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Dievo Dvasia

„Šventosios Dvasios balandis” — detalė iš Joos van Cleve (flamas, tapęs nuo 
1507 metų, miręs 1540/41) paveikslo „Apreiškimas” (tempera ir aliejus ant 
medžio, ca. 1525).

Kun. Viktoras Rimšelis

Maironio „Pavasario balsams” šimtas metų
ALFONSAS TYRUOLIS

Sekminių šventės yra skirtos 
paminėti Šv. Dvasios atsiuntimą 
apaštalams ir mokiniams, kurie 
buvo tą dieną Jeruzalėje. „Atėjus 
Sekminių dienai, visi mokiniai 
buvo drauge vienoje vietoje. 
Staiga iš dangaus pasigirdo 
ūžesys, tarsi kilus smarkiam 
vėjui. Jis pripildė visą namą, kur 
jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi 
ugnies liežuviai, kurie pasidaliję 
nusileido ant kiekvieno iš jų. 
Visi pasidarė pilni Šventosios 
Dvasios ir pradėjo kalbėti ki
tomis kalbomis, kaip Dvasia 
jiems davė prabilti” (Apd. 2:1-4).

Sekminės Lietuvoje anuomet 
būdavo ypatinga pavasario šven
tė. Mūsų kaime anksti rytą, sau
lei užtekant, kerdžius su ilga ber
žo žievės triūba užtriūbina. Tai 
ženklas, kad laikas gyvulius 
išleisti laukan. Išeina į didelę 
gyvulių procesiją karvės, teliukai 
ir avys. Karvės papuoštos beržo 
šakelių vainikais ant ragų, avys 
sužymėtos ant ausies su spalvotu 
kaspinėliu, kad galima būtų at
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skirti nuo kaimyno avių. Avinas, 
nulenkęs raguotą galvą, eina 
pats paskutinis. Ne kartą ma
čiau, kaip jis prie vartų sustoja 
ir išsišiepęs dantis rodo. Pie
menys sakydavome, kad avinas iš 
ryto prasiblaivęs juokiasi. Tie 
vainikai su beržo žirginėliais ant 
karvių ragų turbūt dievybės 
pagerbimui. Gyvenamieji namai 
ir juose šventieji paveikslai pa
puošti taip pat beržų šakelėmis. 
Ant stalo, apdengto nauja staltie
se, molinis ąsotis su žydinčių 
alyvų puokšte, o ant lango įmerk
tos į mažesnį ąsotį geltonos gėlės. 
Jos yra ankstyvosios raisto gėlės, 
kurias vadindavome pumpurais, 
nes kito vardo jos turbūt ir neturi. 
Namai kvepia šventiškai, kaip 
visa pavasario jaunystė. Pieme
nys turi gauti kiaušinių Velykų 
prisiminimui.

Šventoji Dvasia yra ypatinga 
meilės Dievybė. Ji yra Švč. Trejy
bės trečioji asmenybė. Visa Die
vybės Trejybė apsireiškė, kai šv.

(Nukelta į 4 psl.)

Kai Maironio Pavasariu balsai 
pirmą kartą 1895 metais buvo iš
spausdinti Tilžėje, Lietuvoje dar 
tebebuvo pats tamsiausias lietu
viškosios spaudos draudimo me
tas. Nors jau artėjo tos spaudos 
atgavimo priešaušris, ypač kele
tui metų švystelėjus Aušrai, betgi 
carinių žandarų siautėjimas, gau 
dant lietuviškąjį raštą, buvo neri
botas ir be pavyzdžio kultūrin
game pasaulyje. Sakoma, kad 
prieš aušrą būna tamsiausia. Tą 
tamsą liudija kad ir toks ano 
meto faktas: Varpo redaktorius 
dr. Vincas Kudirka, būdamas 
paliegęs, rašė lovoj prie uždegtos 
žvakės, tik ne tiek, kad ja pasi
šviestų, kiek kad apsisaugotų 
nuo netikėto rusų žandarų ant
puolio ir dar spėtų žvakės liepsnoj 
sudeginti ką rašąs. Rusų tauta 
niekad nėra atsilyginusi lietuvių 
tautai už tą kultūrinę žalą, o kai 
kas dar vis svajoja apie naujas 
avantiūras.

Lietuvių rašytojams tada reikė
jo ir įvairiais slapyvardžiais 
dangstytis. Maironio pirmasis 
eilėraštis „Lietuvos vargas” 
(vėliau „Miškas ūžia”), išspaus
dintas Aušroj 1885 m. Nr. 7/8, 
buvo pasirašytas Zvalionio slapy
vardžiu. Po dešimties metų išleis
tų Pavasario balsų autorius jau 
buvo St. (Stanislovas) Maironis, 
tuo literatūriniu vardu pasiraši
nėjęs nuo 1891 metų. Tais pačiais 
Pavasario balsų pirmosios laidos 
išleidimo metais išspausdintą 
poemą „Terp skausmų į garbę” 
(vėliau „Jaunoji Lietuva”) Mairo
nis buvo pasirašęs St. Garnio 
slapyvardžiu. Taip kurį laiką 
buvo pridengta tikroji kunigo, 
vėliau prelato Jono Mačiulio 
pavardė.

Nežinia kuriuo vardu Maironis 
buvo išleidęs antrąją Pavasario 
balsų laidą, kuri liko nerasta. 
Greičiausiai kaip ir pirmąją 
laidą. Bet vos tik spaudą atgavus 
1904 metais, trečioji Pavasario 
balsų laida 1905 metais buvo iš
leista vien tik Maironio vardu, 
skliausteliuose pažymint sutrum
pintą tikrąją pavardę J. M-lis, t.y. 
Jonas Mačiulis. Maironio vardu 
buvo išleista ketvirtoji laida 1913 
metais, o penktosios, 1920 metais 
išleistos, laidos autorius buvo 
Maironis-Mačiulis. Vien tik Mai
ronio vardu buvo išleistos visos 
kitos Pavasario balsų laidos, 
kurių dabar (iki 1990 metų) pri- 
skaitoma 28 ar 29 (žr. R. Adoma
vičius, “28 ‘Pavasario balsai’ ”, 
Tėvynės šviesa, 1990.III.28).

Kuo gi būdinga Maironio Pava
sario balsų pirmoji laida? Čia 
reikia pirmiausia pažymėti, kad 
Maironis, kaip ir Donelaitis, tepa
skelbė vienintelę savo poezijos 
knygą, kuria taip dinamiškai pa
veikė visą lietuvių tautą, kad ji 
laisvam ir nepriklausomam gyve
nimui prisikeltų ir jo eiles dai

nuotų. Vietoj kelių poezijos 
rinkinių Maironis tuos pačius Pa
vasario balsus vis naujais eilių 
priedais papildydavo.

Pirmojoj Maironio Pavasario 
balsų laidoj tebuvo 45 eilėraščiai, 
o šeštoji, Maironiui dar gyvam 
esant išleista (1927), turėjo 131 
eilėraštį. Tad Maironio poezijos 
kraitis nėra didelis, ypač jeigu jį 
lyginsime su tokiais pasaulinės 
literatūros autoriais kaip vokie
čių Goethe ar prancūzų Hugo. Bet 
vertė slypi dažniausiai ne kieky
bėje, o kokybėje, kuria kaip tik ir 
pasižymėjo Maironio poezija. O 
gal kad knyga atrodytų kiek ir 
fiziškai svaresnė, prie Pavasario 
balsų buvo pridėtas ir libreto 
„Kur išganymas?”, kur spren
džiama socialinė problema dau
giau religiniu, artimo meilės 
požiūriu. Nuo lyrinės poezijos 
Maironį galbūt daugiau ati
traukė jo atsidėjimas epinei bei 
draminei kūrybai. Kartais Mai
ronis pagalvodavęs, ar nebūtų 
turėjęs atsidėti mokslininko, ne 
poezijos kūrėjo darbui (pagal poe
to Mykolo Vaitkaus atsimini
mus).

Pirmųjų 45 Pavasario balsų 
eilėraščių tarpe randame jau 
tokius kūrybiškai svarius ir 
vėliau išpopuliarėjusius eilė
raščius, kaip „Jo pirmoji 
meilė” (vėliau „Taip niekas 
tavęs nemylės”), „Miszkas ir 
Lietuvis” (Aušroj „Lietuvos var
gas”, vėliau „Miškas ūžia”), „Pa
vasaris”, „Jaunimo giesmė” 
(„Užtrauksme naują giesmę”), 
„Mano gimtinė”, „Milžinų ka
pai”, „Senovės daina” („Oi ne
verk, matušėle”), „Malda”, „Ant 
Birutos kalno” („Nuo Birutės kal
no”), „Daina” („Už Raseinių ant 
Dubysos”); randame ir keletą 
satyrų, kaip „Skausmo balsas”, 
„Mano draugams” („Mano moks
ladraugiams”), „Dėl iszrinktųjų” 
(„Tautos pabėgėliams”).

Tik tolimesnėse, papildomose 
Pavasario balsų laidose buvo ran
dami tokie kūrybingi ir reikšmin
gi Maironio eilėraščiai kaip 
„Trakų pilis”, „Vilnius”, „Kur 
bėga Šešupė”, „Vakaras ant Ke
turių kantonų ežero”, „Poezija”, 
„Poetas”, „Lietuva brangi”, „Va
saros naktys”, baladės „Jūratė ir 
Kastytis”, „Čičinskas” ir kt.

Pirmosios Pavasario balsų lai
dos redakcinis darbas nebuvo be 
trūkumų: nemaža eilėraščių 
paleista be antraštės, kai kur du 
suplakti į vieną, eilėraščių 
sudėjime pagal tematiką nesi
laikyta kokios ryškesnės propor
cijos. Tik apytikriai galima tarti, 
kad pirmiausia eina patriotinio 
pobūdžio eilėraščiai (net Adomo 
Mickevičiaus „Vilįjos” vertimas), 
toliau religiniai, gamtiniai ir 
asmeninio pobūdžio kūriniai. 
Pats Maironis niekad negrupavo 
savo eilėraščių pagal tematiką į 
skyrius, kaip darė kai kurie 
redaktoriai vėliau, ypač užsie
nyje. Gan sumaniai sugrupuotas 
Pavasario balsų 17-os laidos Ber
nardo Brazdžionio leidimas (1952), 
spausdintas Romoj. Lyg ir atspė
jant paties Maironio mintį, 
pirmiausia atrinkti su poezija 
susiję eilėraščiai, toliau eina 
gamtiniai ir patriotiniai, kaip 
mažiau aktualūs ano meto Lietu
vos gyvenime. L. Vismanto 
parūpinta 10-oji laida Wuerz- 
burg’e, Vokietijoje, (1947) buvo 
pradėta visa virtine patriotinių

MAIRONIS (1862 - 1932) Prano Lapės grafika

eilių, žadinančių paliktos tėvynės 
ilgesio jausmus.

Pirmosios Pavasario balsų lai
dos tokie eilėraščiai kaip „Įsi- 
tikėjimas į savo galę”, „Jaunimo 
giesmė”, „Szendieną”, „Skausmo 
balsas”, „Litvomanams” ir kiti 
savo dinamiškumu ir jaunatviš
ku entuziazmu tautą kurte užkū
rė naujam atgimimui:

Nelenkdamas peczių po nasztos 
sunkumu

Kaip milžinas stosiu i kovą: 
Pavargti už sentėvių žemą —

gražu!
Augszcziausi turėt už vadovą!

J darbą, į darbą: kol smerczio
aszmu

Jaunos neatkirto galvos;
Juk dienos ir vėkos — tai upės

vandu:
Ir bėga ir bėgt nesustos.

(„Įsitikėjimas į savo galę”)

Išskyrus keletą periodikoje 
skelbtų eilėraščių (daugiausia Že
maičių ir Lietuvos apžvalgoj), visi 
pirmosios Pavasario balsų laidos 
eilėraščiai buvo išspausdinti 
pirmą kart ą. Parašyti jie buvo 10 
metų ldikotarpiu, pradedant 
Kauno Kunigų seminarijoj ir 
Petrapilio Dvasinėj akademijoj 

, buvimo metu. Dar tebebuvo var
tojama Aušros laikų rašyba (su 
lenkiškais sz, cz vietoj š, č, vėliau 
imtais iš čekų rašybos). Netgi 
poeto žodyne dar buvo nemaža 
slavizmų, archaizmų, kuriuos 
vartojo liaudis, pasitaikė ir koks 
tos pat liaudies vartotas ger
manizmas, kaip pirmajame eilė
raštyje „Lietuvos vargas”:

Miszkas ūžia, gire gaudžia,
Vėjas medžių szakas laužo,

Nuliūdimas maną spaudžia, 
Kaip apcugais szirdi gniaužo.

