėlio!

Ąžuolėliui
Tu, ąžuolėli, vieną pavasario rytmetį, buvai brolio
pasodintas į tėvelio vyšnių sodą. Tu ten augai ir lapojai...
Atsimenu, kai vasaras dienomis atslūgdavo kaitra,
nors dangus dar buvo žydriai mėlynas, kaip tėviškės li
nas, paėmusi kibirą vandens laistydavau žydinčius jurgi
nus, gvazdikus ir žalias rūtas. Paskui, vėl prisisėmusi ki
birą, eidavau palieti tavo ištroškusių šaknų—nes dar mano
brolis nebuvo grįžęs iš lauko. Atsimenu, kada tik pama
tydavo mane taip einančią sesuo, pribėgusi, imdavo sykiu
už pasaitėlio ir nešdavome kibirą vandens abi. Sakydavo:
“Per toli vienai nunešti.” Priėjusios tave, liedavome atvė
susi vandenį aplink tavo liemenį. Vanduo greit gėrėsi į
žemę ir, rodos, jis akimirksniais pasiekdavo tavas šaknis.
Ir taip tu augai ir bujojai...
Neseniai, vieną ramų rytmetį, išgirdau tavo žalių ša
kų šlamėjimą. Tu pasakojai, kad pakilo netikėta audra. Ji
blaškė tavo šakas ir gal negailestingai braukė tavus la
pus. Toliau tu pasakojai savųjų ilgėsi, nes jau seniai nebematei mūs’ veidų. Tavam šlamėjime jaučiau tėvynės mei
lę, nes gimtosios šalies meilė gyveno tavo šakose. Klau
siausi, ir rodos supratau kiekvieną tavo šlamėjimą.
Ąžuolėli, taip norėčiau pilti daug, daug gydančios aly
vos ant sužeistų tavo šakų. Norėčiau, kad jos puikiai už
gytų ir nepaliktų jose žaizdos rando. Tada ir tu tą pra
ėjusį skausmą lengviau užmiršt galėtum. Sykiu čia noriu
pasisakyti, kad mielai tos gydančios alyvas pilčiau ant
kiekvienos skaudančios žaizdos, nes nenoriu, kad kas nors
jaustų skausmą....
Parinkęs kurį laiką, nesvarbu, ar purpurinį saulėtekį,
ar vidurdienį, ar ramų vakarą, pasiųski vėl savų šakų
šlamėjimą. Tik svarbu, kad išgirsčiau, kad nepagautų pir
ma vėjas ir neišblaškytų tavojo šlamėjimo į visas keturias
šalis....
Ąžuolėli, manau tu išgirsi mano žodžius ir suprasi
juos, kaip supratau tavo žalių lapų šiurenimą... Klausy
siu. Manau kitąsyk išgirsiu apie užgijusias tavas žaizdas
ir vėl girdėsiu taip pat rįžtingą tavų šakų siūbavimą...
Didysis Kūrėjas telaimina tave, kad tvirtu, ilgame
čiu ąžuolu garbingai oštum mūsų ainių ainiams!
Anelė Prnnskytė

voti: jei nereiktų mokėti, galima būtų ir laikraštį užsisa
kyti. Nemanyčiau, kad jaunimas galvoja apie patogų nuo
bodulį. Jie greičiau negalvoja iš viso, šitas kraštas nenori
galvoti. Galvoti sunku. Ir negi jaunimas, kuris daugiau ar
mažiau tremtyj reiškėsi plunksna, yra kely į tą sunkumą.
Kreipiuos į tremtyje rašiusį jaunimą. Tauta ieško jo, nes
dvasinė kultūra neišsiskaido į atomus ir todėl mažoms ir
neturtingoms tautoms ji tik ir teverta kurti.
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ĮVYKIAI, DARBAI, ŽMONES ...
A. A. STASI SELENA AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Ateitininkų šeima neteko vieno pa
vyzdingiausių savo narių, šių metų
liepos men. 5 dieną po ilgos ligos New
Yorke mirė A. A. Stasys Sėlenas.
Velionis gimė 1916 metais rugpjū
čio mėn. 2 dieną Samaroj, Rusijoj.
Gimnaziją baigė Kėdainiuose 1938 me
tais. Vėliau studijavo V. D. Universi
tete Kaune, filofosijos fakultete, filo
sofijos skyriuj. Jau buvo parašęs dip
lomini darbą, bet dėl karo nespėjo jo
apginti. Toliau filosofiją studijavo
Tuebingeno universitete, Vokietijoje.
1949 metų pradžioj atvyko i Ameri
ką, kur dėl ligos negalėjo pradėti
pastovesnio darbo.
I ateitininkų organizaciją įstojo nuo
pat pirmųjų gimnazijos klasių. Buvo
labai aktyvus moksleivis. 1936 metais
ateitininkų moksleivių vadų kursuose
Betygaloj laimėjo retorikos konkursą
ir jau buvo pajėgus diskutuoti visais
klausimais su studentais. Buvo ilga
metis Kėdainių moksleivių kuopos
pirmininkas. Jo pastangomis kuopoj
buvo įvestas kovūnų sąjūdis. Bedirb
damas su kovūnais, atsiekė nepapras
tai gerų rezultatų, ir jo kuopa tapo
geriausiai veikiančia moksleivių kuo
pa Lietuvoje, o jo kovūnai buvo pa
vyzdys visam kovūnų sąjūdžiui.
Pradėjus studijas Kaune, sušlubavo
sveikata. Ilgesnį laiką gydėsi Varėno
je. Priklausė Šatrijos Korp.I, buvo žy
mus stud, at-kų veikėjas, Moksleivių
S-gos Centro V-bos narys, artimas
“Ateities” bendradarbis.
Karo audra blaškė ir A. A. Stasį.
Nežiūrint sunkių gyvenimo aplinky
bių ir pašlijusios sveikatos, jis buvo
optimistas. Vėl aktyviai įsijungė į atkų veikimą Vokietijoje. Bestudijuo
jant Tuebingene, sveikata pablogėjo,
teko pergyventi sunkią inksto opera
ciją.
Visą laiką buvo aktyvus talkininkas
stud, ir moksl. centrams. Studentijoj
buvo populiarus kaip vienas iš “skersvėjininkų”, jumoristinių laikraštėlių

redaktorius at-kų stovyklose ir paren
gimuose. Savo viduj buvo uždaręs
didelį skausmą, jis dažnai sakydavo:
juk geriau juoktis, negu verkti, nors
ir tas juokas dažnai skaudesnis už ašaras...
Dėka žurnalistinių gabumų, jis bu
vo bendradarbis daugelio laikraščių.
Savo dideliu išsilavinimu, aukšta
asmens kultūra ir švelniu būdu jis
stebino savo artimuosius. Jis ne tik
nešė Kristaus Atnaujinimą į visas gy
venimo sritis, bet ir pats juo gyveno.
Buvo nepaprastai religingas, tai buvo
šventas žmogus.
Keletą dienų prieš mirtį, kai tuber
kuliozė buvo užvaldžiusi visą išvar
gintą kūną ir jau buvo prasidėjęs tu
berkuliozinis smegenų uždegimas, te
ko kalbėtis ir jis pasakojo: — Esu
baigtas žmogus; tik vienas dalykas
palaiko mane gyvą — tai neribotas
tikėjimas Dievu.
Gyvenimas kartais mėgsta paryš
kinti žmones. A. A. Stasiui atsidūrus
nelaimėj, prietelių buvo užmirštas ir
retai keno aplankomas. Dėl to jis la
bai pergyveno. Tik Balfo Centras
paskutinius keletą mėnesių jį nuošir
džiai globojo.
Savo žemišką kelionę užbaigė lie
pos mėn. 5 dieną. Būrelio New Yorko at-kų buvo palydėtas į kapines.
Ant grubios žemės kapo, priglaudusio
A. A. Stasį, padėtas vainikas paskuti
nį kartą paliudijo pagarbą ir prisiriši
mą idėjos draugui.
Tebūna lengva Tau svetima žemė,
o Tavo šviesus atminimas ilgai liks
gyvųjų tarpe.
Kazys A.

