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Vincas pusryčiavo kiek ilgiau, nei paprastai, ir gerdamas nesaldin
tą dirbtinę kavą, akimis sekiojo šeimininką, žilstelėjusį austrą, lyg 
ko iš jo laukdamas, arba pats norėdamas jam ką pasakyti. Po pus
ryčių, paėmęs kirvį, išėjo malkų kapoti.

Po valandėlės ir šeimininkas, įsikandęs ilgą nukarusią pypkę, atsira
do malkinėj. Vincas to tik ir laukė:

- Kaip jau esu jums aną kartą sakęs, Kūčias ir Kalėdas noriu pra
leisti pas savo tautiečius. Unkene gyvena viena lietuvių šeima. Prašė, ir 
aš pažadėjau, - viską išdėstė vienu atsikvėpimu.

Praėjo keletas ilgų sekundžių, kol austras teikėsi atsakyti:
- Tai pas mus šventėms nenori pasilikti? Nelabai gerai. Aš kaip tik 

turiu poryt važiuoti į Zellį - nebus kam nė gyvulių pašerti. Kad nors žmo
na būtų tvirtesnė, arba kad Rosi anądien nebūtų užsispyrusi išeiti.

- Suprantu, bet ir jūs žinokite, kad tokių švenčių metu vienam, be sa
vųjų, nei šis, nei tas.

- Jeigu nenori, tai aš ir nelaikau. O kaip manai pasiekti Unkeną?
- Iki St. Martino pėsčias, o iš ten žadėjo nuvežti Liudvikas. Žinote 

aną trumpą, bet kaip krosnis drūtą banatą, Vengrijos vokietį, kuris St. 
Martino lentpjūvėj lentas vežioja. Šventėms jis važiuoja pas savo gimi
nes, dar už Unkeno.

- Gabalas kelio. O kada manai iškeliauti?
- Norėčiau tuoj po pietų, kad iki sutems, galėčiau pereiti kalnagūbrį 

ir Velnio Malūną.
- Vasarą tam keliui užtektų keturių valandų, o dabar viena kita va

landa prisidės.
- O kažin, ar oras į vakarą nesuges?
- Hm, gali šio ir to būti. Žiūrėk, matai, kaip Birnhornas ryškiai ma

tyti, lyg čia pat būtų, o anakur Roth viršūnė, kaip garuojantis puodas 
rūksta. Ir rytų vėjas kartais atneša sniego.

Laikas slinko labai iš lėto, ir Vincui darbas nesisekė. Dar prieš dvy
liktą nuėjo į virtuvę. Pietums gavęs miltainių, vadinamų knedeliais, pa
linkėjo šeimininkams linksmų švenčių ir, užsikabinęs kuprinę, kurioje 
buvo Trainių mažiesiems šis tas lauktuvių, išėjo.

Tik keli žingsniai, ir Neuheimo kaimo balti mūriniai namukai, siau
romis žalių lentelių langinėmis, baigėsi. Prieš akis stūksojo apsnigti išdi
dūs, debesis prašokę kalnai. Oras apačioje buvo ramus, bet kalnų kara
liaus Watzmanno viršūnėje, atrodė, žaidė vėjas, ir sniegas, lyg dulkių de
besys, plačiais ruožais leidosi žemyn. Visur buvo balta balta balta. Tik iš 
viso ploto išsiskyrė tamsūs, uolų įkalnėse įsikabinę miškeliai. Kaip keis
ta, kad pasaulyje yra daug derlingų vietų, kur medžio neįprašysi, gi čia 
storos eglės auga ant plikų ir stačių akmenų, kur, rodos, saują žemės 
sunku rasti. Nuolaidžius kalnų šlaitus įvairino po vieną išmėtytos, lyg 
degtukų dėžutės, pilkos kalniečių trobelės - iki pusės kalno gyvenamo
sios, dviejų aukštų, žemu stou, aukščiau, padebesiais - tik iš lentų sukal
tos pašiūrės šienui.

Jau bus visa valanda, kai Vincas brido mažai išvažinėtu keliu. Snie
gas vėlėsi prie batų, ir dažnai reikėdavo jį daužyti. Antai, jau matyti ir 
koplytėlė, kur kelią reikės palikti ir pasukti siauru taku į kalną. Reikia 
pasakyti, kad tokių koplytėlių šiame krašte pakelėse užtinkama daug, ir 
jos visos panašios. Ir šitojoj už geležinių nelyginant muziejuj, stovėjo ko
ne dešimt Švenčiausios Mergelės statulėlių. Tai vis primityvaus namų 
darbo drožiniai, tik Dievo Motinos iš Lurdo savo kokybe skyrėsi, bet užtai 
jų buvo net trys. Taip pat be saiko ir skonio prigrūsta pigių popierinių gė
lių ir nudegusių, aptekėjusių žvakigalių.