Tie „apcugai” pirmojoj Pava
sario balsų laidoj buvo pakeis
ti į „reples”, kaip ir visa virtinė 
slavizmų (griekas, grieszninkas, 
dūszia, smertis, šyla, subata ir 
kiti) buvo pakeista į atitinkamus 
dabar vartojamus žodžius jau 
trečiojoj laidoj. Rašybos ir kalbos 
atžvilgiu buvo padaryta nemaža 
pažangos, be abejo, veikiant ir 
tada neseniai išleistai P. Kriau- 
šaičio (J. Jablonskio) Lietuviškos 
kalbos gramatikai (1901). Bet 
pirmojoj laidoj kartais dar ne
surasta atitinkamo savo žodžio 
ir net eilėraščio antraštei duotas 
lenkiškas terminas, pvz. „Nieza- 
pominajki” (vėliau „Neužmirš
tuolė — gėlė”). Kai kuriems 
rečiau vartojamiems žodžiams 
Maironis išnašose pridėdavo 
lenkišką arba vokišką atitik
menį, pvz., eilėraščio „Gyve
nimas eina ratu” (vėliau „Uosis 
ir žmogus”) žodis „žvainas” 
paaiškintas lenkišku „srebszys- 
to-swiatly” ir vokišku „silber- 
hell”.

Pirmosios Pavasario balsų lai
dos įžanginis eilėraštis „Jo pirmo
ji meilė”, kuriuo būdavo pra
dedamos visos kitos laidos (kiek 
pakeista antrašte), buvo fatališ
kas Maironio kaip dvasininko 
karjerai: jo, kaip „litvomano”, 
priešų Romoje buvę įrašyta „nun- 
quam episcopus" (niekad nekelti 
į vyskupus). Maironis tai skau
džiai išgyveno ir tą savo išgyve
nimą išreiškė eilėraščiu „Skaus
mo skundas”, kurs buvo paskelb
tas po jo mirties.

Būdinga to pirmojo eilėraščio 
herojaus „Poetos” (poeto) dvasinė 
evoliucija. Jis taip karštai myli

savo tėvynę, kaip mylintysis 
tegali mylėti savo mylimąją, ir 
simboliškai tai ir pavaizduota. 
Maironio minėtiems priešams ir 
nedraugams to ir užteko, kad 
rašąs „meiliškus” eilėraščius...

Pirmoj; j Pavasario balsų laidoj 
„Poeia” pavadintas „apleistu”. 
Trt'iojoj laidoj jis yra .Jausmin
gas” ir taip iki šeštosios laidos, 
kur jis jau „nuliūdęs”. Vincas 
Mykolaitis-Putinas kritikavo 
.Jausmingo” pakeitimą į „nuliū
dusį” — mažiau poetingas žodis, 
bet iš tikrųjų pačiam Maironiui 
jis buvo daug artimesnis: jis dėl 
daug ko turėjo liūdėti, tėvynei 
laisvę atgavus. Nuo „apleisto” iki 
„nuliūdusio” Poetos buvo praėję 
mažiausia 30 metų. „Apleistas” 
(užmirštas, paniekintas) jis buvo 
kartu su visa tauta. Pajutęs jos 
atoliepį į jo giesmes, jis pasidarė 
.Jausmingas” (žadinąs tėvynės 
gelbėjimo jausmus).

Išskyrus Adomo Mickevičiaus 
„Viliją”, pirmojoj Pavasario balsų 

laidoj daugiau vertimų neužtin
kame. Bet literatūros tyrinėtojų 
kalbama apie Goethe’s ir Schil- 
ler’io, ar Puškino ir Lermontovo 
įtaką, pvz., gal akivaizdi Goethes 
eilėraščio „Mailied” (Gegužės 
daina) ir Maironio „Pavasaris” 
paralelė. Populiarioji Maironio 
„Marijos giesmė” (Marija, Ma- 
rija/Skaisčiausia lelija) turi pana 
šumo su 9 a. po Kr. indų poeto 
Šankaros „Himno Dieviškajai 
Motinai” vokišku vertimu (san
skrito originalas kiek kitaip suei
liuotas). Abu kūriniai parašyti 
amfibrachiais, turi 6 eilučių stro
fas su panašia rimo formule. Kol 
nėra tikresnių žinių, kad Mairo
nis buvo skaitęs tą vokišką

(Nukelta į 4 psl.)
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St. Maironis.

1895.
Tilžėje. Kaaztu autoriaus.

Lietuvos Dainos.

<
ėvynės dainos, jus malonios,

Ką szirdį žadinat saldžei,
Kodėl tai musų gražios ponios, 
Negieda jūsų jau senei?
Joms mėlsvos akys, rankos baltos, 
Bet rasit szirdys kietos, szaltos.

Sesutės mnsų isz senovės 
Dėvėjo rūbus isznasziūs; 
Dūzgeno plonas, baltas drobes 
Ir koja suko ratelius,
O isz karsztos jaunos krutinės 
Skambėjo dainos sidabrinės.

Tadą sesutės dar žydėjo 
Ir lanke rūtų darželius,
Dar vainikus žalius dėvėjo 
Ir szilko kaspinus gražius;
Tadą dainftta žalią zrutą,
Keistuczio žirgą ir Birutą.

Tadą nemindžiota liežuvio,
Nei dainų musų Lietuvės; 
Tadą negundinta lietuvio 
Jieszkoti meilės svetimos; 
Tadą už auksą nemylėtą; 
Tadą už dainą nemokėta.

Kas atdarytu aukso skrynę 
Tėvynės dainų malonių?
Kas beprižadintu gadynę 
Sesuczių, dainomis garsių?
Tėvynės dainos, jus auksinės,
Be jūsų sząla mums krutinės!

Miszkas ir lietuvis.

Jo pirmoji meilė.

eip niekas tavęs jan gilei nemylės,
Kaip tavo apleistas poėta!
Nieks skausmo jau tiek niekados nekentės, 
Kiek jis dėl tavęs, numylėta!

Kiek aszarų kęsdama iszliejo grandžių! e 
Kiek kart, kaip žvaigždė sidabrinė,
Par kiauras naktis nesumerkė akių,
Kad uždegei jant tu krutinę!

Kas suteikė tau, numylėta*graži!
Tą įstabią, paslapczią galę,
Jog savo dvasiu jį isz miego keli,
Jog kaista jam jaūsmai atszalę?

Daug žemės puikių ir gražių dukterų 
Jo szirdį pasavint norėjo;
Už žiedus giesmių, už gražybę balsų 
Ir auksą ir vardą žadėjo.

Tau puikus peczių neapsupo szilkai,
Tu proto netemdai gražybę, —
O tu, tu tiktai szirdies rakta radai 
Stacziū savo skausmų gilybę!

Ir nėgailias jis tos jaunystės liAsds,
Kad skausmo szirdis nesuprato;
Nes jam užtekėjai tu veidu auszros,
Ir naują pasaulę jis mato.

Ir gema ladą jo pirmoji giesmė 
Liūdnesnė už girių užimą,
Ir szvieti tu jam, lyg isz augszto žvaigždė, 
Ir szventą neszi įkvėpimą.

Pasklido giesmė po tą szalį toli,
Kur Nemono vandenys bėga;
Pažino tav$, pamylėjo visi:
Ir rūmai ir sodžių sermėga.

Poėtoms kitiems numylėta ranki 
Isz liaurų vainiką nupynė,
Tu jį nors atmint ar atmįsi kada?
Tu jo numylėta, tėvynė!

Mszkas ūžia, verkia, gaudžia;
> Vejas žalią medį laužo. 

Nuliūdimas szirdį spaudžia,
Lyg kad replėmis ją gniaužo.

Girios tamsios, jus galingos! 
Kur isznykote placziosios? 
Dienos praeigos garsingos!
Kur pradingote, brangiosios? 

Miszkas verkia didžiagirių:
Baisus kirvei jas iszskynė;
Verkia Lietuvė didvyriu,
Nes jūs užkasė tėvynė.

Kas mums praeigą gražintu 
Ir jos garbę ir jos galę?
Kas tfis kaulus atgaivintu,
Ką po žemių gul’ nubalę?

Tu girelė, tu žalioji!
Tu, kurią laikai iszgriovė,
Tu Lietuvi, kurs vaitoji —
Jus užmirsztumit senovę! . . .

Vien tik szaltos sziaurės vėjas 
Blaszko žmones ir girelę,
Ir, daužydamas užėjęs,
Mus isz miego kelte kelia. 

Mainos rūbai margo svieto:
Silpnas kelias, tvirtas griūna; 
Nebijokim vargo kieto,
Juk be jo galingi pana.

Atsibus tėvynės sūnūs,
Didžią praeigą atminę; 
Pagimdys vargai galiūnas, 
Ugnimi uždegs kratinę!

Pavasaris.
pavasario saulė praszvito meilei 

Ir jūkias, lyg szirdį vylioje;
Iszkilo į dangų angsztai veversei,
Czyrena, sparneleis plusnoja.

Iszauszo! iszauszo! Vėjelis lankų 
Bncziūja, gaivina kratinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant lankų -* 
Vainikų kartū pirmutinė.

Kaip linksma ant duszios! gražu dėl akies! 
Vien meilę norėtum dainftti,
Apimti pasaulę, priegtaust prie szirdies,
Su meilę saldžei p&bucziftti!

-Vft-

Jtonimo, Giminė.
TO Atrautume naują giesmę, brolei! 

« Kurią jaunimas tesupras I
Netaip giedotine, kaip ligsziolei! 
Kitas suklosime dūmės!

Drąsei, augsztai
Pakils balsai,

Iszausz kito gadynė; 
Užgims darbai.
Praszvis laikai,

Pakils jauni tėvynė! 
Anązri naujos gadynės teka: 
Užszvis ir saulės spindulei, ( 
Jok nujautimas szirdžiai szneka 
Teip aiszkei, linksmai ir saldžei.

Drąsei, angsztai 
Pakils balsai ir t. t.

Ilgai miegojo musų žemė;
Didžiavos vien tėvų kapais; — 
Praszvis laikai ligsziol aptemę: 
DidžiAsmes vyrais ir darbais.

Drąsei, augsztai 
Pakils balsai ir t. t.

Pamesk, tėvynė, ruba seną,
Karį užvilko svetimi!
Tegul jį meilė sukūrena!
Tėvynės meilė pakili!

Drąsei, augsztai 
Pakils balsai ir t. t.

Į darbą, brolei! Szalį jauną 
Prižadįs meilės spindulys;
Galybė meilės viską griauna:

ii sutirpys.
Drąsei, angsztai 
Pakils balsai ir t. L

Ranka mus spaudžia geležinė, 
Krutinę Apkala ledais;
Dvasiu uždegkim sau kratinę!
Į kovą stokim milžinais!

Drąsei, augsztai 
Pakils balsai ir t. t.

Tas ne Lietuvis, kurs tėvynę 
Bailei, kaip kūdikis, apleis;
Kursai pamįs, ką amžeis gynė 
Tėvai krauju laszais brangeis.

Drąsei, angsztai 
Pakils balsai ir t. t.

Tas ne Lietuvis, kars liežuvį 
Pamįs brangiosios Lietuvos,
Kurs savyje užmusz lietuvį, 
Tėvynės iszgamą pastos.

Drąsei, angsztai 
Pakils balni ir L t.

Tas ne Lietuvis, knrs jos budo,
Jos žemės dainų nemylės;

' Neverks, kad patys sūnūs žudo, 
Kas verta meilės ir garbės.

Drąsei, augsztai 
Pakils balsai ir L t.

Tas ne Lietuvis, kurs dar bijo 
Iszsižadėt miega nakties,
Kars bėgs nA triaso, kalavijo, 
Kursai didžeis darbais neszvies.