PASIKEITIMAI “ATEITIES”
REDAKCIJOJ

Dabartinis "Ateities” redakcinis ko
lektyvas, išleidęs šešis “Ateities” nu
merius Amerikoje, persitvarkė. Aldo
na Baužinskaitė ir Antanas Sabaliaus
kas gavo stipendijas ir išvažiavo stu
dijuoti į St. Louis, tuo pačiu pasi
traukdami iš redakcinio kolektyvo.
Antanas Sabaliauskas “Ateitį" jau
redagavo Vokietijoje kartu su Pauliu
Jurkum. Gimnaziją baigė Eichstaette,
Vokietijoj 1948 metais. Jau gimnazijoj
būdamas rašė eilėraščius ir proza.
Taipogi buvo populiarus moksleivių
stovyklų jumoristinių laikraštėliu re
daktorius. Daugelis eilėraščių ir pro
zos dalykėlių buvo spausdinti “Ateity
je.” Eichstaette redagavo moksleivių
at-kų laikraštėlį “Mūsų Žygiai.’
Sabaliauskas stipriau reiškiasi pro
zoj, negu poezijoj. Jo feljetonai ir
vaizdeliai susilaukė didesnio dėmesio,
šalia redakcijos jis dar priklausė P.
M. A. S. Centro Valdybai ir aktyviai
dalyvavo kitoj at-kų veikloj New Yor
ke. Dabar gavo N. C. W. S. stipendi
ją St. Loius, Mo. universitete ir išvy
ko studijuoti.

Aldona Baužinskaitė darosi vis la
biau ryškesnė iš pačių jaunųjų poečių
Dar Vokietijoj “Ateity” atspausdinti
jos eilėraščiai atkreipė skaitytojų ir
literatų dėmesį. Aldona eilėraščius
pradėjo rašyti nuo pirmųjų gimnazi
jos klasių. Savo eilėraščius spausdin
davo įvairiuose gimnazijos ir at-kų
laikraštėliuose. Gimnaziją baigė 1948
m. Hanau, Vokietijoje. Hanau reda
gavo periodinį moksleivių at-kų laik
raštėlį “Ateities Sipindulius”. Yra pa
rašiusi daug eilėraščių, kurių tik ma
žą dalį tėra davusi spaudai. I Ameri
ką atvyko 1948 metų rudenį. Gyven
dama Brooklyne, labai aktyviai daly
vavo at-ku veikime, priklausydama įvairioms valdyboms. Taipogi dažnai
rodėsi scenoj kaipo deklamatorė ir
vaidintoja. Gavo N.C.W.C. stipendiją
Maryville kolegijoj St. Louis ir išvyko
studijuoti humanitarinių mokslų.
Pirmieji “Ateities’ žingsniai Ameri
koje buvo sunkūs. Viską reikėjo pra
dėti iš nieko. Vėl iš naujo teko su
telkti bendradarbius, o “Ateities” iš
vaizdą varžė labai menkučiai leidėjų
ištekliai. Be to atsirado naujas užda
vinys: “Ateitį” padaryti ne tik moks
leivių, kaip buvo anksčiau, žurnalu,
bet jau visų at-kų. Redakcijai teko įdėti milžiniškų pastangų ir darbo, kad
“Ateitį” ne tik išlaikyti buvusiam Vo
kietijos lygyje, bet ir pakelti ir pato
bulinti.
Be kitų uždavinių, Sabaliauskas ir
Baužinskaitė red. kolektyve turėjo
dar vieną — išplėsti jaunųjų skyrių.
Tam jie įdėjo daug pastangų. Jei tai
nepavyko, tai jokiu būdu nereiktų
kaltinti redakcijos. Moksleivių išsi
sklaidymas ir nebuvimas lietuviškų
mokyklų moksleivius privedė prie
kūrybinio nulio. Kalti tik patys
moksleiviai ir ypač moksleivių globė
jai, kurie neskatina moksleiviuose
kūrybinių nuotaikų. Pedagogams ir
buv. literatūros mokytojams reiktų
rimtai susirūpinti jaunųjų literatų
prieaugliu. Ateina laikas, kada lietu
viškoji plunksna belieka vienintelis
aštresnis ginklas už lietuviškąją kul
tūrą ir laisvę.
Atsisveikinant su mielais red. ko
lektyvo nariais tenka palinkėti sėk
mingų studijų, o skaitytojai ir toliau
juos nuolat matys “Ateities” pusla
piuose.
K. Ambrozaitis.

Buv. red. kolektyvas: A. Sabaliaus
kas, A. Baužinskaitė, K. Ambrozaitis.
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MES PLAČIAME PASAULYJE

Kanados Ateitininkų Suvažiavimas

KANADOS ATEITININKŲ
SUVAŽIAVIMAS

Kanados lietuvių katalikų suvažia
vimo 1950. liepos 1-2 metu įvyko
kartu ir trumpas, bet darbingas ir
aktyvus Kanados ateitininkų sąskry
dis. Visuotinas katalikų suvažiavimas
atskleidė naują lapą katalikiškoje
lietuvių veikloje — po intensyvios
lietuvių imigracijos kelių metų bėgyje,
suvesdamas katalikiškosios visuome
nės atstovus išdiskusuoti veikimo
plotmes bei sukurti katalikiškojo vei
kimo centrą. Taigi partizaninė vieti
nė veikla įgijo formą ir sukūrė vado
vaujantį organą.
Ateitininkai į šį suvažiavimą (1950.
liepos 1 d.) atsiuntė savo atstovus iš
įvairiose vietovėse veikiančių vienetų.
Ateitininkija Kanados katalikų tarpe
buvo iki to meto vienintelė centrali
zuota organizacija, todėl nenuostabu,
kad į suvažiavimą atvyko spręsti ir
savo organizacijos specifiškų uždavi
nių. Dėka Laikinosios At-kų Centrinės
Valdybos, suvažiavimas tudėjo turinin
gą programą su prof. Ig. Malinausko
paskaita apie Lietuvos švietimo rei
kalus, apie jo trūkumus Lietuvoje ir
planus ateičiai. Turiningoje ir nepa
prastai įdomioje paskaitoje prof. Ig.
Malinauskas ragino ateitininkus eiti
ir tolaiu mokslo bei ateities uždavi
niams ruošimosi keliu. Prof. Dr. A.
Damušis — At-kų Federacijos vadas
kalbėjo apie ateitininkų veiklos užda
vinius ir tuo pradėjo veikimo diskusi
jas. Taikantis specifinėms Kanados
ateitininkijos sąlygoms nutarta orga
nizuotis į sekcijas: moksleivių, jauni
mo ir sendraugių. Tai nebus atskiros
sąjungos, bet tik sekcijos, kur jos
galimos sukurti didesnėse vietovėse.