Vos tik Vincas pradėjo kapstytis į kalną, suprato, kad iš namų per 
vėlai išėjo, ir kad gali sutemti dar nenusileidus į plentą. Raminosi tik tuo,

Antanas Lipskis. „Kūčių naktį”.

kad kelias žinomas, ir kad jokių pavojingų vietų neturėtų būti. Be to, ir kalno 
viršūnę, prie kurio šliejosi takas, dengė miškai, ir galimos sniego lavinos nebu
vo pavojingos.

- Pagaliau šį vakarą būsiu tarp savųjų, - nuo tos minties šiluma perėjo 
Vincui per širdį.

Pora mėnesių, kai jis negirdėjo gimtosios kalbos ir nebuvo sutikęs senųjų 
pažįstamų. O kokie tušti sekmadienio vakarai, kai austrai, susimetę kaimo 
smuklėse, gurkšnoja alų ir tauškia apie gražiuosius Prano Juozapo laikus. Jis 
gi, svetimas ir negalįs niekur pritapti, vaikštinėja iki sutemos stirnų pramin
tais takeliais kalnuose ir svaidžioja betiksliai akmenis, ir laukia, kad greičiau 
baigtųsi šventoji diena. Didžiosios šventės - o geriau, kad jų visai nebūtų.

Nukelta į 2 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

Vincas negali nesusigėdęs prisiminti, kai 
pernai Kūčių vakarą pas savo šeimininkus jis, 
dviejų metrų milžinas, apylinkėj vadinamas lo
kiu, susigraudino ir visą vakarą nepasirodė iš sa
vo kambarėlio. Šiandien taip nebus. Juk tam jis 
jr eina ten, kur jaučiasi kaip namie, kur su mažą
ja Birutėle ir Vytuku daug juokaus ir žais.

Kalnietis visada juokiasi iš lygumų žmo
gaus, kaip anas -kopia į kalnus arba ke
liauja kalnų takais. Ne kalnietis lipdamas 
visada skuba, lekia, kelio vingius trumpina. Ži

noma, jis greitai pavargsta, kojų raumenys į- 
skausta, uždūsta ir tūri dažnai ilsėtis. Alpių gy
ventojas žengia iš lėto, koją, apautą sunkiais 
kaustytais batais, stato tvirtai. Užtai kad jūs ma- 
tytūmėt, kaip jis šokinėdamas leidžiasi nno kal
no! Paridentas akmuo jo nepavys. Jis atsiima tą 
laiką, kurį sunaudojo tingiai besikapstydamas į 
viršų. Žinojo tai ir Vincas, bet naudingą austrų 
patarimą atsiminė tik tada, kai pamatė tolumoj 
prieš save judantį keleivį, kurį turėjo greitai pri
vyti. Nuovargį ir šilumą jautė visame kūne, bet 
kojos buvo lyg motorinės ir nešė be snstojimo.

Tarp ano keleivio ir Vinco atstumas mažėjo. 
Greit jis pamatė, kad tai būta moters. Kai netrū
kus savo ilgais žingsniais ją privijo, išvydo seną 
rūstaus veido keleivę, kuprinės kaip kalno slegia
mą.

Vincas nemėgo kalbinti nepažįstamų žmo
nių, bet nepasveikinęs nepraeidavo, juo labiau 
susitikęs tokiam vienišam kely. Tik jis nemalo
niai pasijuto, kai į jo „Gruess Gott” moteriškė tik 
piktu žvilgsniu ir nervingu rankos mostu teatsa
kė. Pora žingsnių buvo nuo jos, kai išgirdo tylų 
burbtelėjimą, iš kurio tik vieną žodį galėjo išskir
ti „Auslaender”. Tikriausiai buvo pa
sakyta kas nors tokio, kas skiriama 
tik „prakeiktų užsieniečių” adresu, 
kaip jie čia neretai vadinami, užtai, 
kad valgo austrų duoną, mindžioja 
jų kalnus ir darkyta kalba ištaria Jų 
Dievo vardą”.

Vinco mintis, debesėliais susitel
kusias, išblaškė iš tolo girdimo upe
lio šniokštimas. Žmonės šią vandens 
srovę, netvarkingai krintančią iš 
kalno viršūnės, vadina Velnio Malū
nu. Vardą upelis gavo gal todėl, kad 
mėtydamas skaidrų vandenį nuo uo
los ant uolos, nuo kurių dabar kabo
jo milžiniško didumo ledo žvakės, iš 
tolo priminė malūno dundenimą; o 
gal todėl, kad po smarkių liūčių pa
tvinęs, ardydamas kalnus, vartyda
mas, trindamas didžiulius akmenis, 
juos neša, verčia į derlingas dirvas, 
užgriozdina kelius, o dažnai, vagą 
pakeisdamas, užlieja ir vargingo 
sklypininko derlių.