Drąsei, augsztai 
Pakils balsai ir t. t.

i darbą, brolei! vyr’s į vytą! 
Szarvoti mokslu'įstabiū!
Paimsme arklą, kningą, lyrą 
Ir eisme Lietuvos keliu!

Drąsei, augsztai 
Pakils balsai,

Iszausz kita gadynė! 
Užgims darbai,
Praszvis laikai,

Atgims jauna tėvynė

Milžinų Kapai.
gįįfur lygus laukai,

Snaudžia tamsus miszkai,
Lietuvei barzdoczei dūmoja;
Galanda kirviūs,
Pentinas varinius 
Ir jAdbėrį žirgą balnoja.

NA Prašų szalies,
Kaip sparnai debesies,
Padangeis gaisru eina dūmai; 
Pakilo ugnis,
Ir nuszvito naktis:
Liepsnoja ir girios ir rūmai.

Terp tyrų placzių
Kaukia meszkos vaikų;
Ne meszkos, tai naszlės Lietuvės:
Gal verkia sunaus,
Ar bernužio brangaus,
Kurs jų nebegįs, gal pražuvęs.

Kryžokų senei 
Supraszyti sveczei 
Ant vaiszių į Lietuvą traukia; 
Isztroszkę garbės,
Kad auszra patekės,
Iszvys, ko szirdingai teip laukia.

Lietuvių pulkai,
Kaip apsako sargai,
Ties Kauno par Nemoną plaukia;
Po kaimas szauklys,
(Jo po putu arklys)
Į kovą Lietuvninkus szaukia.

Klaidu terp miszkų;
Vien tik ugnys gaisrų 
Par Lietuvą kelią parodo. 
Užtemęs dangūs 
Mėto tankei žaibūs;
Jau klaidžiot sveczcms nusibodo.

Sutrinko miszkai,
Lyg Perkūnas augsztai,
Ir sztai netikėtai Lietuvei,
Tarytum ugnis,
Kad ant stogo užszvis,
Apraitė Kryžokus užgriuvę.

Ir buvo rauszis! . . .
Apsiniaukus naktis 
Ją dienai parodyt bijojo!
Tik kūnų szimtai,
Suguldyti augsztai,
Ilgai ant tos vietos dripsojo.

Dabar ten baisu!
Ir nakties tamsumu
Girdėtis buk kartais vaidenas;
Esū tai senų 
Buk kapai milžinų,
Kaip apszneka praboezius senas.

G. P.
TOžmigo žemė. Tik dangaus 

* Negesta akys sidabrinės,
Ir sparnas miego malonaus 
Nemigdo tik jaunos krutinės.

Neužmigdys naktis žvaigždės, 
Nenuramįs szirdis troszkimų; 
Dvasia ko jieszko, kas atspės, 
Kad skęsta ji terp atminimų!

Auszrū saulėtekio užszvis,
Ir užsimerks nakties szviesybės; 
Neras tik atilsio szirdis:
Viltis nežvelgs į jos gilybes!

Isznyksiu, kaip durnas iszblaszkomas vėjo,
Ir niekas manęs neminės!
Tiek tukstanezių amžeis gyveno, kentėjo,
O kas jų nors vardą atspės?

Kaip vilnys ant marių, kaip mislys žmogaus, 
Teip mainos pasaulės darbai!
Kur Sardes? Atėnai? ar Rymo garsaus 
Kur vyrai ir jų veikalai?

U kas mano jaūsmai? ar tie pagavimai,
Isznesza dvasią augsztai? . . .

Szirdies tik drebėjimai, kraujo virimai,
Kuriems nebužilgui — kapai!

Užmirsz mano giesmes! Poėtos kiti 
Jieszkos įkvėpimo brangaus;
Ir szvies jiems viltis gal isztolo graži,
Bet vėl kaip manę ji apgaus!

Ir kas ta garbė, giesmėmis apdainūta?
Szeszėlis, kurs bėga greta!
Isznyko žmogus: ir svajota-sapnūta 
Iszblyszko, kaip ryto auszra!

Senovės Daina.
$)i neverkk, matuszėlė, kad jaunas sunūs 

Eis ginti brangiansės tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžAlas girių puikūs,
Lauks sūdo dienos paskatinės!

Teip nelaužyk sau rankų, kaip beržo szakas 
Kad daužo užrūstintos vėjas;
Tau dar liko sūnų; kas tėvynę praras,
Antros neiszverks apgailėjęs.

Ten už upių placzių žiba mnsų paikai:
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, Danguje angelai
Vainiką isz diemantų pina.

Daug krito sūnų, kaip tu lapų radėns! 
Baltveidės oi verks, ką mylėjo!
Bet nei bus, nei tekės Nemonė tiek vandens, 
Kiek kraujo gudu ten tekėjo.

Vedė Vytautas ten didžiavyrių puikūs
Ir parlaužė gudo smarkybę,
Už devynes marės, už tamsi Asius miszkas 
Iszvarė piktųjų galybę.

Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų,
Kad dftbę kareivei ten kasė,
Ir paguldė daug brolių greta milžinų,
O Vieszpats jų priglaudė dvasią.

Oi, neverkk, matuszėlė, kad jaunas sunūs 
Eis ginti brangiausios tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžftlas girių puikūs,
Lauks sudp .dienos paskutinės!

Ant Birutos kalno.

gĮszsisupus placzei vakaru vilnimis,
“ Man kratinę užliek savo szaltą bangi!
Ar tą galę suteikk, ko ta trokszta szirdis,
Teip galingai iszreikszt, kaip ir ta, Baltija!

Kaip ilgėjaus tavęs, begalinė, plati!
Ir kaip tavo iszgirst įstobingu balsu 
Asz geidžiau, tu pati vien suprasti gali,
Ką par amžius placzių nenutildai bangu!

Liūdna man! Gal ir ton? o kodėl? Nežinau. 
Vien tik vėtrų praszau, kad užkauktu smarkiaus: 
Užmirszimo ramaus ir terp jų nematau,
Vien tik troksztu sau marių prie szono areziaus.

Troksztu draugo areziaus: jam tikėti galiu;
Jis kaip audrą nujaus mano duszios skausmus; 
Paslapties neiszdūs savo veidu tamsiu 
Ir par amžius paliks, kaip ir asz, nebilūs!

Vilija
pardėta in Mickerycziaua.

ĮĮilija musų upeliu matutė 
Dugną tur* aukso ir veidą kaip dangų,

Vandenis semia Lietuvė*sesutė,
Veidu gražesnė už žemcziugą brangų.

Kauno pakalnės žydi’ žiedu raudonu; 
Vilija bėga ten terp tuliponų.
Myli Lietuvę gražesnis jaunimas,
Kaip tuliponai ir rožių kvėpimas.

Vilijai Kauno pakalnės už nieką:
Nemono jieszko ir žiedus palieka.
Liūdnai Lietuvei aszarėles byra,
Nes numylėjo kito kraszto vyrą.

Mylimą Nemons, smarkai apkabinąs,
Nesza pro kilnus, par tyru platybes; 
Glaudžia su meilę prie szaltos krutinės 
Ir kartu skęsta į marių gilybes.

Tu savą lygei svetimam pasavusi,
Brangią tėvnczių apleidus szalele.
Ir lyg terp marių nžmirszta paskęsi,
Bet dar liūdnesnė, Lietuvė-nasslelė!

Szirdį ir upę sunku suturėti:
Vilijai bėgti, mergaitei mylėti!
Vilija skęsta į Nemoną mielą,
Kenczia mergaitė bokszte skaudžia gielą.*)

*) Gielą nū todiio gelti: nkausmas, aopuly*.

Mano Gimtinė.
sien, kur Nemonas bangflja 

Terp kalnų, lankų,
Brolei vargdienei dejftja 
NA senų laikų.

Ten mocziutė užlingavo 
Raudomis man$,
Į kratinę skausmą savo 
Liejo nežinii.

Girios niė ten, minėjo 
TAs didžias laikės,
Kad Lietuvis netikėjo,
Jog apkaltas bus.

Ten apleistos pilys griuvo 
Ant kalnų augsztai; 
Milžinu ten kaulai puvo, 
Verkė jų kapai.

Ten užaugau, inkentojau 
Aaz kancziūs visas 
Ir pamėgau, pamylėjau 
Vargdienio durnas.

O tos durnos ant krutinės 
Ne auszros rasa!
Tai lyg rūdys geležinės, 
Tai skaudi žaizdū.

-MhR-

Marijos giesmė
«WarįJa, Marija!

Skaiscziausė lelija!
Ką szvieti augsztai ant Daugaus! 
Palengvink vergiją!
Pagelbėk žmonįją1 
Iszgelbėk nū smerezio baisaus:

Mes grieszninkai žmonės 
Maldaujam malonės;
Marija! maldų neatmesk!
Terp verkianezių marių 
Szių žemiszkų karių, 
Nupftlanczius stiprink ir vesk!

Ir knno silpnybė.
Ir žemės paikybė,
Ir pragaro jūdo dvasia
Į prapultį stnma
Žmonijos daugumą

Ir žudo galybę tamsiū.
Kaip upių bėgimas,
Teip mns papratimas
Kas kartą vis traukia žemiaus;
Griekal kasdieninei,
Kaip panezei gelžinei,
Mns riszti kadą bepaliaus?

Silpni, nusiminę 
Tavėsp paskutinę '
Tematome viltį tiktai!
Tu savo malonę 
Siios žemės karionę 
Palengvink, nes galę gavai!

Marija, Marija!
Skaicziausė lelĮja!
Dangaus karalienė szviesi! 
Užstok priesz Augszcziausį 
Tu žmogų menkiausį,
Nes viską prie Dievo gali!

Įsitikėjimas i savo galę.
prabėgo pro szalį, kaip marių vilnis, 

Jaunystė ir jos vėsnlai,
Ir rodos szendieną, jog buvo tai vis 
Tik saldus ir gražus sapnai.

Bet man tų negaila jaunųjų dienų, 
Kad vien tik svajoti mokėjau,
Kad liūdnas pabėgęs nū savo draugų, 
Delko, nežinodam’s, kentėjau.

Negaila vaidentuvės, norais plaezios,
Man gyrusios smertį saldžei;
Netroksztu ant savo dūbės užkastos,
Kad verktu sesutės graudžei.
Szendieną ne smerezio, — gyvatos praszau: 
Asz noriu gyventi, kariauti!
Man suteikė vėkas*) Augszcziausis, žinau. 
Ne aszaroms veidą sau plauti

Kratinėje jaūcziu, liepsnoja ugnis,
Ir veikalo ilgias dvasia?
Ką vargas? nelaimės? ar szianrio naktis,
Kas gimė sn meilę didžią?

Nelenkdams peczių po nasztos sunkumū. 
Kaip milžinas stosiu į kovą:
Pavargti už sėntėvių žemę — gražu!... 
Augszcziausį turėt ui vadovą!

Į darbą! į darbą: kol smerezio aszmA 
Jaunos neatkirto galvos;
Juk dienos ir vėkos — tai upės vandA:
Ir bėga Ir bėgt nesustos.

Užslėpęs kratinėje skausmo darnūs, 
Praeisiu, kaip baisus verpetai;
Nors žmonės szendieną manės nesupras, 
Bėt mano — užkylanezei metai!

Skausmo Balsas.
giedojau meilę, jauną viltį;

Skambėjo stygos man saldžei;
Szendieną reikia jau nutilti,
Ar verkt už iszgamas skaudžei.

Gana saldumų! Meilės virtą 
Užims rūstybės skaudulys!
Užszvis žaibais! . . . Bet szirdį kietą 
Vargei pajudįs, atgaivys! . . .

O, jus, ką man kratinę jauną,
Kasdieną szaldote ledais!
Kuriems madėros gerklę plauna!
Kurie vien augate pilvais!

O, jus iszlepę ir atszalę,
Apkurtę žiovaunat tiktai,
Kad nA darbų, vargų iszbalę,
Gal jūsų mirszta knr draugai!

O, jus, kurie teip daug žadėjot I 
Jausmūs auklenote placzius! . . .
Kur szventą ugnį tą padėjot?
Ir tAs užmanymus gražius?

Žinau: dabar jums daug nereikia: 
Pavalgius atilsio saldaus;
Ir, nieko pikto lyg neveikę,
Po smerezio laukiate Dangaus.