20

Mažesnėse kolonijose buriamasi į
bendrus vienetus, bet kiekvienu at
veju, turi būti stengiamasi plėsti sa
vo veiklą, ypatingą dėmesį kreipiant
į jaunuomenės suorganizavimą. Krei
piamas ypatingas dėmesys į mokyklinį
jaunimą ir jo auklėjimą katalikiškoje
dvasioje. Tai vienas iš didžiausių atei
tininkų uždavinių, pro kurį nei vienas
tikras katalikas praeiti negali.. Aukšti
ir kilniausi Kristaus idealai teuždega
katalikiškos Lietuvių Tautos ateities
—t. y. jaunųjų sielas. Juk, su labai
mažytėmis išimtimis, tik katalikiškoji
lietuviu visuomenė teišlaiko lietuviš
kas mokyklas. Tada kieno, jei ne ateitininkų, pareiga moksleivius jungti
ir juose skiepyti “omnia restaurare in
Christo” idealų didybę? Skautų auklė
jimas yra gražus ir remtinas, bet atei
tininkija šalia to turi savo metodus,
kurie jaunuolio auklėjimą papildo ir
padeda atskleisti jo asmeninius gabu
mus mokslui, pagilina religijos meilę
ir skatina krikščioniškajam apaštala
vimui.
Studentija (tiek aktyviai bestudi
juoją, tiek tie, kurie šios laimės ne
turi) buriasi į atskirą sekciją, o joje
dar į smulkmesnes sekcijas pagal vei
kimo plotmių pamėgimą: literatūros
bei vaidybos, spaudos, karitatyvinio
veikimo ir pan., taikantis prie vietinių
sąlygų. Jų paskirtis savo tarpe suras
ti vadovus jaunsniųjų veiklai.

Sendraugiai irgi turi savų sekciją,
bet jų veikla yra ypatingai atkreipia
ma į dalyvavimą katalikiškoje akci
joje. Jų pareiga yra pagelbėti ir tai
veiklai besiruošiantiems studentams,
bei paskaitomis, referatais ir pokal
biais padėti moksleivių bei studentų
sekcijoms.

Suvažiavimui nutarus nesiskaidyti į
sąjungas o tik į sekcijas ir naujoji
Kanados At-kų Centro Valdyba ren
kama tik viena. Kiekviena sekcija tu
ri po vieną asmenį, kuris rūpinasi šios
sekcijos reikalais. Valdyba išrinkta iš
7 asmenų ir savo posėdyje (įvykusia
me vėliau) pasiskirstė pareigomis se
kančiai:
Dr. A. Juozapavičius — pirminin
kas ir įgaliotinis sendraugių reika
lams.
V. Aušrotas — vicepirm. ir kartu
su K. Ašokliu įgaliotiniai moksleivių
reikalams.
J. Žiūraitis — vicepirm. ir įgalioti
nis jaunimo (studentų) reikalams.
S. Vanagaite sekretorė užsienio (su
Federacija ir 1.1.) reikalams.
Sigita Jonaitytė sekretorė vidaus
reikalams.
Dr. Silv. Čepas — iždininkas ir įga
liotinis fondo reikalams.
Centro Valdyba visa iš Toronto.
I Reviizjos Komisiją įeina Jer. Pleinys ir Pr. Žymantienė iš Hamiltono ir
P. Vilutis iš Toronto.
Tenka apgailestauti, kad dėl kelio
nės sunkumų negalėjo atvykti atsto
vai iš Vancouver, B. C. bei nuo potvy
nio nukentėjusio Winnipego. Bet pats
suvažiavimas praėjo tikrai pakilioje
dvasioje. Buvo daug svečių iš Detroi
to, Cleveland© ir Chicagos bei kitų
JAV ir Kanados vietovių. Su didžiau
siomis ovacijomis sutiktas Prof. Dr.
K. Pakštas, kuris į susirinkusius tarė
ugningą žodį.
Suvažiavimas, kuriam pirmininkavo
J. žiūraitis ir sekretoriavo J. Vana
gaitė ir K. Matkevičius, išdiskutavęs
veikimo gaires Ateitininkijos bei iš vi
so lietuviškos visuomenės aktualius
klausimus pasisako:
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Ateitininkija jaučia ir mato gyve
namojo laikotarpio didžiąją krizę.
Praūžęs karas paliko griuvėsių visose
gyvenimo srityse. Greta ūkinių nedateklių, sukrėstas socialinis gyveni
mas, dorinio lygmens kritimas, inte
lektualinis atbukimas, relignis abejin
gumas, žmogaus asmenybės nuvertini
mo akivaizdoje, neviltis ir siaubinga
baimė ateities nusako padėties rim
tumą. Prieš piktųjų galių organizuo
tas pastangas tempti pasauli i dar
baisesni vargą pastatomos bedvasės
jėgos.
šitokia padėtis reikalauja iš mūsų
aktualaus ir pastovaus darbo religi
nėje, tautinėje, visuomeninėje bei kul
tūrinėje dirvoje.
Religinėje srityje kataliko uždavi
niai glūdi pasisavinime bei nuolatinia
me papildyme atnaujinančios krikš
čioniškųjų vertybių jėgos. Kiekvienas
katalikas, o ypač intelektualas, pri
valo tapti pilnas žmogus, pilnas krikš
čionis tauraus charakterio žmogus,
kurs pajėgtų daryti įtakos savosios
aplinkos sukrikščioninimui.
Dvasinių vertybių bei jėgų žadini
me ir ugdyme didele dalimi glūdi ir
mūsų tautos atstatymas, jos vėlesnis
atsinaujinimas ir išsilaikymas. Dvasi
nių griūvėsiu aplinkumoj lietuvis ka
talikas yra įpareigotas siekti tvarkin
gos, taikios ir kultūringos bendruo
menės santvarkos, tiesos ir teisės,
laisvės, žmogaus vertės, meilės, kiek
vieną akimirką jausdamas atsakomy
bę prieš Aukščiausiojo Kūrėjo įparei
gojimus.
Tiesa tebus šūkis į naują dvasinį
kryžiaus žygį. Tiesa turi viešpatauti
galvojime, kalboje ir veikloje— tiek
privačiame gyvenime, tiek visuomeni
niame.
Tebus ugdomas asmens įsipareigo
jimo jausmas ir pajutimas individua
laus atsakingumo krikščioniškos kul
tūros išlaikymui ir ugdymui. Tebus
kovojama dėl laisvės ir tokios pasau
lio padėties, kur netrukdomai galėtų
reikštis krikščioniškoji pasaulėžiūra,
bujoti moralinė tvarka, formuotis to
bulas asmenybės tipas.
Apsprendžiama čia trumpai aptar
tų principų, jungdamos! prie bendrų
jų Kanados Lietuvių Katalikų Suva
žiavimo rezoliucijų, kaikuriuos gyve
namojo momento uždavinius Kana
dos ateitininkai randa reikalo deta
lizuoti.
Didžiųjų tautos uždavinių
akyvaizdoje