Už pasisukimo, kur takas ima 
vietomis staigiai leistis, tai vėl nežy
miai kyla, kur stovi kiek pakrypęs 
senas kryžius su trikampiu stogeliu, 
prieš akis atsiveria nauji slėnio plo
tai. Tolumoj, lyg iškilmėms išsirikia
vęs, kyšo Reiteralpės dantytas kal
nagūbris.

Kas ten, ar ėmė snigti, kad kal
nyno tik apačia ir Saalacho slėnys 
tematyti? Ne, tai tik debesys nežinia 
ko, tartum kieno rankos slegiami, 
traukiasi pažemiais. Ar jau vakaras? 
Steinbergo kalnai, kurių baltumas 
pirmiau buvo gelsvas, ėmė melsvėti. 
Dar tik ketvirta valanda, tai temti 
lyg ir per anksti.

Po kojomis, kur kaip žalia gyva
tė, vingiuoja neužšalęs Schuettacho 
upelis, languose mažyčių apsnigtų 
namukų, kurie iš viršaus atrodė 
kaip cukriniai grybai, išstatyti krau

žiburėliai
tuvių languose, sužibo keli silpni žiburėliai. Juo 
labiau temo, tuo daugiau rados švieselių, kurios 
priminė šv. Jono vabalėlius, kurie šiltą vasaros 
naktį skraido papartynuose, arba kaip kalėdi
niuose atvirukuose, kur vakaro prieblandoje 
nykštukai sniegu velka eglę, o pamiškėje jų maži 
maži nameliai, tokie maži, kad net vieno lango 
užtenka. O ten, kur švieselių prismaigstyta tan
kiausiai, visa galva aukščiau kitų pastatų iškyla 
smailabokštė kaimo bažnytėlė. Ir jos langai nu
švito.
. Tą valandą kaip tik suskambo ir bažnytėlės 
varpas vakaro maldai. Tylus sidabrinis virpėji
mas, sklisdamas po plačiuosius sniegu užklotus 
slėnius, tartum motinos ranka, maloniai palietė 
keleivio ausis. Lyg tai būtų pats Viešpaties ange
las tą šventą vakarą čia atsiradęs ir savo Siuntė
jo vardu paskelbęs:

- Ramybė teesie su tais, kurie šeimos židini
uose prie stalo taikoj mini Jo didįjį Atėjimą!

- Ramybė, ramybė, - pritaria kalnai, jų uolos 
ir sniegynai, kurie kalnus dengė.

- Tebūnie palaiminti ir tie, kurie nežino, kur 
jų namai, ir, nerimo vedini, klajoja vienišais ke
liais! - taria vėl tas pats varpas.

- Tebūnie, beje, tebūnie ir jie palaiminti, - 
kartoja aūdrą ir sniegą nešini rūstūs debesys.

Juo šviesiau spindėjo kalniečių trobelės žibu
rėliai, tuo labiau Vincą kankino anų laikų Kūčių 
atminimas. Rodos, jis ir dabar mato ir girdi, kaip 
už penkiolikos šimtų kilometrų maloniai šiltam 
namely tyliai sėdi prie stalo jo namiškiai ir, ne
drįsdami skausmą sukeliančio vardo minėti, ne
tyčia pažvelgia į tuščią kėdę stalo gale.

Sunku įsivaizduoti nepastovesnį orą kaip 
kalnuose. Rūkai, dar prieš valandėlę kaboję šia
pus kalnagūbrio, virto baltai pilkos masės ka
muoliais, kurie lyg geležimi kaustyti kovos žir
gai, ištiesę kaklus kiek įkabindami šuoliais lėkė 

slėniais, per miškus ir kalnus viską 
su savimi pagriebdami, sutrypdami. 
Per kelias minutes sutemo, užgeso 
visi papėdės žiburiai, nutilo vakaro 
varpai. Kilo švilpimas, tartum būtų į 
aukštį paleisti šimtai vilyčių. Kas 
tai, dar ir perkūno trenksmas? Ne, 
tai vėjo viešpačiai, susikibę su kalnų 

galybėmis, sujudino uolas. Baltosios kalnų kete
ros neatlaikė, ir kažkur pasirito sniego jūros, vis
ką po savim sumaišydamos.

Žmogus, nematęs sniego lavinų, nesupras šio 
majestotinės gamtos stichijos grožio, kartu ir 
siaubo. Vargas trobelei, jei papučia smarkesnis 
vėjas išilgai slėnio, ir jos stogas nėra apsaugotas 
vos pakeliamais akmenimis. Tačiau tai dar ne 
vargas, palyginti su tuo, kai ožkų augintojo na
melis pasipainioja po kojomis kalnų galybėms, 
panorėjusioms pajuokauti ir pasimėtyti sniegu. 
Kas nežino atsitikimų, kad pakalnėse gyventojai 
vieną rytą vietoj taikaus kalnyno trobelės išvysta 
sniego kalną; arba grįžęs iš darbo miško kirtėjas 
ten, kur gyveno jo ilgų metų laimė, atminimui tik 
keletą namų slenksčio akmenų teranda. Graži, 
bet pikta kalnų gamta. Gal todėl ir kalniečio cha
raktery, kaip ir jūrininko, jaučiama daugiau kie
tumo, negu ramių lygumų gyventojo.