Apakę! savo kelią matot
Terp rožių, pokilių, jAkų.
O, nelaimingi! nesupratot,
Jog žemė — tai szalis vargų!

Jog žemė — aszarų vietovė!
Ir nelaimingas tas žmogūs,
Knrs veido aszarą neplovė:
Jam uždarytas bus Dangūs.

•) v*ko« - Byla, ai. Krat't.
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Iš gilaus, sveiko miego Juliją pažadino 
keistas čepsėjimas. Atmerkusi akis, ji tingiai 
žvelgė į po truputi siūbuojančias baltas 
užuolaidas. Čepsėjimas pasikartojo, ir pro 
užuolaidų tarpą, ant palangės, Julija pamatė 
smalsiai i ją žiūrinčią voverę. Voveraitė, lyg 
koks mažas storas žmogutis, tupėjo susidėjusi 
rankeles ant balto pilvuko, mirksėjo drąsiomis 
akimis ir švysčiojo pilka, gauruota uodega. 
Julija atitraukė užuolaidas, bet voverė nepasi
judino. Iš kitos namo pusės pasigirdo džiaugs
mingas šunų aikčiojimas ir lojimas. Voveraitė 
nekantriai krestelėjo galvute, dar metė žvilgs
ni į Juliją ir užlėkė į šalimais augantį kaštoną.

I Julijos kambario duris tyliai pasibeldė, ir 
durų tarpe pasirodė Lenos guvus, besišypsantis
veidas.

— Ar jau keliesi, Julichen?
Julija girdėjo draugės žodžius, ir nieko, 

rodos, negalėjo būti už juos paprastesnio; bet, 
ši rytą, jie jai pasirodė ne paprasti, o pilni 
spalvos, gyvybės, naujos reikšmės. Jie neklau
sė jos; jie ragino — keltis, draugauti, gyventi.
Iš tiesų, viskas šiom dienom pas Leną jai atrodė 
ypatingai svarbu.

— Kai tik susitvarkysi, ateik į šunyną, 
mes pasivaikščiosim prieš pusryčius, gerai? — 
Lena pasakė minkštai ir, nelaukdama at
sakymo, uždarė duris.

Julija atrado Leną ambulatorijoje, šunyno 
pastate. Ji stovėjo prie aukšto gydymo stalo ir 
kažką ant jo darė pasilenkusi. Iš antros stalo 
pusės susirūpinusiu žvilgsniu ją sekė nedidelis 
berniukas su užkritusiais ant akių šviesiais 
plaukais. Po ranka jis laikė prispaudęs susuk
tą, purviną antklodę.

— Komm, Julichen, hast du je einen leben- 
den Mink gesehen? — paklausė Lena vokiškai, 
nepasukdama galvos, bet tuoj persimetė į an
glų kalbą.

— Vaikai atrado jauną audinę spąstuose, 
miške...

' Julija nedrąsiai prisiartino prie stalo. Ant 
padėklėlio nejudėdamas, matyt, anestetizuo- 
tas, gulėjo ištiestas mažas gyvuliukas, su tam
siai rudu, blizgančiu kailiu ir dar tamsesne, 
išsipūtusia uodega. Jo kūnelio apačia buvo su
taršyta ir nešvari, lyg pervažiuota rato. Julija 
nejučiom nusisuko, taip jai pasirodė nepadoru, 
skaudu žiūrėti į šitą žmogaus suteriotą žvėrelį.

— Išorinių žaizdų nematyti, bet turbūt už
pakalinės kojelės sulaužytos... Čia reikės An
driejaus... — Lena susikaupusi atsargiai tyri
nėjo audinę.

— Ar jis bus gyvas? — plonu balseliu pa
klausė berniukas.

— Nežinau... Duffy, nubėk į virtuvę, ten 
daktaras Simola pusryčius valgo, pašauk!

Berniukui du kartu sakyt nereikėjo, teki
nas jis pasileido per kiemą į virtuvę.

Simolos nuomone, po apžiūros, audinę 
reikėjo užmigdyti.

— Laukiniai gyvuliukai sunkiai duodasi 
gydomi nelaisvėje, o jam kairė koja sulaužyta 
dviejose vietose...

Berniuko Duffy išsigandusios mėlynos 
akys šaudė nuo vieno daktaro į kitą.

— Aš ji prižiūrėsiu ir maitinsiu... — jis 
pasisiūlė nedrąsiai. Simola lėtai pakraipė 
galvą.

— Aš sumokėsiu, aš turiu pinigų! — rėkte 
užriko Duffy.

— Duffy! — priekaištingai ištarė Lena. — 
Juk tu žinai, kad tau nereikia mokėti už 
spąstuose sužeistus gyvuliukus.

Lenos didelės, rudos akys Žvelgė į vyrą su 
tyliu klausimu. Simola apmaudingai truktelėjo 
pečiais ir nusisuko.

Už valandos aptvarstyta audinė gulėjo nar
velyje. Ligoninėje užvirė dienos gyvenimas. 
Atėjo sekretorė, prisistatė vyresnio amžiaus 
operacinės asistentė ir užsidarė su Simola 
chirurgijoje. Šunyne su kibirais baigė sukiotis 
Ted, raudonskruostis tvirtas bernas, ir prisi
jungęs ilgą plastikinę žarną ruošėsi plauti 
šunų bėgiojimo takus.

Kirilas-Mantas jau anksti ryte išvažiavo 
savo senu Fordu į koledžą, ir Julija pasigailėjo 
anksčiau neatsikėlusi. Ji norėjo geriau pažinti 
Lenos sūnų — aukštą, tamsiaplaukį, su besi
šypsančiom motinos akim.

Po pusryčių Lena ir Julija, apsirengusios 
storais megztiniais ir apsigaubusios skarelėm, 
galų gale išėjo pasivaikščioti. Skaidrus rudens 
oras savaime veržėsi Julijai į plaučius ir vertė 
ją giliai kvėpuoti.

— Aš tave sulaikau nuo tavo darbų, — tarė 
Julija, nedrąsiai žvelgdama į draugės veidą. Po 
tiek daug metų atsiskyrimo, ir apmiršus kal
bėti vokiškai, jų angliška kalba lyg ir nesirišo. 
Lena šypsojosi.

— Kaip tu gali taip sakyti? Tu dabar esi 
mano svarbiausias darbas. Mums apie daug ką 
reikia pasikalbėti...

— O, taip... Kažin, kaip tai audinei bus..? 
— Julija griebėsi artimiausios temos.

— Na, kaip Dievas duos, viskas Jo ranko
se... Jeigu išsikapstys, paleisim vėl miške. 
Mano skautukai čia labai gerą darbą dirba, jie 
reguliariai tikrina apylinkę nuo spąstų. Ach, 
jeigu žmonės žinotų, kaip tie jų puikūs kaili
niai pagaminami...

Julįja tyliai pasidžiaugė, kad neturėjo kai
linių. Ji klausėsi Lenos žemo, ramaus balso, ir 
jautė, kaip jis plaukia įjos širdį ir smegenis lyg 
koks gydantis balzamas. Praėjusių metų ken
tėjimas, Alberto liga ir mirtis, neteko savo 
aštrumo ir atsitraukė kažkur atgal, į antrą 
planą.

Skaisti saulė, vėlai pabudusi, sparčiai 
užkilo danguje, atšildė orą, ir Julįja nusiėmė 
nuo galvos skarelę. Jos ėjo mažai naudojamu, 
lapais apneštu keliuku, šalia krūmynų, už 
kurių tuojau prasidėjo miškas. Krūmuose ir 
medžiuose čirškėjo paukščiai, ruošdamiesi žie
minei kelionei į pietus. Visai netoli jų 
šmėstelėjo stirna. Julija net suriko iš 
džiaugsmo.

— Čia vis dar mūsų žemė, tai ji palyginti 
saugi... — Lena sustojo vidury kelelio ir plačiu 
mostu parodė į šiaurę ir rytus. — Andrius jau 
seniai čia užpirko 400 akrų, daugiausia miško. 
Bet anoj pusėj, ir už ežerėlio, vis dar kartais 
atsilanko medžiotojai ir spąstų statytojai.

Stabtelėjusi, ji uždėjo ranką draugei ant 
pečių. Ji buvo žymiai aukštesnė už Julįją.

— Dvidešimt aštuoneri metai! Ar gali įsi
vaizduoti? Kaip gaila, kad aš tavo Alberto 
niekad nepažinau. Andrius jį šiek tiek at
simena, juk jie abu iš Telšių.

— O, jis tau būtų labai patikęs... labai... — 
sumurmėjo Julįja. Ji dar nebuvo pasiruošus 
apie tai kalbėti. Mirties darbas dar nebuvo 
užbaigtas, ryšys su Albertu galutinai nenu
trauktas, bet koks prisilietimas buvo 
skaudus...

— Tu pirma papasakok apie save... Kaip 
tau ėjosi... paskui...? — paklausė ir juto, kad 
jos veidas kaista.

— Po to, kai tu mane lankei psichiatrinėj? 
Gerai, — pasakė Lena paprastai, suprantan
čiai. — Paskui matysi, kad tai kaip tik į mūsų 
rytinę temą.

Jos pasuko takeliu žemyn, link ežero, ir 
atsisėdo ant medinio suolelio, kurį Lena 
rūpestingai nuvalė nosine.

— Retai čia tenka pasėdėti, — tarė ji, — bet 
šiandien ypatinga diena, nes tu atvažiavai. 
Pasidžiaugsim saulute, ir niekas mūsų ne
trukdys.

Paskutinius kelis žodžius Lena ištarė lie
tuviškai, ir susįjuokė, matydama Julijos 
nustebusią išraišką.

— Aš daug suprantu lietuviškai, tik kal
bėti man sunkiau. Kai Kirilas buvo mažas, mes 
su Andriejum jį mokėm kiekvienas savo kal
bos. Jis kalbėjo su Mantu lietuviškai, o aš, su 
Kirilu, ukrainietiškai, ir mes patys kartais 
stebimės, kaip jis vargšas atlaikė! Andrius jį 
vežiojo toli į lituanistinę mokyklą, ir šiandien 
jis puikiai lietuviškai susikalba. Taip pat, 
paskaito mano ukrainietišką laikraštį. Vaikai 
gali išmokti daugiau, negu mes iš jų laukiam!

Julija linktelėjo galva. Jai buvo malonu, 
kad Lenos sūnus kalba lietuviškai. Ji didžia
vosi savo drauge. Lena perskaitė jos mintį.

— Kaip būtų puiku, jei visi žmonės galėtų 
laisvai susikalbėti vienas su kitu ... O jei su 
gyvuliais?! Juk tai būtų rojus žemėje... — Lena 
atsiduso, ir minutėlę susikaupė.

— Na, gerai, dabar pasiruošk klausyti, — 
pradėjo energingai.

• * *

— Iš ligoninės, po tavo apsilankymo, mane 
atleido greitai. Aš, žinoma, tik ir laukiau, kada 
būsiu laisva, bet prieš akis atsistojo rūpestis, 
kur eiti, kaip darbą susirasti? Atsimeni turbūt, 
su kokiu nepasitikėjimu anais laikais — net su 
baime — žmonės reaguodavo į psichines ligas. 
Nesvarbu, kad skaiteisi pasveikęs... Kas mane 
samdys? Apie darbą kaip gydytoja ir svąjoti 
nebuvo ko!

Julįja klausėsi nuleidusi galvą. Taip, visa 
tai buvo teisybė, ir ji pati tuo jautėsi kalta. 
Visais laikais žmonės bijojo, ko nepajėgė 
suprasti. Bet ji Lenos nepertraukė.

— Pas savo seserį Darja aš nenorėjau va
žiuoti, nes ji tik ką buvo ištekėjusi, nenorėjau 
jiems komplikuoti gyvenimo. Taigi labai ap
sidžiaugiau, kai ligoninės tarnautojos surado 
man darbą netoliese, pas vieną gydytoją. Sakė, 
dirbsi sau jo kabinete kaip asistentė. Mano 
būsimas darbdavys sutiko mane priimti, gerai 
žinodamas, su kuo.turi reikalą. Maniau sau, 
retas, plačių pažiūrų, geros širdies žmogus...