ateitininkija akcentuoja:
1. Skaudžiai pergyvendama didžią
sias šių dienų lietuvių tautos nelai
mes, prisimindama savo pirmtakų ir
tėvynėje likusiųjų brolių kraujo au
kas tėvynei, ateitininkija dalyvauja
visos tautos kovoje dėl krašto laisvės
ir tautos teisių, visomis jėgomis remdama mūsų rezistencinių organų ir
dar išlikusių tebeveikiančių suvereni
nės Lietuvos institucijų žygius, o ken
čiantiems ir kovojantiems broliams
tėvynėje siunčia broliškos meilės jaus
mus ir maldauja Aukščiausiojo palai
mos ir stiprybės ištverti.
2. Eksterminacinės žiauriojo oku

panto politikos akyvaizdoje, dar la
biau, negu betkada, mums rūpi išei
vijos kultūriškumo atsparumas, krik
ščioniškai lietuviškosios kultūros puo
selėjimas bei ugdymas ir nepažeistos
lietuviškos individualybės išlaikymas.
Dėlto tai ateitininkija ypatingo dė
mesio kreipia į lietuviškųjų papročių
išlaikymą ir sukūrimą pastovių lie
tuviškų židinių, kurie vieni tegali ga
rantuoti lietuviškojo atsparumo atei
tį. Ateitininkai patys tai organizuoja
ir dalyvauja bendrųjų lietuviškųjų or
ganų tos rūšies darbe.
3. Siekdami moralinių ir intelektu
alinių vertybių, ateitininkai jų neski
ria vien savo ar savo šeimos labui, bet
dalyvauja visuomeniniame gyvenime,
stengdamiesi visur, o ypač savo tau
tiečių tarpe kelti šviesųjį savo šūkį:
“Viską atnaujinti Kristuje”, viską
persunkti Dieviškojo Mokytojo dva
sia ir dirbti savo kankinamos tautos
ir vargstančių tautiečių labui.
Savais organizaciniais reikalais

Suvažiavimas nutarė Kanadoje kuo
greičiausiai steigti ateitininkų kuopas
ar kitų pavadinimų ■— nustatytų Cen
tro Valdybos — vienetus. Kur susida
ro didesnis ateitininkų būrys, steigia
mi moksleivių, jaunimo ir sendraugių
padaliniai arba nors atitinkamai pa
siskirstomos veiklos sritys.
Suvažiavimas įpareigoja visus atei
tininkus gyvai ir visokeriopai remti
ateitininkų leidžiamą spaudą, o ypač
“Ateitį.”
Bendras katalikų su-mas užbaigtas
iškilmingu posėdžiu ir linksmomis
vaišėmis.
Te darbinga nuotaika palaiko tą
amžiną ugnelę, kuri Kristaus Kara
liaus palaikoma išvestų mus į Tėvy
nės ir pasaulio atkūrimą.
Dalyvis.
VOKIETIJA

šiuo metu Vokietijoje dar veikia
12 studentų at-kų draugovių su 62
nariais, kurių dauguma paskutinių se
mestrų studentai, pasiryžę savo stu
dijas baigti Vokietijoje. Gausesnės
draugovės praktikuoja dažnus disku
sinius susirinkimus, kuriuose nagrinė
jamos įvairios aktualios gyvenimo pro
blemos.
Centro Valdyba (pirm. - stud. Z.
Brinkis, Tuebingene) Sąjungos vidaus
reikalų koordinavime svarbiausiu už
daviniu laiko studentų šalpos organi
zavimą. Ypač sunki Tbc sergančiųjų
ir paskutiniu metu IRO globos nete
kusių studentų padėtis.
Su tremtyje esančiomis užsieniečių
katalikų studentų organizacijomis
bendradarbiaujama per cathunito
komitetą į kurį, neseniai įvykusiame
Cathunito posėdyje buvo išrinktas ir
vienas Stud. At-kų S-gos narys.
Ryšiai su Pax Romana, besiartinant
pasauliniam kongresui Amsterdame,
yra ypatingai gyvi. Susirašinėjamą
ir su Austrijos katalikais studentais
bei su tarptautiniu katalikų jaunimo
sekretoriatu prie Vatikano. Stipendijų
ir šalpos reikalais bendradarbiauja
ma su Mr. Kirchner (Relief and Emi
gration Service) įstaiga.

šių metų liepos 9 dieną Feuchte,
Vokietijoje pirmąsias šv. Mišias at
laikė mūsų mielas idėjos draugas kun.
Alfonsas Butkus. Studijas jis jau buvo
pradėjęs Telšių Kun. Seminarijoj, bet
dėl karo turėjo nutraukti ir vėl sėk
mingai tęsė jas Eichstaetto Kun. Se
minarijoj, kur birželio 29 dieną gavo
kunigystės šventimus. Kun. Alfonsas
Butkus turėjo galimybę emigruoti į
U.S.A., bet pasiliko, kad galėtų už
baigti studijas.
Kun. Alfonsas Butkus yra paskir
tas vikaru didelėj vokiečių parapijoj
Deining. Mielam mūsų idėjos broliui
linkime sėkmės ir Viešpaties Palai
mos dideliam Kristaus Vynuogyno
darbe.
TREMTIES STUDENTŲ TARYBA

š. m. gegužės 7-8 dienomis
Miunchene įvyko didelis tremties stu
dentų organizacijų atstovų suvažiavi
mas, dalyvaujant 14 tautų atsto
vams, kurių tarpe Paryžiaus, Romos
Stockholmo stud, delegatai.
Jau gruodžio mėn. 15-18 d. susi
rinkę minėtų organizacijų atstovai
buvo priėję nuomonės kurti tremties
stud, uniją ir išrinko parengiamąją
komisiją tikslu pagaminti statutą ir
šaukti visuotiną suvažiavimą.
Gausių diskusijų pasėkoje naujoji
organizacija gavo vardą: Tarp taut.
Tremties Stud. Organizacijų Taryba
(Int. Counsil of Exiled Student’s Or
ganizations — ICESO).
Liet, delegacija buvo labai aktyvi.
To pasėkoje ICESO pirmininku išren
kama E. Pašaitis, o gen. sekt, estas
M. Valka.
Tokiu būdu visa tremties studenti
ja įgijo bendrą atstovybę. ICESO dės
pastangų įeiti į pasaulinio masto org.,
kaip WSR, UNESCO.
Tarp gausių sveikinimų pažymėti
ni: E. J. Kirchner — IRO, Dr. J. Pi
ktinas — Pax Romanos ir San Hookstraten — WSR vardu.
J.
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SPORTAS
LACROSSE