Vincas, pasistatęs apykaklę, rankas susiki
šęs į kišenes, susitraukęs, tai vieną, tai ki
tą akį užmerkęs, lyg laivas pasigailėjimo 
nežinančioj jūroj, stūmėsi prieš vėją. Sniegas kir

to jam į veidą, ausis, lindo tarp drabužių. Plono 
milo, be pamušalo, lyg skudurėlis, vėjo tampo
mais apsiaustas vyniojosi ir painiojosi tarp kojų. 
Retkarčiais reikėdavo sustoti ir pavėjui nusigrę
žus atgauti kvapą.

- Jei nebus dar blogiau, vis šiaip taip parsi- 
kasiu. Juk iki plento ne kiek jau čia kelio beliko, 
- mąstė Vincas.

Dėl savęs Vincas neturėjo baimės. Dar kokia 
valanda, ir jis pasieks žmonių gyvenamą slėnį. 
Blogiau, žinoma, anai moteriškei, kuri eina tuo 
pačiu kebu. O jei ši audra tęsis visą naktį, gal dar 
ilgiau? Ir jei senutė, negalėdama prieš vėją ir 
sniegą žengti, turės stovėti ir nežinia ko laukti?

Arba jei ji pames kelią ir nupuls kur 
į prarają? Paskui po švenčių jis skai
tys laikraščiuose, kad tokia tai mote
riškė rasta sušalusi kalnuose. Ar jis 
dėl to taip pat bus kaltas? Žinoma, 
juk jis nuo jos tik už kelių šimtų met
rų.

Bet Vincas jaučiasi gerokai pa
vargęs. Kojos sunkios kaip kaladės. 
Ausys ir nosis šąla. Kada jis paga
liau pasieks Trainius? Ar Liudvikas 
jo lauks iki vidurnakčio? O jei nesu
lauks ir išvažiuos? Kam tada iš viso 
ši kelionė?

Tačiau mintis apie moteriškę, 
kuri ten atsilikusi gal nežino, kaip 
išsivaduoti iš šios nakties vėjo ir 
sniego klaikumos ir gal beviltiškai 
šaukia, nedavė jam ramybės.

Grįžti jos ieškoti? Vėl kapstytis į 
kalną? Ar ji verta, toji, kuri pasvei
kinta net nusigręžė? Bet ar reikia 
traukti iš duobės kiekvieną įkritusį, 
ar tik tą, kuris man patinka? Kaip 
tada reikalauti iš kitų daugiau, negu 
patys duodame?

Jis neapsisprendžia, kas daryti, 
bet jaučia, kad neįsitikinęs, jog se
nutei nieko blogo neatsitiko, per vi
sas šventes neturės ramybės, ir jį 
kankins jausmas, kad nesugebėjo sa
vęs nugalėti, kad matė žmogų pavo
juje, bet neturėjo valios atsisakyti 
kai kurių patogumų.

O gal jis tik perdeda pavojų? Tik 
jam, neįpratusiam į šias oro sąlygas, 
atrodo kažkas baisu. Gal tai tik be
reikalingas jo jautrumas? Juk ir čia 
žmonės visą amžių gyvena, pasens
ta, ir jiems nieko neatsitinka. Kodėl 
būtinai šiandien?

Ne, ne, būna ir čia. Ir iš kaimy
ninio Rosenbacho kaimo pereitą žie
mą du vyrus, jaunus ir stiprius, snie
gas amžiams palaidojo. Pavojų ne
reikia ieškoti, jie patys ateina. Kam
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gi būtų kiekviename kaime drąsių vyrų gelbėji
mo komandos, kurie pasiruošę kiekvienu metu 
pertraukti savo poilsį, ne tik darbą, ir patys rizi
kuodami gyvybe, gelbėt ne tik kokį neatsargų 
lai-piotoją, bet ir kalnuose paklydusį kaimyno 
gy vulį.

Vincas valandėlę atsišlieja storos eglės, kuri 
sudaro mažą užuovėją, nubraukia nuo antakių 
prilipusį sniegą, sustingusiom rankom patrina 
ausis ir žandus. Ir kodėl dar ten iš paskos turėjo 
sekti anoji moteriškė, dėl kurios jam dabar nėra 
ramybės? Traukia iš kišenės laikrodį, dideliu 
vargu šiaip taip įžiūri spingsinčias laikrodžio fos
forines rodykles ir skaitmenis.

- Pusė septynių!
Kaip jau vėlus laikas! Mažų mažiausia jis tu

rėjo būti jau nusileidęs nuo kalno. Bet jau kaž
koks pakilus jausmas buvo užliejęs jo širdį.

Dar po kelių minučių svyravimo Vincas ėmė 
statyti kojas į savo pramintas pėdas. Bet pėdsa
kų tuoj neberado - vėjas savo buvo atlikęs.