— Na, ir vieną gražią dieną, lapkričio 
pradžioj, atvažiavo jiedu su žmona manęs 
pasiimti, su savo naujutėliu Dodge. Mrs. 
McReedy plačiai šypsojosi, įsisukusi į 
liuksusinį kailinį paltą... Atsimeni, kaip aš vis 
svajodavau apie kailinį paltą Vokietijoje?

— Kas nesvąjojo! — Julįja tyliai susįjuokė.
— Galvodavau, kai tik užsidirbsiu pinigų, 

būtinai nusipirksiu kailinius!
Lena šypsojosi pati sau.

— Taip mes išvažiavom. Daktaras McRe
edy klausinėjo, kur baigiau mediciną, ar 
atlikau praktiką, norėjo žinoti apie mano tėvus 
ir gyvenimą Ukrainoje. Jis kalbėjo šiltai, 
draugiškai, ir aš netrukus pasįjutau visai 
gerai, nors ir nedrįsau teirautis apie būsimas 
pareigas. A, pagalvojau, svarbiausia, kad dirb
siu savo profesijoje...

Po geros valandos mes atvykom į Amyville 
miestelį. Baltą, švarutėlį, jaukiai įsitaisiusį 
tarp žalių kalvų. Privažiavom prie dviaukščio 
balto namo, aptverto dailia geležine tvorele... 
Išilgai namo dengta veranda, su sūpuokle vie
name gale, rodėsi, kvietė užeiti, pasėdėti. Trys 
mažučiai stoglangiai draugiškai žvelgė žemyn 
į mus, ir įsivaizdavau, kad ten, už baltų užuo
laidų, manęs laukia jaukus kambarėlis. Vis 
labiau džiaugiausi savo nauja laime.

Jau buvau belipanti iš automobilio, pas
kui savo samdytojus, bet jie mane sulaikė. 
„Palaukit”, sako, „mes tuojau, tik per- 
sirengsim”. Nustebau, norėjau klausti, bet jie, 
nedavę man progos išsižioti, dingo virtuvės 
duryse. Už keliolikos minučių sugrįžę prane
šė: „Važiuosim į mūsų farmą”.

Stebėjausi, ką mes toj farmoj veiksim, bet 
netrukus Mrs. McReedy pati ėmė apie tai kal
bėti. Gali įsivaizduoti, koks man buvo smūgis, 
kai supratau, kad jie visai ir nesiruošė manęs 
laikyti savo kabinete, kad aš nieko bendro su 
pacientais neturėsiu, o dirbsiu jų ūkyje!

Daktaras matė, kad aš sumišau ir su
trikau.

„Mes ten turim ukrainietį darbininką, Da- 
nylo jo vardas...”, aiškino jis lėtai, matyt, 
galvodamas, kad tuo mane paguos.

Kai mes už pusvalandžio pasiekėm jų ūkį, 
paaiškėjo, kad tai yra „mink farm”. Jie laikė 
uždarytus narvuose kelias dešimtis gyvuliukų, 
kurie buvo Danylo, o dabar turėjo būti ir mano 
atsakomybė.

Danylo visai nesidžiaugė mane pamatęs, 
žiūrėjo su įtarimu, nes jam buvo pasakę, kad 
aš iš protinės ligoninės. Dar ukrainietiškai 
susikeikė porą kartų, kad jam „tokį” pagal
bininką atvežė.

„Man reikia stipraus vyro”, sakė, „ne 
bobos”.

Mane užpuolė baisi neviltis. Jaučiausi pa
kliuvusi į nelaisvę, kaip tos vargšės audinės, 
ir visai neturėjau nei kam pasiskųsti, nei su 
kuo pasitarti. O išturėti kaip nors reikėjo, 
kokiu nors įsidarbf&mū uždengti, riutolinti 
savo nervinį susirgimą, jei norėjau vėliau ir 
geresnį darbą gauti.

Tą pirmą naktį, sudedamoj lovelėj, savo 
mažam kambarėly po stogu, aš ir nemiegojau, 
praverkiau beveik iki ryto, skundžiausi kažin 
kam, kad Dievas mane apleido. Bet, naktis 
praėjo... Iš pat ryto pagelbėjau Danylo šerti 
audines, nešioti kibirais dvokiantį maistą, 
valyti narvus. Danylo man davė storas piršti
nes ir perspėjo, kad gyvuliukai kandžiojasi. 
Įsidarbinau...

Taip bedirbant atėjo žiema. Mes buvom ap
snigti iš visų pusių. Farma stovėjo toli nuo 
visko. Į Amyville miestelį buvo apie 12 mylių, 
o žemyn į pietus nuo mūsų namo, už akmenėto 
upeliuko, tęsėsi neapgyventos, krūmais ir 
medžiais apaugusios, pelkėtos vietos, matyt, 
valstijos žemė, kuria niekas nesidomėjo. Du ar 
tris kartus per savaitę Danylo nuvažiuodavo 
senu džypu į miestelio paštą parsivežti savo 
ukrainietiško laikraščio, pasiimti daktarienės 
mums supirktų būtiniausių produktų bei gauti 
iš jos instrukcįjų. Man jau iš pat pradžios 
paaiškėjo, kad ji buvo faktina farmos valdyto
ja... Daktaras McReedy į tuos reikalus daug 
nesikišo ir į farmą atvažiuodavo retai. Ji 
mums pastatė seną televizorių, man paprašius 
atvežė krūvą nudriskusių mažų knygelių. Da
nylo buvo dažniausiai paniuręs, grubus, o 
eidamas miegoti užsirakindavo nuo manęs sa
vo kambary... Liūdna ir vieniša žiema...

— Ar tu nebandei ieškoti Andriaus? — per
traukė Julįja.

— Ach, aš buvau jam parašiusi į Vokietiją, 
dar prieš patenkant į ligoninę. Bet jis jau buvo 
išvažiavęs. Paskui tie dešimt tamsių mėnesių...

— O žinai, Julichen, kai man užeidavo la
bai juodos valandos, aš išsitraukdavau tuos juo
kingus holyvudiškus marškinius, tavo dovano
tus ligoninėj. Jie man atrodė lyg koks šviesulys 
mano gyvenimo pelenuose, ne tik tavo drau
gystės, bet apskritai meilės ženklas ir 
priminimas. Aš jų nedėvėjau, tik ištiesdavau 
kartais ant lovos, paglostydavau jų šilką, ir 
neabejojau, kad jie turi ypatingą paskirtį... 
Tada vėl gražiai įvyniodavau į popierių, 
sudėdavau į dėžutę, ir man darėsi lengviau. 
Na, bet ką aš čia... — ji atsiduso.

— Atėjo pavasaris, gegužės mėnesį mūsų 
audinės atsivedė vaikus, ir juos laikė paslėpu
sios mažose dengtose užtvarėlėse gale narvo. 
Užtvarėlės buvo taip padarytos, kad jas būtų 
galima uždaryti ir nukelti. Danylo man 
paaiškino, kad taip rudenį atrinktos audinės 
būna pakraunamos į sunkvežimį ir vežamos į 
tam tikras dųjų kameras, o mūsų daktaras at
siskaito sau gerą sumą pinigų. Stebėjausi, 
kodėl mūsų turtingas daktaras, taip užimtas 
sėkminga praktika, dar randa reikalo auginti 
gyvuliukus kailiniams? Mrs. McReedy tvir

tino, kad tai esą daktaro „hobby”.
„He really loves animals”, kalbėjo ji ne

vieną kartą, matyt, nė kiek neabejodama, kad 
jos vyras iš tikrųjų myli gyvulius.

„Tik klausyk tu tos bobos”, burbėjo Danylo 
ukrainietiškai, čia pat jai už nugaros. „Godi 
pinigų ir kailių. Užtat ir pigios darbo jėgos 
ieško — kvailių, kaip mudu!”.

O aš galvojau, koks tai nesuprantamas, 
budeliškas „hobby”, iš kentėjimo ir baimės, ir 
mirties daryti pinigą, kurio gi jiems ir taip 
netrūko...

Mrs. McReedy, matyt, juto, ką aš galvoju.
„Nedramatizuok”, ji pažiūrėjo į mane 

kreivai. „Tos audinės yra gimusios nelaisvėj 
ir nieko kito nežino kaip tik savo narvą. Jos 
pripratusios, joms nieko netrūksta — pašertos, 
saugios nuo užpuolikų. O mirti visiems 
reikia...”.

Čia pat ji pažadėjo, jeigu gerai dirbsiu, 
kitais metais už savikainą parūpinti kailinį 
paltą. „Tau kainuos tik kokį ketvirtadalį”, 
pridūrė.

Man ta kailinių idėja visai nebebuvo pa
traukli, tik dar liūdniau pasidarė...

Liepos mėnesį atskyrėm audinių vaikus 
ir sudėjom juos į atskirus narvus. Atvažiavo 
Dr. McReedy gyvuliukų metiniam skiepįjimui. 
Jo žmona nematė reikalo eikvoti pinigų vete- 
rinoriui, kai jie patys šitą darbą galėjo atlikti 
nė kiek neblogiau. Danylo ir Mrs. McReedy, su 
storom pirštinėm, tvirtai laikė audines, o mudu 
su daktaru dūrėm adatas į nugaras.

— Ir žinai, Julichen, nepaisant visų ponios 
McReedy aiškinimų, tos nelaisvėj užaugintos, 
„pripratusios” audinės stačiai puolė į paniką, 
vos tik mes prisiartinom prie narvų, lyg būtų 
supratusios/kas jų laukia. Prasidėjo baisus 
riksmas ir lakstymas po dėžę. Neturėdami kur 
slėptis, gyvuliukai griebdavo savo maisto du
benėlį ir, apvertę, raitėsi ir lindo po juo, 
užsidengdami galvas! Niekad anksčiau nebū
čiau maniusi, kad toks mažas gyvuliukas ga
lėtų taip sugalvoti.

Audinės paprastai neturi ypatingai bjau
raus kvapo, bet tą dieną pakilo baisus, aitrus 
kvapas, net ašaros iššoko iš akių. Andriejus 
aiškina, kad audinės, panašiai kaip ir šeškai, 
turi tam tikra liaukas, kurios dėl ypatingo 
įtempimo pradeda veikti. „Tai baimė”, jisai 
sako. „Tvaikas mirties...”

Kaip tik tuo laiku Danylo pradėjo nerimau
ti. Mačiau', kad jis kažkam rašė laiškus, gavo 
atsakymus, bet man jis nieko neaiškino. Prie 
manęs jis niekad nepriprato, vis laikėsi ato
kiai, vis naktį užsirakindavo savo kambary. 
Užsirakindavau, žinoma, ir aš...

Ir taip vieną dieną, atvažiavus daktarams 
iš miestelio, Danylo mums visiems padarė 
staigmeną. „Už dviejų savaičių”, sako, „išva
žiuoju į Cleveland’ą, ten mano giminės”...

Mrs. McReedy susinervino, ėmė jį kalbin
ti, kad pasiliktų, žadėjo padvigubinti algą, bet 
Danylo nenusileido. „Išvažiuoju”, ir viskas... 
Jie tuoj pat pradėjo ieškoti kito darbininko, bet 
po dviejų savaičių to pakaitalo vis dar neat
sirado. Neperkalbamas Danylo susikrovė man
tą į vieną nudilusį lagaminą, atsisveikino 
trumpai, net nepažiūrėjęs man į akis, ir sėdo į 
automobilį šalia labai nepatenkintos Mrs. 
McReedy, kuri jį išvežė į autobusą miestelyje. 
Aš pasilikau viena. Sekmadienį Mrs. McReedy 
prižadėjo man pakelti algą, gyrė, šypsojosi, 
„pakentėk”, sako, „kaip nors išlaikyk, mes jau 
tau surasim pagalbininką”.