Dienos metu praeinąs pro N. Y. City College sporto
aikštes dažnai gali pamatyti gan savotišką rungimąsi: po
aikštę, kuri maždaug atitinka futbolo aišktės dydi, bėgioja
bei kovoja 20 vyrą. Apsišarvavę šalmais, alkūnių bei ke
lių apsaugomis jie nepaprastai vikriai ir greitai bėgioja
po tą aikštę ir maždaug 1 m. ilgio lazdos, prie kurios pri
tvirtintas tinklas, pagelba bando pagauti obuolio didumo
sviedinuką, idant jį į priešininko vartus pasiųstų.
Lacrosse, Europoje labai žinomą sporto šaką, ameri
kiečiai yra perėmę iš indėnų. Jau gilioje senovėje indėnai
susirinkdami į tautelių subuvimus daugiausiai dėmesio at
kreipdavo į šį žaidimą, anuo metu BAGGATAUAY vadi
namą. žinoma, tuomet buvo kitaip žaidžiama, pvz.: žino
mi atsitikimai, kada tokiose rungtynėse dalyvaudavo apie
200 indėnų. Dar ir šiandien šis žaidimas populiarus pas
kutiniųjų Cherokee indėnų tarpe. Lacrosse vardu ši spor
to šaka bandė prasilaužti kelią į modernųjį sporto pasau
lį; nevienam kyla klausimas kodėl šis žaidimas nepopu
liarus. Nepaprastas žaidimo kietumas bei aukštas klasės
technika pateisina Lacrosse nežinojimą. Nemačiusiam šio
sporto šakos varžybų beveik neįmanoma įsivaizduoti šio
žaidimo greičio: net populiarųjų sporto šakų tarpe skai
tomas greičiausias žaidimas, ledo ritulis būtų tik šešėlis
prieš Lacrosse. Sviedinukas lekia ledo ritulio skritulio
(nežiną u ar skritulio vardu galima išreikšti ledo ritulio
žaidimo priemonę. Bent liaudies kalboje sokoma šaiba),

AUSTRALIJA

Šių metų balandžio mėn. 30 d. kun.
dr. Jatulio iniciatyva Adelaidės arki
vyskupo namuose įvyko steigiamasis
Australijos at-kų susirinkimas. I val
dybą išrinkta: Br. Plokštys — pirm.,
V. Kilikonis sekt, ir C. Petrikas - ižd.
Dvasios Vadu yra kun. dr. P. Jatulis.
Jaunųjų at-kų globėja — Aldona
Snarskytė.
Iš viso Adelaidėje yra apsigyvenę
apie 30 at-kų, todėl ateities veikimo
perspektyvos atrodo bus gana palan
kios.
Valdybos adresas: Vyt. Kilikonis,
256 Torreus Rd., Kilkenny, Adelaide,
S. Australia.
J. A. VALSTYBĖS

CLEVELANDAS
Moksleivių ateitininkų stovykla
Clevelande

Seniai lauktoji pirmoji moksl. atkų stovykla JAV, praėjo didelio entu
ziazmo ženkle. Dalyvių skaičius per
šoko visas viltis, nes dalyvavo 90
moksl. at kų iš Amsterdamo, Brooklyno, New Yorko, Bostono, Clevelando, Čikagos, Brocktono, Hartfordo ir
kitų vietovių, šeštadienį ir sekmadie
nį atvyko daugelis negalėjusių atvyk
ti darbo dienomis, taip, kad tomis
dienomis stovykla turėjo 120 daly
vių.
Programoje išklausyta visa eilė
pranešimų: prof. A. Damušio “At-kų
veiklos pagrindiniai bruožai”, prel. J.
Balkūno “Amerikos lietuvių organiza
cijos ir at-kų veikla Amerikoje”,
prof. J. Graurogko “Materializmo įta
ka žmogaus nuasmenėjime”, St. Barz-
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greitumu, žaidėjai jį gaudo beisbolininkų miklumu, jie
judrūs kaip geriausi krepšininkai. Iš tiesų, ši sporto šaka
savo sekėjams stato aukštus reikalavimus, prie kurių nei
viena grupinė sporto šaka neprilygsta. Anot vieno ameri
kiečio tai greičiausias žaidimas ant dviejų kojų.
Aikštės yra maždaug futbolo aikštės dydžio, būtent
120x70 m. ir turi 2 vartus, kurie atitinka lauko ritulio
vartų dydį. Kiekviena komanda susideda iš 10 žaidėjų,
žaidžiama 4 ketvirčius, vienas ketvirtis trunka 15 minu
čių. Kamuoliukas padarytas iš kietos gumos, jis gali būti
įnešamas, įspiriamas, įmetamas, įmušamas ar įritinamas
į priešo vartus. Savaime suprantama, kad žaidėjams viso
kia apsauga būtinybė. Ne vienas iš jų naudojasi ir veido
apsauga, vartojama fechtavimosi metu.
Daugiausiai žinomas šis žaidimas yra Amerikoje ir
Anglijoje. Visoje šiaurinėje Amerikoje šiandien galima
rasti apie 125 komandas, kurios sudaro jau 1880 m. įsteigtą Lacrosse - lyga. Tik fiziškai stipriausi ir etnuziastingiausi amerikiečiai studentai šioje šakoje efektyviai
dalyvauja. Yra tačiau ir nemažai universitetų ir kolegi
jų, kurių vadovybės nuo šio “malonumo” atsisako. Ne
leisdami šią sporto šaką savo mokyklose kultivuoti, pro
fesoriai tvirtina, kad tai esąs per pavojingas žaidimas. Šios
sporto šakos reikalavimai vidurkio sportininkui sunkiai
pasiekiami. Tačiau nereikėtų dėl to nuo šios sporto šakos
atsitraukti, reikėtų ją bent kiek geriau pažinti. O tam
bent JAV sąlygų yra.
K. Ganvytas

duko “Moksleivis at-kas lietuviškumo
sargyboje,” Vyt. žvirzdžio “Katalikiš
kasis liberalizmas” ir V. Roceviičaus
“Moksl. at-kas ir spausdintas žodis”.
Be to buvo atskiri vyrų ir mergaičių
posėdžiai, kurių metu prof. Ig. Mali
nauskas skaitė paskaitą “Aš ir ma
nasis aš” — berniukams, o p. A. Tamulionienė — mergaitėms. Taip pat
stud. Vyt. Vygantas kalbėjo apie bū
relio veikimo metodus, kurie sukėlė
labai gyvas diskusijas. Taip pat pra
vestos diskusijos šalpos ir spaudos
klausimais.
Kiekvieną rytą buvo klausomos Šv.
Mišios, kurias laikydavo stovyklos
dvasios vadas kun. dr. K. širvaitis.
Penktadienio vakare įvyko partizanų
paminėjimo vakaras, kurio metu visa
stovykla išlaikė visišką tylą, kaipo
protestą prieš lietuvių tautos naikini
mą.
Sekmadieni po pietų įvyko iškilmin
gas aktas, kurio metu 8 nauji nariai
davė ateitininkišką pasižadėjimą. Pa
minėta šv. Kazimiero Kūno Perkėli
mo šventė ir At-kų Federacijos 40
metų sukaktis. Taip pat pasiųstas per
Lietuvos vyskupus tremtyje šv. Tė
vui raštas, kuriame dėkojama už pa
skyrimą šv. Kazimiero Lietuvos jau
nimo globėju. Vakare įvyko literatū
ros - meno vakaras. Ta proga sekma
dienio popietę stovyklą aplankė 150
svečių iš Clevelando lietuvių koloni
jos.
Vakarais stovyklos dalyvius links
mino stovyklos jumoro laikraštis “La
kuota Meška”, redaguojamas A. Su
žiedėlio ir P. Manelio.
(Platesnį stovyklos aprašymą duo
sime sekančiame “Ateities” numery
je. Red.)