P
ūtė dabar į nugarą. Sniegas veido nekapo
jo, ir jis galėjo akis išplėtęs žiūrėti į tamsą. 
Koją už kojos statė retai, bet tvirtai. Jau jis 
nesigailėjo save nugalėjęs. Tik vieno bijojo: kad 

nesutemtų taip, jog ir sniego nebūtų matyti. Vė
jas lyg ir sumažėjo? Ne, jis tik pavėjui keliauja.

Kopė skubėdamas. Sušilusį vėjas vėsino. 
Baimė ėmė pagalvojus, kad jis gali tamsoj su se
nute prasilenkti, gali jos neatskirti nuo krūmo ar 
uolos iškyšulio. Pamėgino šaukti. Bet kas gali vė
ją perrėkti!

Laimė dar nebuvo palikusi senutės, ir Vin
cas griūte užgriuvo ant jos. Ji stovėjo pavėjui nu
sigręžusi. Kuprinė buvo prie jos kojų.

- Ar tai jūs? - nugąsdino savo šauksmu mo
teriškę.

Ne, ji to balso neišsigandusi. Jis jai maloniau 
nuskambėjęs, negu šios nakties vargonai, kurių 
ji jau nesitikėjusi išgirsti.

- Tai tu, gerasis žmogau, esi tas pats, kuris 
buvai mane gerokai pralenkęs ir vėl grįžai? Tik 
man padėti? Negali būti! Tokią klaikią naktį! Ne 
visi užsieniečiai blogi žmonės. Kad tau Dievas 
nepagailėtų savo gėrybių... - Austrė ne kalbėjo, 
bet verkte išverkė.

Ar jai nešalta? Ne, nors šiek tiek, bet pajudė
jus būsią geriau.

Vincas kabinasi jos sunkią kuprinę, o savo 
pustuštę duoda jai. Paskui liepia įsikibti į ranką, 
ir vėl senuoju keliu žemyn.

Abu žengia labai iš lėto, lazdomis pasirams
čiuodami ir kurį laiką tylėdami. Iš tikrųjų, ar tik 
vėjas nemažėja? Rodos. Bet sniegas tikrai juo
desnis.

Audra silpnėja, ir moteris, nusiėmusi nuo 
burnos skarą, ima kalbėti. O pas ją kalbos! Kur 
ji einanti? Ji taip pat norėjusi per šventes su kuo 
nors susitikti ir paplepėti. Pas ją šiemet niekas 
neatvykęs, o ji gyvenanti viena. Jos paguoda, sū
nus, rytų fronte dingęs, ir jau trejus metus netu
rinti apie jį jokių žinių.

- Kokie jūs laimingi, lygumų žmonės, kad 
pas jus nėra kalnų, ant kurių auga edelveisai! - 
Jos vienintelė duktė, būdama penkiolikos metų, 
vieną pavasario dieną išėjusi į Tauemo kalnus 
tų nelaimingų žiedų ieškoti ir daugiau pati ne
grįžusi. Kai ją kažkur apačioje atradę parvežė, 
jos nebuvo galima pažinti.

Vėjas buvo aprimęs, tik biro smulkus kaip 
miltai sniegas, kai Vincas, tempdamas moteriš
kę, pasiekė plentą. Sunutė, pasiėmusi savo kup
rinę, sausai padėkojo ir pasuko į priešingą kelio 
pusę. Jos kelionė beveik baigta.

Vincas, nežiūrėdamas nuovargio, įtempęs jėgas, 
skubėjo greičiau užbaigti paskutinę kelio dalį.

- Kad tik nebūtų išvažiavęs Liudvikas, - 
baiminosi Vincas.

Ir kaip gi nesirūpinti — kur jis Kūčių vakarą 
dingtų tarp nepažįstamųjų? Iki Unkeno pėsčiam 
ir tokiu keliu reikėtų visą naktį klampoti. Be to, 
jis jau ir jėgų neturi.

- Ne, banatas geras žmogus ir tuščiai neža
da. Sakė, kad jo lauksiąs nors ir iki vidurnakčio.

Oras veik visai nurimo. Šviesėjo. Snigti ta
čiau nesiliovė. Po geros valandos jau galima buvo 
įžiūrėti kelis netolimus žiburėlius. Taip, tai St. 
Martinas. Vincas vėl sukaupia paskutines jėgas, 
skubina žingsnius.
Kaime buvo tylu ir tuščia, tik languose spin-dėjo 
žiburėliai. Štai, čia turėtų būti ir Liudviko butas, 

tik jo langų iš gatvės nematyti.
Vincas ne tik jaučia, bet ir girdi padidėjusį’ 

savo širdies plakimą.
Tuoj tuoj, už pusės minutės jis viską žinos. 

Kiek daug spėliojiftių galima per tą laiką pri
galvoti!