Man, žinoma, pasidarė daug daugiau dar
bo, bet kartu ir jaučiau palengvėjimą, kad 
nereikia nuolatos matyti Danylo paniurusio, 
įtaraus veido. Aš su savo gyvuliukais susi
tvarkydavau, maistą jiems pristatydavo tiesiog 
iš sandėlio, buvau stipri, dirbau šviežiame ore. 
Vis geriau pažinau audines, jų būdą, mačiau, 
kaip jos savaip protauja, ir vis labiau man 
atrodė neteisinga, kad šitie laisvei sutverti 
gyvuliukai turi praleisti savo trumpą gyveni
mą uždaryti narve ir užbaigti dųjų kamerose, 
ką aš ir įsivaizduoti nenorėjau. Ir kam šitiems 
turtingiems žmonėms buvo reikalingi audinių 
kailiukai, kada jie galėjo nusipirkti brangiau
sias vilnas, ištaigingiausius dirbtinius kailius? 
Juk nebuvo jokio reikalo žmogui kankinti gyvų 
sutvėrimų, juk visa tai tik dėl tuštybės, dėl 
godumo...

Vakarais, po darbo, tą šiltą visarą aš sėdė
davau šalia narvų, po atviru dangum, galvo
jau apie savo liūdną dalią ir vėl abejojau Dievo 
buvimu. Aiškiai Jis apleido mane, kaip ir už
miršo šituos nelaimingus gyvuliukus, mes Jam 
buvom nesvarbūs...

— Atsimeni, Julichen, kaip aš tau 
ligoninėj sakiau, kad aš darau Dievą?

Julįja krūptelėjo nuo netikėto užklausimo.
— Nieko, nieko... Aš neužmiršau, nors ir 

nebuvau sveika. Dabar aš apie visa tai galiu 
ramiai kalbėti. Man tada atrodė, kad Dievas 
taip sumažėjo, kad galų gale išsmuko iš 
pasaulio, iš mūsų gyvenimo laiko, dingo visai, 
Jo nebėra, ir kad mes visi turim kokiu nors 
būdu Jį padaryti. Ir mano sergančioj sąmonėj 
tada vystėsi kažkokia beprotiška schema, lyg 
geometrinis planas...

Dabar, prie tų miegančių audinių, aš 
jaučiau, kad man reikia kažką daryti, bet

nežinojau ką. Ir nebuvo ko klausti, ir nebuvo 
į ką melstis... Mano sieloj viešpatavo gili 
naktis.

Vasara artėjo prie galo, daktarai galų gale 
pranešė, kad už savaitės atveš man naują 
pagalbininką. Mūsų audinių kailiai blizgėjo 
saulėje. Dar pora mėnesių ir atvažiuos jų 
pasiimti budeliai... Aš sėdėjau prie narvų tą 
šviesią penktadienio naktį, pilnas mėnulis liejo 
savo magiką ant pasaulio, o mano širdyje buvo 
tamsu, ir toks sunkumas krūtinėje kaip ak
muo slėgė Tai buvo paskui; -»s savaitgalis, kad 
aš buvau :ena su savo v uliukais, naujas 
darbininkas turėjo pradtri pirmadienį. Jau
čiausi lyg sustabėjusi, galvoti buvo skaudu.

Prasėdėjau ' n iki po dvylikc'3, ėjau mie
goti, bet mieg. nei "nė. Mane gj venimas 
atrodė nieko nevertas. Po daug metų mokslo 
ir darbo, vargo ir pastangų žmonės mane 
atmetė, aš jiems buvau nereikalinga... O. abar 
— dabar padėjau žudyti tuos Dievo pamestus 
gyvuliukus, kad jų kailiai tarnautų tuštybei ir 
godumui. Kas nevertesnio galėjo būti?

Gulėjau aukštielninka, atvėrusi akis į juo
dumą, į savo sielos naktį.

„O juk pasaulis ir nežino, kad Jis dingęs”, 
ištariau, pusiau sąmonėj.

Tą naktį aš nesudėjau akių. Žiūrėjau pro 
savo mažytį langelį į pamažu pilkėjantį dangų, 
galvojau, kad jau greitai man reikės keltis.

Lena vėl pertraukė savo pasakojimą. Jos 
veide buvo matyti dvejojimas.

— Žinai, Julichen, kai pradėjau sirgti, aš 
dažnai matydavau vizįjas. Tai buvo labai stip
rūs, gyvi vaizdai, ir aš jų negalėdavau atskirti 
nuo tikrovės. Jos pasitaikydavo ir vėliau, tik 
aš jau išmokau jas atpažinti — arba bent apie 
tai nekalbėti. Tik Andriejui tenka kartais 
išgirsti... O dabar ir Tau... Taigi...

Ir taip, bežiūrint man į blykštantį dangų, 
savo pastogės kamarėlėj, pamačiau, kaip iš 
rytų dideliu greičiu pradėjo lėkti pikti 
kamuoliai debesų. Norėjau atsikelti, uždaryti 
langelį, bet nepajėg a. Dangus apsitraukė, pa
juodo, ir staiga viskas išnyko — ir pažadas 
dienos, ir aš pati... Kai vėl save pajutau, 
matau, kaip prasiskiria debesys, matau iš 
debesų į mane ištiestą ranką — švelnią baltą 
ranką, raudonoj rankovėj. Ranka laiko žalią, 
lapuotą stiebą, o jo viršūnėj spindi auksinis 
tulpės žiedas... „Ištikima ir laisva”, girdžiu 
kažkur savyje — ryškiai, primygtinai, ir vėl, 
„ištikimaJr laisva”...

Julįja nedrįso pajudėti. Ją apėmė baimė, 
kaip anuomet, lankant Leną ligoninėj. „Negi 
ji vėl ėmė maišyti vaizduotę su tikrove?”, 
dingtelėjo jai į mintį. Bet Lena kalbėjo savęs 
nepertraukdama.

— Išaušo rytas. Asikėliau nesava. Nieko 
negalvodama, automatiškai išnešiojau audi
nėms maistą. Kojos nelietė žemės, jaučiausi lyg 
sapne — lyg tai ne aš, o kažkas kitas už mane 
galvojo ir dirbo. Pabaigusi, nusileidau ant 
suolelio, ir nejutau jo po savimi. Prieš mane 
saulės spinduliai, lyg tyčia uždelsę narvuose, 
apšvietė, kaip gyvam paveiksle, daugybę su
stingusių audinių, jų blizgančius į mane 
ištiestus gracingus kakliukus. Aplinkui vieš 
patavo tyla, laikas sustojo, visa gamta žiūrėjo 
į mane ir laukė... Aš ėmiau nervingai drebėti.

Tai galėjo trukti kelias minutes, ar amži
nybę. Per tą laiką audinių žvilgsniai išsiplėtė, 
susiliejo, ir užstojo man akiratį virpančiu, 
banguojančiu veidrodžiu. Mačiau jame savo at
spindį ir žinojau širdimi, kad esu neatskiriama 
tų audinių dalis, ir jos — mano. Jų baimė buvo 
mano baimė, jų nelaisvė — mano nelaisvė. Ma
no gyvenimas turėjo vertę, tik jeigu jų 
gyvenimas turėjo vertę!

Ir staiga mane užliejo neapsakomas laimės 
jausmas ir gili ramybė — viskas, viskas buvo 
gerai ir savo vietoje.

„Jis čia!”, džiaugsmingai ištariau. „Aišku, 
viskas dabar aišku... Dabar tik būti ištikima... 
Ach, greičiau, greičiau!”

Aš ėmiau dusti. Per sekundę atsidūriau 
prie pirmutinio narvo, įvariau vienmetę audi
nę į dėžutę jo gale, užstūmiau angą. Nukėliau 
ją nuo narvo, pastačiau ant žemės. Nukėliau 
antrą... Viena dėžutė vienoj rankoj, kita kitoj, 
grumstėtu keleliu žemyn, link upeliuko už šim
to jardų... Pastačiau naštas ant žemės, prie 
seno medžio išsikišusių į krantą šaknų, atida
riau angas. Audinės išnėrė laukan, sustingo 
vietoje, apakintos skaisčios saulės, apkvaišin
tos naujo — Dievuliau mano — naujo, plataus 
pasaulio!

Nesvarsčiau, kaip jos, nepratusios, gyvens 
laisvėje, kaip susieškos maistą... Tai jau bus 
Jo rūpestis... Nieko nesvarsčiau, tik grįžau prie 
narvų, nukabinau kitas dvi dėžutes. Kai atne 
šiau antrą audinių porą, pirmųjų jau nebuvo 
matyti, dingo jos tarp šaknų, žolės, ir akmenų, 
gal nuplaukė upeliu. O ir kodėl joms neplaukti, 
net kūdikis įmestas į vandenį plaukia...

Ir taip iki pietų sunešiojau visas audines 
ir išleidau prie upelio. Supyliau likusį maistą 
į karutį, nuritenau, iškračiau ant kranto... 
Tada parėjusi ėmiau ardyti narvus. Pasiėmiau 
kirvuką ir iki vakaro, kur anksčiau buvo 
„mink farm”, pasiliko laužo krūva.

Rytojaus dieną, sekmadienį, turėjo atva 
(Nukelta į 4 pal.)

*
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Vydūnas ir Mažoji Lietuva Lietuvių dailės muziejuje
Gegužės 20 dieną Lietuvių dai

lės muziejuje, Lemont, Illinois, 
buvo atidaryta trys parodos: 
Leonardo Surgailos fotografijų 
„Niekieno Žemė — Prūsų Lietu- 

' va”, Viliaus Storostos-Vydūno 
" ekslibrių (knygos ženklų) jo 125 
' metų gimimo sukakčiai paminė
ti, Justo Mickevičiaus skulptūrų.

<< Pirmosios dvi yra surištos su 
' Mažąja arba Prūsų Lietuva, kuri 

jau 50 metų yra ištrinta iš 
pasaulio žemėlapių, jos reika- 

; . linga ieškoti jau istorijoje. Eks
ponatai yra brangūs kiekvienam 
lietuviui: tenai gyveno dalis 
tautos, iš ten kilo pirmieji moks
lininkai, rašytojai, ten buvo 

,, parašytos pirmosios knygos, iš- 
.. leisti laikraščiai, kurie sužadino 

tautos prisikėlimą. Nenuostabu, 
kad tautos didysis mąstytojas 
Vilius Storosta-Vydūnas gimė, 
augo ir veik visą gyvenimą kū
rybingai praleido Mažojoje — 
Prūsų Lietuvoje. Tenka džiaugtis, 
kad Čikagos apylinkės galėjo pa
matyti mažą dalelę šio nuosta
baus krašto.

Į parodos atidarymą atsilankė 
' gausiai asmenų, jų tarpe buvęs 

( JAV ambasadorius Lietuvai Dar- 
ryl Johnson, JAV LB pirmininkė 
Regina Narušienė, Mažosios 

7 Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 
nariai: Ramūnas Buntinas, Vi
lius A. Trumpjonas su šeimomis.

Parodų atidarymą pradėjo Lie
tuvių dailės muziejaus direktorė 
Dalia Šlenienė. Ilgesnį žMi tarė 

"•Vydūno fondo valdybos į. įinin- 
kas Vytautas Mikūnas, kurio 

" rūpesčiu ekslibriai atkeliavo į 
JAV ir dabar pristatomi žiūro
vams. Tai koncentruoti, mažo for
mato (dažnai 3x4 colių) kūri
niai, kurie yra subtilios grafikos 
miniatiūros. Mažam kūriny turi 
būti išsakyta daug kas. Tai buvo 
padaryta 106 dailininkų iš 17 
valstybių trijuose žemynuose. 
Mus ypačiai džiugina tai, kad 
Vydūnas sudomino dailininkus iš 

•“ Argentinos, Australijos, Belgijos, 
~ Bulgarijos, Danijos, Estijos, Is

panijos, Italijos, JAV, Latvijos, 
Lenkijos, Luksemburgo, Meksi
kos, Prancūzijos, Rumunijos, 
Rusijos, Ukrainos. Suprantama, 
kad Lietuvos dailininkai daly
vavo gausiausiai, jų buvo 31. Už 
šią parodą turime būti dėkingi 
Vydūno draugijai Vilniuje, Šilu
tės bendradarbiams, Lietuvos 
ekslibrių klubui, Lietuvininkų 
bendrijai „Mažoji Lietuva”. 
Vydūno fondas yra laimingas, 
parodą pristatydamas Čikagos 
apylinkių lietuviams.