NAUDOJAMĖS PROGOMIS

Marianopolio vienuolyne, Tompson,
Conn., liepos mėn. 4 d. įvyko didelis
piknikas.
I ten suplaukė daugybe
žmonių iš didesnių N. Anglijos lietu
vių kolonijų. Ta pačia proga Bostono
ir Brocktono ateitininkų jaunimo bū
relių iniciatyva buvo suorganizuotas
susirinkimas.
Susirinko nemažas skaičius mokslei
vių, studentų ir sendraugių. Vieta bu
vo parinkta graži, po medžiais. Vi
siems susėdus žolėje, Bostono at-kų
jaunimo būrelio pirmininkas A. Vait
kevičius atidarė susirinkimą, o prof.
Yla sukalbėjo nesenai sukurtą susi
rinkimo atidarymo maldelę. Suskam
bėjo galingas “Nebeužtvenksi upės bė
gimo” ir visi pajuto ateitininkišką,
šventišką nutaiką. Prof. Ylos paskai
ta “Ateitininkijos principai” sukėlė
mumyse pasiryžimą dirtbi ir už juos
kovoti. Neseniai atvykęs iš Vokietijos
kan. V. Zakarauskas gražiais žodžiais
pasveikino ateitininkus, linėdamas ir
naujose sąlygose nenutolti nuo savo
idėjų. Svečias iš Londono kun. Sakevičius M. I. C. savo žodyje apgailes
tavo, kad Anglijoje ateitininkų yra
labai maža. Paskutinį žodį tarė poetas
Aistis, paskaitydamas savo kūrybos ei
lėraštį. Bostono ir Brocktono ateiti
ninkai programą paįvairino deklama
cijomis ir dainomis.
Nors smarkus lietus privertė mus
iš malonaus gamtos prieglobsčio sku
bėti į vienuolyno mokyklos klasę, bet
tas nesutrukdė susirinkimo ir nepa
kenkė pakilusiai nuotaikai. Bedirban
čiam jaunimui, kuris labai mažai turi
progų pabūti drauge su savo idėjos
draugais, tai buvo didelis įvykis. Z.
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KNYGOS IR ŠPYGOS

šeimininkas mano geras
Ant manęs kas diena baras,
Kad apkiautęs aš esu,
Toks apkiautęs—net baisu.
Prisikroviau knygų spintą.
Bet ar knygomis kas minta?
šeimininke, tu teisus:
Aš nenaudėlis baisus.

Valgau dešrą—bent skanumas!
Koks iš knygų malonumas?
Tad sušukime šauniai:
Tegyvuoja lašiniai!
Balys Pavabalys
PAVARDĖS NAUJAVARDĖS

Malkos degdamos anglėja—•
Tai gerai, tai gerai.
O lietuviai greit anglėja—
Gal, sakysit, negerai?

Dar lietuviškas liežuvis—
Dar gerai, dar gerai.
Bet jau angliškas lietuvis—Kažin kas jau negerai.
Senos pavardės—jau nulis:
Ir be jų mums gerai.
Virsta Franklinu Pranulis—■
Būt lietuviais negerai.
Būk tu graikas, būk romėnas—
Bus gerai, bus gerai!
Virsta Trumanu Tumėnas—
Gal, sakysit, negerai?
Runcė Dandierinas

(Iš knygos “šilkai ir vilkai”)
ATSARGIAI! DAŽYTA!

Dėdė nudažė tvorą prie namo,
Nušvietė Brooklyno panoramą
Ir iškabino iškabą seną:
“Atsargiai, Dažyta!”
Mama virtuvėj dažė lentyną
Ir, susikvietus visą šeimyną
Ištarė šią iškilmingą naujyną:
“Atsargiai, Dažyta!”

Dažo panelės lūpas kas dieną,
Dažosi ponios kartą ne vieną,
Tačiau skelbimo netur’ nė viena:
“Atsargiai, Dažyta!”
NIX

Amerikos laikraščiai yra pilni nuo
stabių laidotuvių direkcijų skelbimų:
Laidotuvės, kurios amžiams paleng
vins tavo rūpesčius.
Laidotuvės, kuriomis tu tikrai
džiaugsies.

Patogios laidotuvės.
Laidotuvės, kurios tavo šeimą pa
darys laiminga.
Ateikite pas mus! Mes jus geriau
palaidosime!

Jungtinėse Amerikos Valstybėse
veikią įstatymai:
Minesotoje moteriški ir vyriški bal
tiniai negali kabėti ant vienos virvės.
Elkharte, Indianos valstybėje, yra
įstatymas draudžiąs kirpėjams gąs
dinti vaikus ausų nukirpimu.
Garyje, Indianos valst., negalima
važiuoti tramvajumi, jei prieš mažiau
nei keturias valandas valgei... česna
kų.
Maine negalima uždegti asilo.
Kalifornijoj negalima statyti sląstų
pelėms, jei neturi medžioklės leidi
mo.
Loiusvillyje, Kentuckio valstybėje
negalima šaudyti žuvų su lanku ir
strėle.
Joliete, Illinois valst. moteris gali
būti baudžiama, jei ji derinasi dau
giau nei šešis drabužius vienoje krau
tuvėje.
Sault Ste Marie, (Michigan) nega
lima spiauti prieš vėją.
Mohave (Arizona) sugautas va
giant muilą turi juo tol plautis, kol
visą suplauna.
New Hampshire du motoristai su
sitikę ant kelio susikirtimo turi vi
siškai sustoti ir nė vienas negali pa
judėti, kol kitas nėra nuvažiavęs.
Fort Madisone (Iowa) gaisrininkai,
prieš pradėdami gesinti gaisrą, turi
praktikuotis bent penkioliką minu
čių.

Europietis dailininkas, neseniai at
vykęs į Ameriką, gavo užsakymą nu
tapyti didelės firmos savininko port
retą. Firmos prezidentui paveikslas
labai patiko ir jis užklausė, kiek jis
kainuoja.
“Du šimtai dolerių”, atsakė daili
ninkas.
“Gerai,” pritarė didysis žmogus.
“O kiek tu norėtum jei aš užsaky
čiau keletą egzempliorių ?”
Dailininkas, kuriam labai reikėjo
pinigų, nors jautėsi įžeistas, paklau
sė:
“Tai priklauso nuo to, kiek kopijų
jūs norėsite.”
“Penkis šimtus.”
‘Atleiskite, aš gerai nenugirdau
skaičiaus...”