Smarkiau pasibeldžia į duris. Viduje tylu. 
Vincas vėl stuksena. Ir vėl nieko negirdėti. Toji 
tyla nieko gero nežada. Vincas šią minutę tik 
klauso, jis nieko kito, net ir nuovargio, nejaučia. 
Kokie tai šilti ir šalti šiurpuliai kūnu vaikšto. Dar 
po kelių stuksenimų į duris, iš aukštutinio lango, 
pro stiklą išgirdo moterišką balsą:

- Kas gi ten beldžiasi?
- O šventieji! - Ne, jau nieko nereikia sakyti. 

Jau jam aišku.
Ar Liudvikas išvažiavęs? Žinoma, išvažiavęs. 

Dar visai neseniai?! Ar jau taip vėlu? Jau po vie
nuoliktos, ir žmonės ruošiasi bažnyčion. Jo lai
krodis bent kiek atsiliko. Ar jis iš tolo atėjęs? Ne, 
nors ir ne iš arti. Ar jis nenorįs vidun užeiti ir 
bent kiek sušilti? Ne, jis nei sušalęs, nei pavar
gęs, nei išalkęs.

Sniegas krito dideliais ir mažais kąsniais. 
Pro sunkias apsnigtas medžių šakas geltonais 
ruožais veržėsi tiršti gatvės žiburių spinduliai.

Žmonės būreliais rinkosi į bažnyčią. Tik Vin
cas slinko kaimo gatve vienas, nieko nematyda
mas, bejausmis, abejingas viskam: ir krintančiam

ANTANAS LIPSKIS

ŽVAIGŽDĖ
Nukrito degdama žvaigždė ant žemės,
Surado ją žvalus jojikas, praeidamas lankas, 
kai išgerti laimėjimų taurę jis ėjo, 
paglostyti arkliams kaktas...
Per maža žvaigždė, kaip tikėjo: 
be durų, be langų.
Per sunki žvaigždė įnešti į namus...

Nukrito degdama žvaigždė ant žemės. 
Guli pasvirusi prie šlaito.
Žvengia arkliai...

Išvydo ją nelaimės ištiktas žmogus... 
Per didelė žvaigždė įnešti j namus — 
padėt ant stalo,
per anksti sudėti džiaugsmo vitražus...

Žiūri degančiom akim nukritusi 

žvaigždė 
j savo prarastą dangų.
Iš džiaugsmo suklykia vaikai... 
Žmogus kaltais iškala langą, 

tik pažiūrėti j vidų...
Per maža toji žvaigždė 
apsigyventi,
per trapi nupinti laimės vainikus.

Kūčių vakare nukrito žibanti žvaigždė. 
Tylu, tylu. Arkliai nežvengia.
Praeivis atveria auksinį langą: 
kokia puošni žvaigždė ant jojo delno. 
Baugu, baugu, kad nesudegtų...
„Hosana Aukštybėse” kartodami,
giedosime per naktį... 

sniegui, ir mirgančioms lempoms, ir žmonėms, 
kurie linksmai šnekučiavo, ir bažnyčios varpui, 
kuris skelbė džiaugsmingą Užgimimą. Kokia slidi 
jo šio vakaro laimė, ir koks didelis jos griuvimas. 
Ir tik nuo vieno mažmožio, nelyginant kortų na
melis, subyrėjęs nuo piršto prisilietimo. Gal tik 
dešimt minučių betrūko iki išsivadavimo, kurio 
troško nuo pereitų metų ir siekė per vėją ir šaltį.

Nakties tylą pertraukė vargonų gaudimas. 
Paskui visi - ir vargonai, dūdos, ir žmonės susi
liejo į vieną giesmę: „Stille Nacht, heilige Nacht”.

Ar tą giedojimą reikia pavadinti tik Kalėdų 
giesme? Ne, tai širdžių maldai reikia ieškoti kito 
pavadinimo, tai yra daugiau negu giesmė. Aust
rai pasauliui pirmoj eilėj ir didžiuojasi: Alpėmis ir 
šia „Tyliąja Naktimi”.

Nutilus giesmėms, įlipęs į aukštą sakyklą 
sausas, asketiško veido kunigas kalbėjo:

- ...niekas nėra geriau pasiruošęs pasitikti 
Užgimusįjį už tą, kuris, išsižadėdamas savęs, yra 
parodęs didžiausios artimo meilės, nenorėdamas 
būti nei žinomas, nei kitokio užmokesčio slaptai 
širdy trokšdamas. Ir niekas Kūdikėlio taip gra
žiai nepriėmė kaip tas, kuris šiandien ir namų 
neturi...

Vincas, minios spaudžiamas bažnyčios tarp
dury, lengvai atsiduso ir pajuto, kad iš lėto atsi
palaiduoja visi jį varginą sunkumai, ir jam darosi 
gera, gera. ▲

Antanas Lipskis. „Kalėdų angelas”.
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NIJOLĖ BALEŠKAITĖ-GRAŽULIENĖ

NEBELAUKTI

Paliesk mane.
Paliesk mane - žodžiais 
žodžiais, kurių taip laukiu . . . 
Leisk man 
leiski man nebelaukti.