Trumpą žodį tarė LB pirminin
kė Regina Narušienė ir am
basadorius Darryl Johnson, kelis 
sakinius pasakęs taisyklinga 
lietuvių kalba. Parodai apžiūrėti 
ir ją įvertinti reikėjo laiko ir 
kantrybės. Iš mažų grafikos kū
rinių nelengva išskaityti pavaiz
duotą plačią Vydūno asmenybę, 
jo idėjų gilumą. Kūriniuose 
mėginta išryškinti Vydūną kaip

Jūratės Rekevičiūtės ekslibris

rašytoją, dramaturgą, poetą, 
kompozitorių, dirigentą ir, 
svarbiausia, mąstytoją, kurio 
vardą su pagarba taria ir kitos 
tautos. Ši paroda primena mums, 
kad Vydūnas iš dingusios Mažo
sios — Prūsų Lietuvos kaip pas
kutinis prūsas nebus pasaulio už
mirštas.

Dviejose salėse išstatyti kūri
niai labai įvairūs mintimi-turiniu 
ir atlikimo technika: juoda lini
ja ir spalvoti. Daugiausia vyrau
ja Vydūnui būdingas dvasinis 
pradas, filosofija, kurią spin
duliavo Vydūno asmenybė.

Parodos rengėjų vardu Jūratė 
Variakojienė pakvietė prie vaišių 
stalo, kur dar kartą buvo proga 
Vydūną aptarti gyvu žodžiu. Ati
daryme dalyvavo lankytojai iš 
Lietuvos. Parodas galima ap
žiūrėti Lietuvių dailės muziejuje 
(Pasaulio lietuvių centre, Le- 
mont’e) šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 12 iki 2 v.p.p. visą 
vasaros laikotarpį.

V. M.

Alvydo Šalkausko ekslibris

Naujos knygos
• Pranas Zunde. KAZYS BI

ZAUSKAS 1893-1941. Antroji 
knyga. Čikaga: Lietuviškos knygos 
klubas, 1994. Spausdino „Draugo” 
spaustuvė. 430 puslapių. Kaina — 12 
dolerių. Gaunama „Drauge”.

Kazys Bizauskas — viena iš pa
čių šviesiausių mūsų tautos as
menybių. Jis 1918 metų Lietuvos 
nepriklausomybės akto signa
taras, šalia Prano Dovydaičio ir 
Aleksandro Dambrausko-Adomo 
Jakšto, ateitininkų kūrėjas, 
Steigiamojo seimo narys, švie
timo, užsienio reikalų ministras, 
Lietuvos atstovas prie Vatikano, 
JAV-se, įgaliotas ministeris 
Rygoje, Londone, Hagoje. Knygų 
ir daugelio straipsnių žurnaluose 
bei laikraščiuose autorius, pasi
žymėjęs diplomatas, neužmirš
tamas intelektualas, okupantų 
komunistų 1940 metais areš
tuotas, ištremtas ir nužudytas.

Knygos autorius Pranas Zunde

išėjęs aukštuosius mokslus 
Vokietijoje ir JAV-se, profesorius 
šiame krašte. Rašydamas šią 
švytinčio Lietuvos patrioto, ko
munistų kankinio biografiją, 
parodė nuostabų kruopštumą ir 
sugebėjimą. Apsiginklavęs 
dideliu darbštumu, jis rinko 
ypačiai gausią medžiagą Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijose ir 
kituose archyvuose, plačiai 
naudojo gausias žinias Lietuvos ir 
išeivijos periodinėj ir kitoj spau
doj. Galimas žinias ne vien su
rinko visas apie Kazį Bizauską, 
bet ir apie to laikotarpio atsi
kuriančią Lietuvą. Medžiaga 
nebetilpo į dvi stambias knygas, 
bus ir trečioji.

Veikalas pasidarė atsikurian
čios Lietuvos diplomatijos ir viso 
to laikotarpio valstybinio 
gyvenimo istorija. Lietuvos, ypač 
mūsų į laisvę prasiveržusius 
tautos augimo, stiprėjimo, su 
užsieniu bendravimo plėtros 
mylėtojai šią biografiją turėtų 
perskaityti. Kazys Bizauskas, 
komunistų kankinys, labai 
nusipelno visų mūsų dėmesio. O 
autoriaus Prano Zundės toks 
ryžtas sutelkti tiek medžiagos ir 
tokią stambią ir vertingą biogra
fiją išleisti nusipelno plataus 
dėmesio ir įvertinimo.

Juozas Pr.

„Pavasario balsai”
(Atkelta iš 1 psl.)
vertimą (tai galėjo būti Petrapilio 
Dvasinėj akademijoj, kur jis gili
nosi į vokiečių literatūrą), turime 
tarti, kad tai atsitiktinumas, bet 
ir neeilinis: abu kūriniai yra 
„tarptautinio” pobūdžio, nes 
kitos Maironio marianinės eilės 
yra su lietuviškais vietovardžiais. 
(Šankaros eilėraščio vertimas į 
lietuvių kalbą išspausdintas Laiš
kuose lietuviams 1987 Nr. 5.)

Kaip ten bebūtų, anksčiau mi
nėtų ir kitų pasaulinės literatū
ros poetų įtaka Maironiui nė kiek 
nemažina jo poetinės garbės, prie
šingai, tai rodo kaip tik jo ankš
tesnį ryšį su, anot Goethe’s, 
Rytais ir Vakarais.

Pirmoji, jau šimtametė, Mairo
nio Pavasario balsų laida yra iš
augusi ir subrendusi ištiso am-

Kertinė paraštė
(Atkelta iš 1 psl.)

Jonas krikštijo Viešpatį Jėzų Jor
dano upėje. Pamatęs Jėzų atei
nant, Jonas žmonėms šaukė: 
„Štai Dievo Avinėlis, kuris 
naikina pasaulio nuodėmę” (Jn 
1:29). Pakrikštytas Jėzus išbrido 
iš vandens. Atsivėrė dangus, ir 
Dięvo Dvasia nusileido ant Jo 
balandžio pavidalu, o balsas iš 
dangaus prabilo: „Šitas yra ma
no mylimasis sūnus, kuriuo aš gė- 
riųosiu” (Mt 3:17).

Gal ir keista, kad Dievas mums 
Šv. Rašte pristatomas šio 
pasaulio ženklais — Šv. Dvasia 
ugnies liežuviais, balandžio 
plasnojimu, Kristus — Dievo 
Avinėliu, kuris naikina pasaulio 
nuodėmę. Iš tikrųjų Dievas 
gyvena neprieinamoje šviesoje. 
Tie ženklai yra tik Dievo ypa
tybės, kurias mes galime supras
ti. Kas gi gali suprasti Dievą, 
pažinti Jį trijuose asmenyse?! Jis 
yra begalinė būtybė, kuri save 
pažįsta tobulai visame savo 
gyvenime. Ir tas pažintasis 
Dievas yra Dievo Sūnus — jau 
naujas asmuo, nuo amžių 
suvoktasis Dievas. Tarp Tėvo ir 
Sūnaus dieviškame gyvenime 
pakyla meilė, kuri yra Mylimasis 
Dievas, kurį mes vadiname Dievo 
Dvasia.

Visas pasaulis yra sukurtas 
Dievo, — visos Trejybės pana
šumu, o visa žmonija jos paveiks
lu. Visų amžių žmonija vaizduoja 
Švč. Trejybės skirtingus asmenis, 
bet tik vieną Dievą. Visi žmonės 
yra vienos prigimties, bet visi 
skirtingi asmenys. Nerasi pasau
lyje žmogaus, kuris būtų tas pats 
asmuo su kitu žmogumi. Žmo
gaus asmenybė yra skirtinga nuo 
jo prigimties.

Taigi Dievas Švč. Trejybės 
asmenyse yra socialinė būtybė. 
Kristus labai dažnai kalbėjo apie 
savo Tėvą ir Dvasią — Ramintoją, 
kuri nužengs ant apaštalų, pa
sakys, ką jie turi daryti, kalbėti, 
ir suteiks nepaprastą stiprybę. 
Aristotelis, graikų didysis filo
sofas, buvo priėjęs prie pažini
mo, kad turi būti tik vienas Die
vas, kuris, jo supratimu, nuo 
amžių yra vienišas. Todėl jis apie 
žmogų, kuris yra visiškai nesocia
lus, yra pasakęs, kad toks žmogus 
yra arba Dievas, arba kvailas.

Pirmaisiais krikščionybės am
žiais ir ypačiai Viduramžių

žiaus eigoj ir švies būsimoms kar
toms, kaip reikia ryžtis ir kovoti 
už savo tėvynę, kurią taip jaus
mingai buvo pamilęs Maironis, 
kad jam nebereikėtų likti „apleis
tam” ar „nuliūdusiam”. Mairo
nio aktualumą šiai dienai rodo 
kad ir 1987-1988 metais Lietuvoj 
išleistas Maironio raštų tritomis 
(keturiose knygose), kuris yra 
adekvatus paties Maironio reda
guotam penkiatomiui 1926-1930 
metais (trijose knygose). Anks
čiau gerokai apniokoti ir visaip 
cenzūruoti Maironio Pavasario 
balsai pirmą kartą pasirodė, kaip 
ir dera.

pradžioje Bažnyčios Tėvai ir 
teologai stengėsi dogmatines tie
sas pateikti žinomomis sąvo
komis. Bažnyčios visuotinėse san- 
tarybose buvo vartojami anų 
laikų filosofiniai terminai. Švč. 
Trejybės paslaptis aptariama ir 
nagrinėjama tokiomis sąvokomis, 
kurios tikinčiajam mažai ką 
reiškia.

Bažnyčios dogma, kad Šv. Dva
sia yra siunčiama sielos pašven
tinimui Dievo Tėvo ir Dievo Sū
naus, iššaukė schizmą tarp Rytų 
Bažnyčios ir Vakarų — Romos 
katalikų Bažnyčios. Dabar mažai 
kas žino, kad Konstantinopolio 
hierarchija nepripažino „Fi- 
lioųue” dogmos, atseit, kad Šv. 
Dvasia siunčiama ne tik Dievo 
Tėvo, bet ir Dievo Sūnaus. Taigi 
šis dogmatinis skirtumas drauge 
su keletu kitų tikėjimo tiesų iš
šaukė schizmą (atskilimą).

Palaimintasis Jurgis Matulai
tis visą laiką rūpinosi grąžinti 
Rytų Bažnyčios tikinčiuosius į 
vienybę su Šv. Sostu Romoje. 
Vilniuje jis turėjo Rytų Bažnyčios 
kelis kunigus (popus), kurie buvo 
prielankūs Romos katalikams ir 
jau buvo pasiruošę priimti Ro
mos katalikų tikėjimą. Paskutinę 
dieną, kai jau penki kunigai (po
pai) buvo profesorių egzami
nuojami, atėjo pasiklausyti ir vys
kupas Jurgis Matulaitis. Pasku
tinis popas buvo paklaustas apie 
tą dogmą „Filioųue”, atseit, kaip 
tai paaiškinti, kad Šv. Dvasia yra 
siunčiama taip pat ir Dievo Sū
naus. Šis, pasikasęs barzdą, 
pagalvojo ir profesoriams atsakė, 
kad jis nesikišąs į šeimos reikalus 
ir ypač vengiąs kištis į Dievo 
šeimos reikalus, kad trys Dievo 
asmenys galį siųsti viens kitą, 
kaip jiems patinka, čia esą Dievo 
šeimos reikalas. Šitai išklausęs, 
vyskupas nuoširdžiai juokėsi iki 
ašarų. Tokio teologiško aiškinimo 
jis nesitikėjo išgirsti.

Švč. Trejybę kasdien mes išpa
žįstame, sakydami: Garbė Dievui 
Tėvui ir Sūnui ir Šv. Dvasiai. 
Visos malonės, kurias gauna 
Kristaus atpirktoji žmonija, 
ateina iš Šv. Dvasios. Dievo Sū
naus įsikūnįjimas prasidėjo taip 
pat iš Šv. Dvasios veikimo. An
gelas Gabrielius, apsireiškęs Na
zareto Mergelei Marijai, pranešė: 
„Šventoji Dvasia nužengs ant 
tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pri
dengs tave savo šešėliu; todėl ir 
tavo kūdikis bus šventas ir vadi
namas Dievo Sūnumi” (Lk 1:35). 
Iš paklusnaus atsidavimo Šv. 
Dvasios veikimui Marija atsakė: 
„Štai aš Viešpaties tarnaitė, te
būna man, kaip tu pasakei” (Lk 
1:36).