“Penkis šimtus. Matote, aš noriu,
kad mano portretas kabėti! kiekvie
name mano firmos skyriuje, visose
Jungtinėse Valstybėse. Bet aš nemo
kėsiu daugiau, kaip šimtą už kiekvie
ną.”
šito jau dailininkas nebegalėjo pa
kęsti :
“Atsiprašau, bet... aš esu meninin
kas, o ne...”
“Jei tu esi menininkas, tai atlik
savo uždavinį greit.” Nutraukė di
dysis prekybininkas ir sutartis buvo
sudaryta.
Dabar tas dailininkas specializuoja
si firmų prezidentų portretų gamybo
je ir puikiai gyvena. Jis nesutinka jų
daryti mažiau, kaip po du šimtus
kopijų. Gamtos vaizdas pas jį kainuo
ja penki šimtai dolerių, bet, jei už
sakysi didesnį kieki, gausi 20% nuo
laidos.

Amerikoje visai nereikia mokėti ra
šyti laiškų. Nesvarbu kokia proga,
visados gali rasti puikią atvirutę su
tinkamu užrašu. Pavyzdžiui, gali ras
ti: ligos, nelaimingo atsitikimo, au
tomobilio nelaimės, ligoninės, tautinės
ligos, vaiko ligos, juokingos ligos ir
pan. atvejais rašomų atviručių. Be to
visokias kombinacijas seseriai ir vy
rui, sūnui ir žmonai, broliui ir žmo
nai, broliui ir dėdei, dukteriai ir vy
rui ir t.t. Yra atskiri skyriai, kur gali
rasti atviručių kūdikiams, skyreliai
dvynukams su poskyriais dviem ber
niukams, dviem mergaitėms ir mer
gaitei ir berniukui.
Kartą, man bežiūrinėjant atviručių
įrašus pardavėjas užklausė:
“Ar negali rast reikiamos atviru
tės?”
“Taip,” atsakiau, ‘Aš noriu pasvei
kinimo savo proseneliui spalvoms ak
lų trinukų gimimo proga.”
“Aha” palingavo galva pardavėjas,
nuėjo į sandėlį ir atnešė tris atviru
tes, padavė man ir paklausė: “Ar jūs
norite angliškai, itališkai ar žydiš
kai?”

Nustebęs kiosko pardavėjas klau
sia europietį:
“Ar tikrai, kad Europoje laikraščiai
nespausdina “komikų” ?”
“Tikrai.”
“Viešpatie! Tai kas perka jų laik
raščius?”
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VISUOTINAS AMERIKOS AT-KŲ
SUVAŽIAVIMAS

Rugsėjo 30—spalių 1 dienomis Pittsburge įvyksta visuotinas metinis Amerikos at-kų suvažiavimas. Jis yra
ypatingas tuo, kad įvyksta 40 metų
at-kijos gyvavimo sukakties proga.
Su šiuo suvažiavimu bus užbaig
tas antrasis at-kijos persiorganizavi
mas tremtyje. (Pirmasis įvyko Vokie
tijoje, užbaigtas Rheino konferencijoj
1947 m.) Atstovai iš 28 kuopų atsto
vaus virš 1000 Amerikos at-kų, pri
ims sąjungos statutą, Fondo statutą,
nuspręs jaunųjų organizavimą, išrinks
naujas valdybas ir t.t.
Be to, bus paminėtas 40 metų ju
biliejus,
išklausyti paskaitininkai:
Prof. Pakštas, prel. Balkūnas, St.
Barzdukas ir kt.
Visi at-kai prašomi atkreipti dėme
sio šiam suvažiavimui ir iš anksto
pasiruošti diskusijoms statuto, fondo,
tolimesnio veikimo, jaunųjų organiza
vimo ir kitais klausimais.
VISIEMS “ATEITIES” SKAITY
TOJAMS IR PLATINTOJAMS

1. Vokietijoje esantieji platintojai
atsilygina, siųsdami pinigus šiuo adre
su: Antanas Razma (14b) Tuebingen,
Reutlinger Str. 12.
2. Visi kituose kraštuose esantieji
platintojai pinigus ir prenumeratų
lapus siunčia “Ateities” administraci
jai Amerikoje šiuo adresu: 417 Grand
St., Brooklyn 11, N. Y.
3. Naujai užsiprenumeruojantieji
“Ateitį” malonėkite pranešti, ar ga
vote žurnalo 1 nr. Siunčiant adresus
prašome rašyti kiek galima aiškiau,
kad išvengus nereikalingo trugdymo
žurnalą siuntinėjant.
Kraštų įgaliotiniai dirba senąja
tvarka. Jų adresai:
ARGENTINOJE: Rev. Pranas Gar
šva, Mendoza 2280, Avellaneda, Bs. A.
Rep. Argentina.
ANGLIJOJE: Antanas Laurinaitis,
43 Victoria St. Manningham, Brad
ford, England.
AUSTRALIJOJE: Petras Bielskis,
Bulahdelah, N.S.W. Australia arba
Rev. Paulius Jatulis, Archbishops
House, West Terrace, Adelaide, Aus
tralia.
ISPANIJOJE: Jonas Pabedinskas,
Calle de A. Mellado 78, Madrid, Es
pana.
ITALIJOJE: “Ateitis”, Via Casalmonferrato 20, Roma, Italia.
KANADOJE: Jonas Prakapas, 316
Crawford St., Toronto, Ont., Canada.
KOLUMBIJOJE: Danutė Slotkienė,
Villavicencio, Columbia, S. A.
PRANCŪZIJOJE: Liudas Stankevi
čius, 11 Av., General Leclerc (Av.
d’Orlean) 11. Paris, France.
Norintieji gauti “Ateities” žurnalo
Nr. 1(9), 2(10), 3(11), 4(12), prašome
kreiptis “Ateities” adresu, prisiųsdami 35c. egz.
“Ateities” Administracija
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“ATEITIES” GARBĖS
PRENUMERATORIAI
Kun. J. Pakalniškis, Brooklyn, N. Y.,
Dr. L. Prūsas, Brooklyn, N. Y., Kun.
P. Patlaba, Čikaga, III., Kun. Pr. Bastakys, Newark, N. J., Kun. P. Juras,
Boston, Mass., Kun. Dr. V. Endriūnas,
New Rocheie, N. Y., A. Pargauskas,
Čikaga, Hl., Kun. Dr. J. Prunskis, Či
kaga, III., S. Mažionytė, Plattsburg,
N. Y., D. Treigytė, Toronto, Ont., Kun.
Slavinas, War, W. Virg., Kun. Karalevičius, Bayonne, Kun. Dr. Geisčiūnas,
Great Falls, St. Ranchinas, Čikaga,
HL, Prof. dr. Pr. Padalskis, Detroit,
Mich., Otonas Vaitkevičius, čikago,
Ill., Kun. J. Znotinas, Cambridge,
Mass., Kun. V. Cukuras, Columbia,
Ohio, Kun. A. Sabaliauskas, Venecuela, Dr. V. Šmulkštys, Waterbury,
Conn., Birutė Baranauskaitė, Venecuela, Dr. A. Kairys, Čikaga, III., Kun.
St. Yla, Putnam, Conn.