Viltingai suvirpina mane 
kiekvienas tavo tariamas žodis - 
ir rieda nurieda mano kūnu 
manęs nepalietęs.

Prie juodspalvės upės kranto 
krenta akmenėjančios ašaros, 
kylantis rūkas trina 
rytojų . . .

Paliesk mane - 
laukiu . . .

Miglavėjo skleidžiamas 
akinantis rūkas 
trina rytojų . . .

Nejaugi mes
niekada 
nepaliesime viens kito 
žodžiais, kurių aš laukiu?

Virš juodbangės upės skrendančios 
baltaskaistės paukštės
sparnai sustingsta:
Nevilties upės rūkas 
ištrynė rytojų.

PRAŽUVĘ ŽODŽIAI

Žodžiai, kadaise skrieję 

iš širdies j širdį, 
kur pasiklydote?

Ar užsikloję 
guodžiančiu dulkių sluoksniu, 
pailsę snaudžiate?

Be jūsų 
negaliu išsakyti, 
kas ir kodėl atsitiko.

0 gal beldžiatės į svetimas širdis, 
neberasdami tos, kuri jus išlydėjusi, 
tapo nebyle?

Be jūsų 
kažkas manyje trokšta 
prasiveržti ugniakalniu.
GĖLĖS

Dreba prie durų 
atrastos gėlės: 
-Mes trokštam!
- Mes alpstam!

Pamerktos prakužda 
pamestinukės:
- Mes nieko nežinom.
- Mes pakirstos - mirštam...

Ką gi norėjai, 
kad man pasakytų gėlės?

Temsta.
Nebespėlioju,
kartu kartoju:
- Mes pakirstos - mirštam!

KAIP AGUONA

Netrukus šyptelėsiu . . .
o kol kas
sklaidau ryto debesėlius, 
gaudau saulės spindulėlius.

Netrukus prakalbėsiu . . .
o lig tol
nebylėle plaštakėle teplasnosiu, 
kol saulėgrąžų išmoksiu saulėtos šnektos

Netrukus uždainuosiu . . .
o dabar
krištoliniuose rasos lašeliuose ieškosiu 
pasislėpusios dainos.

Netrukus pražydėsiu . . .
o kol kas
susigūžus pumpurėlyje dar slėpsiu 
skaisčiaspalvę švelnią sielą, 
kaip aguona.
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Laisvės beieškant. Lietuvoje

Knygos Laisvės beieškant sutiktuvės Vilniuje. Iš kairės: „Eglės" leidyklos direktorius Antanas Stanevičius, Marijona Venslauskaitė- 
Boyle ir knygos vertėja Inga Matač.

M
arijona Venslauskaitė-Boy- 
le, anglų kalba parašytos 
knygos Search for Freedom 
autorė, praėjusią vasarą lankėsi Lie

tuvoje, kur dalyvavo knygos Laisvės 
beieškant sutiktuvėse. Anglų ir lie
tuvių kalba knygas išleido Antano 
Stanevičiaus vadovaujama, Klaipė
doje veikianti „Eglės” leidykla. Ma
rijona Venslauskaitė-Boyle, pilna 
geriausių įspūdžių iš viešnagės Lie
tuvoje ir knygos sutiktuvių, mielai 
atsakė į keletą klausimų.

- Sakykite, ar tiesa, kad Lietuvoje 
buvo surengtos trejos Jūsų knygos 
sutiktuvės?

- Taip, tai yra tiesa. Pirmos su
tiktuvės buvo surengtos Vilniuje, 
Martyno Mažvydo bibliotekoje. Čia 
labai maloniai mane nuteikė biblio
tekos renginių skyriaus vedėja San
dra Julešienė ir „Eglės” leidyklos di
rektorius Antanas Stanevičius. Su
tiktuvėse dalyvavo knygos vertėja 
Inga Matač, būrys kpt. Jono Pleškio 
giminaičių. Tarp jų buvo Amelija 
Pleškytė, Martynas ir Ilona Čibirai 
su savo vaikučiais ir kt. Taip pat da
lyvavo grįžęs į Lietuvą iš JAV žurna
listas Vilius Bražėnas, daug kitų ži- 
niasklaidos atstovų. Dalyvavo ir ak
torius Jonas Braškys. Jis paskaitė 
keletą knygos ištraukų ir Jono Pleš
kio 1957 m. parašytą eilėraštuką 
apie tėvynę. Pabaigoje buvo parody
tas Hanriko Šablevičiaus dokumen
tinis filmas „Pasmerktas myriop” 
apie kpt. Joną Pleškį.