Paklusnus atsidavimas Šv. 
Dvasios veikimui yra būtinas 
kiekvienai krikščioniškai sielai 
jos kelyje į amžinąją paskirtį. 
„Visi, kurie vadovaujasi Dievo 
Dvasia, yra Dievo vaikai” (Rm 
8:14).

Krikščioniškas gyvenimas, ko
kį Kristus yra skelbęs, yra die
viškas gyvenimas. Kad galėtume 
atlikti dieviškus darbus ir die
višku būdu, reikia, kad Šv. Dvasia

užpildytų savuoju veikimu mūsų 
protą ir valią, kad Kristus iš 
tikrųjų būtų mūsų tiesa, kelias ir 
gyvenimas.

Kristus, primindamas apašta
lams, kad Jis juos turės palikti, 
taip jiems kalbėjo: „Kas mane 
tiki, darys darbus, kuriuos aš da
rau, ir dar už juos didesnių, nes aš 
keliauju pas Tėvą... aš paprašysiu 
Tėvą, ir Jis duos jums kitą Glo
bėją, kuris liktų jums per amžius, 
— Tiesos Dvasią, kurios pasaulis 
neįstengia priimti, nes jos nema
to ir nepažįsta” (Jn 14:12-17).

Šiame pasaulyje žmogus gyve
na nuolatinėje grėsmėje. Visą 
laiką jo gyvybė yra pavojuje. 
Panašiai ir dieviškoji gyvybė, 
kurią atpirktasis žmogus yra 
gavęs iš Kristaus atpirkimo 
aukos, yra nuolatinėje grėsmėje. 
Jeigu Kristus buvo gundomas, tai 
ir Jo atpirktieji žmonės yra gun
domi. Šv. Petras perspėja: „Būki
te blaivūs, budėkite! Jūsų priešas 
velnias kaip riaumojantis liūtas, 
slankioja aplinkui, tykodamas ką 
praryti” (1 Pt 5:8). Įvykusi kova 
amžių pradžioje prieš Dievą 
dabar tęsiasi mūsų žemėje. Pikto
ji dvasia negali pasiekti dieviško 
majestoto, bet ji gali sunaikinti 
Dievo gyvybę žmogaus sieloje, 
kai žmogus pasiduoda jos gundy
mams ir šio pasaulio klaidin
giems pažadams. Šiame pasau
lyje mes esame tik piligrimai. 
Todėl Kristaus pažadėtoji 
Globėja, Tiesos Dvasia yra nuolat 
su mumis. Ji duoda krikščioniui 
supratimą ir išmintį, kad šio 
pasaulio pažadai ir vertybės nėra 
lygios su amžinomis vertybėmis, 
kad mūsų amžinoji buveinė yra 
drauge su Kristumi.

Kristus pažadėjo, kad Jo 
karalystėje ir apaštalai bus 
drauge su Juo. Zebediejaus vaikų 
motina prašė, kad jos sūnūs 
Jonas ir Jokūbas būtų vienas Jo 
dešinėje, o kitas kairėje, prie 
Viešpaties Jėzaus arčiausiai. 
Tada Kristus paklausė, ar jie 
galės gerti iš taurės, kuri skirta 
Mesijui, — ar galės pakelti skirtą 
kančią ir mirtį. Tiedu broliai 
atsakė, kad galės. Motina ir jos 
sūnūs kalbėjo apie šio pasaulio 
karalystę, o Viešpats Jėzus 
nurodė į amžiną karalystę, kur 
yra daug buveinių. Jis įžengė į 
dangų ir sėdi Dievo Tėvo deši
nėje, kaip mes kalbame tikėjimo 
išpažinime. Jis yra Dievo Tėvo 
Sūnus — antrasis Švč. Trejybės 
asmuo. Jis su savo kūnu ir siela, 
žmogus iš Nazareto įžengė į Švč. 
Trejybės Dievybę. Taigi didelis 
įvykis paties Dievo amžiname gy
venime. Laikų pilnybėje antrasis 
Dievo asmuo tapo žmogumi.

Kristus visiems mums paliko 
pažadą: „Einu jums vietos pa
ruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl 
sugrįšiu ir jus pas save paimsiu, 
kad jūs būtumėte ten, kur ir aš” 
(Jn 14:2-3). O būti su Juo drauge 
ir mums reiškia įžengti į Švč. 
Trejybę, kuri yra visagalinti 
Dievybė. Tai yra begalinis žmo
gaus išaukštinimas, ruošiamas 
Dievo Dvasios, kuri šioje žemėje 
yra mūsų Globėja.
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Lena
(Atkelta iš 3 psl.)
žiuoti abu McReedys. Iš vakaro susitvarkiau 
savo daiktelius, sudėjau viską į lagaminėlį... 
Tavo šilkiniai marškinėliai rūpestingai ant 
viršaus...

Spėjau, kad geriausiu atveju jie mane nu
veš atgal į ligoninę, o gal pašauks policiją, įkiš 
į kalėjimą. Bet aš nesirūpinau, mano siela buvo 
laisva, niekas jos nebegalėjo uždaryti! Jaučiau
si rami, man buvo visiškai vis tiek, kas manęs 
toliau laukia, bėgti niekur nesirengiau. At
siguliau miegoti, pramiegojau visą naktį kaip 
negyva. Apie vienuoliktą valandą ryto atsirado 
McReedys.

Nebandysiu tau perduoti to pirmo poveikio, 
kurį padarė mano viršininkams nuniokojimo 
vaizdas. Pasakiau, kad gali su manimi daryti 
ką nori, man vis tiek, nesiteisinau, nesiūliau 
atlyginti nuostolių.

Ir tada įvyko tai, ką aš laikau vienu iš 
stebuklų mano gyvenime.

Daktaras McReedy, atsikvošėjęs nuo 
smūgio, atsisėdo ant suolelio prie buvusių 
narvų, ten kur aš praleidau savo paskutinius

vakarus. Jis šluostėsi nosine plinkančią kaktą 
ir užsimąstė, į pietvakarius užsižiūrėjęs, ten, 
kur toli, gal jau pelkėse, naują gyvenimą 
pradėjo septyniasdešimt šešios jaunos audinės. 
Jis nieko neatsakė, kai jo įtūžusi žmona jam 
liepė eiti iššaukti policijos. Tik kai ji pareiškė 
eisianti telefonuoti pati, jis atsikėlė, ir nusekė 
ją į namus. Mačiau, kaip jis uždėjo ranką ant 
žmonos rankos, ant ragelio. „No”, tik pasakė.

„What do you mean, ‘no’?”, isteriškai 
užriko Mrs. McReedy.

„No”, pakartojo jos vyras niūriai. „Ir jeigu 
tu iššauksi policiją, aš tavęs neparemsiu, sa
kysiu, kad aš pats sunaikinau savo farmą ir 
išleidau audines”.

Nieko jis man neaiškino, tik pažiūrėjo kaž
kokiu klaikiu žvilgsniu. Tylėdamas įsodino 
žmoną į mašiną ir paprašė manęs palaukti, 
niekur neišeiti, iki sugrįš už kelių dienų. Aš 
ir neturėjau kur eiti. Trečiadienį, jo laisvą 
dieną, jis paskambino telefonu, sakė, atsivežęs 
žmogų, kurį aš pažįstu.

Na, pagalvojau, veš jie mane atgal į ligoni
nę. Pasimeldžiau, apsirengiau ir sėdžiu lauke 
ant to suolelio, laukiu...

Išgirdau mašinos dūzgimą, pasirodė dakta
ro McReedy pilkas Dodge, žiūriu, jo žmonos 
nėra, bet su juo kažkoks kitas keleivis.

„A, matyt, atsivežė iš ligoninės”, tariau 
sau, ramiai eidama prie automobilio. Išlipo Dr. 
McReedy, sako, „Štai čia, man rodos, tavo 
pažįstamas...”

Netikėjau savo akimis, netikėjau tuo, kas 
darosi, man užėmė kvapą, ėmė suktis galva, 
pasaulyje vyko perversmas.

Iš kitos automobilio pusės išlipo Andrius 
Simola — aukštas, lieknas, rimtas, visai toks 
kaip Vokietųos laikais...

Lenos pasakojimas nutrūko. Julįja tyliai 
šniurkštė į nosinę. Lena šypsojosi, ir po 
minutės vėl ėmė kalbėti.

— Vėliau tik sužinojau, kaip jiedu susitiko. 
Pasirodė, Dr. McReedy visai ir nesiruošė ma
nęs grąžinti į ligoninę, bet ėmė teirautis man 
darbo. Viena jo pacientė, kuri turėjo tris šunis, 
jam pasakė, kad jos „veterinary” netolimam 
miestelyje ieško pagalbininko. Dr. McReedy 
paskambino jam — štai, sako, taip ir taip, 
ukrainietė gydytoja ieško vietos. O tas, 
„Ukrainietė? Koks sutapimas, čia mano kole
ga, šalia, irgi iš to krašto!”

— Atleisk amerikiečiui, Julichen, už neži
nojimą... Jiems Ukraina ar Lietuva, vis tiek...

Bet Andriejus iš karto suprato, kad tai aš...
Kai vėliau atsisveikinom su Dr. McReedy, 

jis atrodė lyg atgimęs. ,.Žinote, pirmą kartą

gyvenime aš tikrai pasijutau laisvas. Koks tai 
nuostabus jausmas!”, kalbėjo jis, kratydamas 
Andriejui ranką. Jis palinkėjo mums visa ko 
geriausio ir reiškė viltį, kad pasimatysim. De
ja, daugiau jo niekad nemačiau, numirė jis kitą 
žiemą nuo širdies atakos...

Lena baigė savo pasakojimą, ir su meile 
žvelgė į draugę spindinčiomis akimis.

— Tavo puikūs šilkiniai marškiniai buvo 
mano vestuvinis kraitis, — pridūrė ji šypso
damasi.

Julįja neatsakė į paskutinę pastabą. Pasi
lenkusi, ji paėmė nuo žemės apvalų akmenuką 
ir ėmė su juo žaisti.

— Tai tu vis dėlto „padarei” Dievą, ar ne 
taip? — ištarė po valandėlės nedrąsiai.

Lena atvertė galvą ir užsimerkė, suraukusi 
kaktą.

— Kaip išreikšti sąvokas, kurioms nėra žo
džių žodynuose? Man dažnai atrodo, kad mes, 
visi Jo tvariniai, esam Jo įrankis, Jo rankos, 
esam Jam reikalingi, kad vykdytumėm Jo dar
bą. Jeigu nevykdom, Jis išnyksta iš mūsų 
pasaulio, mes Jo nebematom, ir tada miršta 
mūsų siela...

Staiga susijuokusi, matydama draugės 
rimtą išraišką, ji spūstelėjo Julijos ranką. — A, 
bet aš pamokslauju.

— Ne, ne, — užprotestavo Julija. Ji norėjo 
pritarti ir už kažką dėkoti, bet negalėjo rasti 
žodžių. Susigraudinusi, papurtė galvą.

— Aš suprantu, suprantu!
Lena atsistojo. Nuo namų pusės, žemyn 

takeliu, mosikuodamas rankomis, nerangiai 
leidosi Ted.

— Daktaras jus šaukia, — kreipėsi jis į šei
mininkę iš toli.

Julija palietė jos ranką. — Eik, Lenchen, 
nesirūpink manimi, aš čia dar pasėdėsiu... Vis 
tiek tu būsi užimta dabar!

Julija palydėjo akimis Lenos figūrą, tiesią 
ir stangrią, vikriai kylančią takeliu paskui 
susikūprinusį berną. Jos širdis buvo pilna, ir 
ji bijojo pajudėti, kad neišsilietų. Ji žvelgė į 
ežerėlio mirgantį paviršių, ir į mėlyną aukštą 
dangų, kur toli toli, vos įžiūrima, tikslingai 
ir pasitikinčiai, plaukė trikampė virtinė 
paukščių.

* * *

Albertas ištiesė ranką, jo veidas buvo ra
mus ir susikaupęs. „Iki pasimatymo, drauguže, 
iki...”

Julija jautė jo švelnų prisilytėjimą, lyg 
vėjelio pūstelėjimą, ir atvėrė delną, nesisteng
dama io sulaikyti.
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