AUKOKIME PAMINKLUI

Visi at-kai prašomi paaukoti po 1
dol. A. A. Stasio Seleno paminklui
pastatyti ir kapo užlaikymui. Kuopos
prašomos iš savo iždo paaukoti po
5 dol. Pinigus siųsti šiuo adresu: Pet
ras Minkūnas, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y.

STUDENTU DĖMESIUI,

Pasaulio Studentų Ateitininkų S-gos
Centro Valdybą šiuo metu sudaro: Dr.
P. Kisielius—pirm., Dr. Br. Valatka,
J. Tumasonytė ir Pr. Cinkus. Centro
Valdyba yra kontakte su Pax Romaną
ir kitomis tarptautinėmis studentų
organizacijomis. Studijų reikalais ir
dėl ryšio su kitų kraštų katalikų stu
dentų organizacijomis, studentai at-kai
ir jų vienetai palaiko ryšį su PSAS
Centro Valdyba.

Studentai at-kai, gyvenantieji JAV,
Kanadoje, Australijoje tiek pavieniai,
tiek kuopomis, prašomi pinigine pa
rama padėti savo draugams, studijuo
jantiems Europoje.
Taip pat visus bet kuriame konti
nente gyvenančius studijuojančius ar
nestudijuojančius stud, at-kus, MAS
narius abiturientus, o taip pat ir visas

veikiančias stud, at-kų draugoves ar
jaunimo sekcijas, dar neužsiregistra
vusias Studentų Ateitininkų S-gos
Centro Valdyboje, prašome neatidė
liojant tai padaryti, prisiunčiant savo
adresą.
SAS CV sekretoriato adresas: Pr.
Cinkus, 1583 Hayes St., Gary, Ind.,
USA.
SAS Centro Valdyba

KULTŪROS ŽURNALO “AIDŲ”
RUGSĖJO NUMERIS

Jau išėjo “AIDŲ” rugsėjo numeris,
kuriame išspausdinti šie straipsniai:
prof. V. šilkarskio “Solovjevas ir Dos
tojevskis”, Vidūno, J. Lingio studija
“Priešistorinė Lietuva”, Stasio Ylos
“Kunigas Dievų Miške” (kacetiniai at
siminimai), J. Danielou, S. J., “Inte
lektualinės Srovės Prancūzijoje”, Gro
žinės literatūros davė: J. Aistis, L. Žit
kevičius, K. Veselka, J. švabaitė, J.
Mekas ir Ant. Vaičiulaitis.
Yra literatūros, meno ir visuomeni
nio gyvenimo apžvalgos ir knygų sky
rius.
Numeris iliustruotas Rouault, Do
bužinskio, Michelangelo, Rodino, Kri
vicko ir kitų paveikslais.
“Aidų” metinė prenumerata $5.00,
Kanadoje: $5.50 (Kanados $6.00)
“Aidų” administracijos adresas:
AIDAI
Kennebunk Port, Maine

PADĖKA

Kun. V. Karalevičiui, Bayonne, N.
J., už 10 dol. auką nuoširdžiai dėko
jame.
“Ateities” Administracija

ATSIŲSTA PAMINĖTI

G. A. Buerger. Barono Miunchhauzeno Nuotykiai keliaujant, kariaujant
ir medžiojant, 115 psl. išleido “Gabi
ja” 1950 m. Amerikoje. Iš Franz
Hoffman jaunimui paruošto leidinio
išvertė M. A. Kalbą pataisė bei stilių
patikslino D. V. Iliustracijos paimtos
iš originalo. Viršelį piešė dail. P. Osmolskis.
1. KNYGŲ LENTYNA, nr. 10(17).
Lietuvių Bibliografinės Tarnybos Biu
letenis. Redaguoja: Dr. A. Gerulis,
B. Kviklys, V. Lišauskas. Ats. redak
torius A. Ružancovas.
2. TĖVŲ KELIAS. Mėnesinis Venecuelos lietuvių laikraštis. Nr. 6(10).
Redaktorius J. Kukanausa. Ats. re
daktorius kun. A. Sabaliauskas.
3. LAIKAS. Argentinos lietuvių ka
talikų laikraštis. Nr. 10(26), 11(27),
12(28). Vyr. redaktorius Dr. P. Bra
zys. Prenumerata metams $2,—. Re
dakcijos ir administracijos adresas:
Mendoza, 2280, Avellaneda, Buenos
Aires, Argentina.
NAUJI ADRESAI J.A. VALSTYBĖSE

Dr. Ad. Darnusis, Federacijos Vadas:

6905 Superior Ave.,
Ohio.

Cleveland 3,

At-kų Tarybos
pirmininkas: 544 So. Paulina St.,
Chicago 9, Ill.
J. Baužinskas, PMAS, pirmininkas:
21 Bridge St., Brooklyn 1, N. Y.
Amerikos At-kų S-gos Centro V-bos
pastovus adresas: 417 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
Dr. J. Meškauskas,
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MOKSLEIVI ATEITININKE,

Kai ATEITIS pasiekia Tavo
rankas, kai Tu jos puslapiuose
ieškai jaunų, nemaria viltim ir
idealais alsuojančių žodžių, ar
Tu neieškai ten ir savo minčių?
Ar Tavo akys neskrenda pusla
piais ieškodamos Tavo kūrybinio
vaisiaus? O Tu gali rasti.

ATETIS visuomet laukia Ta
vo minčių. Ateik ir ATEITIES
puslapiuos pasidalink savo žinio
mis , savo sielos kūrybiniais tur
tais su savo bičiuliais.
ATEITIS Tau teikia žinių, ji
aplanko Tave tokia miela, lietu
viškais laukais, upėms, ežerė
liais išpuošta, joje randi savo
jaunai trokštančiai sielai daug
peno.

Bet Tu ją dar gali labiau pa
puošt. Tu gali jai įliet savo sva
jonių dalelę. Tu gali papuošt ją
savo pirsiminimais, savo jaunos
kūrybingos dvasios vaizdais.
Tai visa Tu gali. Argi Tu atsisa
kysi?

Tu nori, kad ATEITIS būtų
gyva — duok jai gyvybės!
Tu nori, kad ATEITIS būtų
vaizdi — duok jai vaizdų!

Tu nori , kad ATEITIS būtų
pilna poezijos—rašyk!
Tu nori, kad ATEITIS būtų
Tavo ir Tau — būk jos bend
radarbiu!
Mielasis Jaunuoli, ATEITIS
laukia Tavo plunksnos! ATEI
TIES puslapiuose Tu rasi save!
Ateitis Tavo žurnalas, paieškok,
argi kitam numeryje nebus ir
Tavo kūrybos!

TAVO ATEITIS
TAVĘS!

LAUKIA

Visus raštus siųsti:
ATEITIS,
417 Grand Street
Brooklyn 11, N. Y., U.S.A.
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