Už poros dienų sutiktuvės buvo 
surengtos Klaipėdoje, Akropolio pre
kybos centre įsikūrusio „Baltos lan
kos” knygyno patalpose. Čia dalyva
vo keletas kpt. Jono Pleškio giminai
čių ir mokslo draugų. Susirinko apie 
80 žmonių. Čionai kalbą pasakė isto
rikas Naglis Puteika, žurnalo Jūra 
vyr. red. Z. Kelpšaitė, V. Zobarskas 
ir kt. Beje, V. Zobarskas yra pasta
tęs kryžių Pleškio atminimui.

Man buvo didelė garbė čia sutik
ti prof. dr. Joną Kubilių, kuris anks
čiau man pagelbėjo archyvuose su
rasti dokumentų apie kpt. Joną 
Pleškį. Prof. Jonas Kubilius, buvęs 
Vilniaus universiteto rektorius, la
bai šiltai atsiliepė apie mano para
šytą knygą.

Trečios knygos sutiktuvės buvo

surengtos Palangoje, Mažvydo bib
liotekos vasaros skaitykloje. Šiuo 
kartu man teko artimiau pasikalbėti 
su kpt. Jono Pleškio ilgamečiu bičiu
liu Albertu Zulkum. Palangoje su
rengtose sutiktuvėse sulaukiau įvai
riausių klausimų.

- Girdėjome, jog Jūsų knygą ir Jus 
plačiai aprašė Lietuvos žiniasklaida.

- Labai daug dėmesio parodė 
laikraščiai, radijas ir televizija. Žur
nalistė Liucija Armonaitė Lietuvos 
žiniose parašė tikrai vertingą, saky
čiau - išsamų - straipsnį. Beje, man 
buvo labai smagu dalyvauti Klaipė
dos radijo stoties Žemaičių laidoje. 
Ma-ne kalbino Edita Užkuraitė-Gu- 
davičienė, o aš atsakinėjau.

- Sakykite, ar daug kuo skiriasi Jūsų 
anglų kalba parašyta knyga Search 
for Freedom ir jos vertimas į lietuvių 
kalbą?

- Labai geras vertimas. Aš labai 
dėkoju vertėjai, leidyklai ir visiems 
kitiems, kurie vienaip ar kitaip pa
gelbėjo. Lietuvių kalba išleistoje 
knygoje yra rodyklė, kurios nebesus- 
pėjome paruošti, leidžiant knygą 
anglų kalba. Šiuo kartu įdėjome ke
letą naujų žemėlapių ir fotonuotrau
kų. Taip pat įdėjome papildomos in
formacijos apie kitus pabėgėlius.

- Knygų paruošimas ir išleidimas pa
reikalavo 10 metų nelengvo darbo. 
Na, jeigu ne paslaptis, kokios susida
rė piniginės išlaidos?

- Dar nėra viskas apskaičiuota. 
Aš manyčiau, kad susidarys daugiau 
kaip 30,000 dol., neskaitant mano 
vėliausios kelionės išlaidų į Lietuvą. 
Turėčiau pasakyti, kad yra labai 
brangus knygų persiuntimas iš Lie
tuvos. Pavyzdžiui, Laisvės beieškant 
100 egzempliorių persiuntimas į 
JAV pareikalavo 600 dol. išlaidų.

- Ar numatote ieškoti daugiau žinių 
apie J. Pleškio gyvenimą ir tęsti ap
rašymą?

- Atsakysiu į šį klausimą taip, 
kaip atsakiau Lietuvos žurnalis
tams. Būtent: yra nemažai tuščių 
vietų. Norėčiau tikėti, kad istorikai 
susidomės ir viską ištirs iki galo. 
Kaip anksčiau buvau minėjusi, Mas
kvoje yra daug archyvinės medžia

gos. Reikėtų ta medžiaga pasinau
doti. Tačiau aš tai palieku kitiems. 
Atrodo, jog man užteks. Aš juk, besi
domėdama Jonu Plėškių, praleidau 
10 metų. Aš mėgstu rašyti eilėraš
čius ir norėčiau pabaigti savo prisi
minimų knygą.

- Lietuvos laikraščiuose rašoma, jog 
Jūs palikote nemažą kiekį Laisvės 
beieškant knygų, paprašydama jas 
išdalinti lietuvių mokyklų bibliote
koms.

- Aš nesuspėju visko suorgani
zuoti. Aš tikrai norėčiau dovanoti 
knygų mokykloms. Ypač Telšių, 
Klaipėdos ir kitoms Žemaitijos mo
kykloms. Juk knyga, sakyčiau, yra 
dalis jų istorijos. Be to, norėčiau pa
sakyti, jog neseniai sužinojau, kad 
buvo dar vienos knygos sutiktuvės. 
Jos buvo vienoje Telšių miesto mo
kykloje. Sutiktuves suorganizavo J. 
Pleškio giminaitė. Ji yra Pleškio se
sers Baselės Pleškytės-Banevičie- 
nės anūkė. Girdėjau, kad viskas la
bai gerai pavyko.

- Jūs gimėte ir augote Pennsylvani- 
jos anglių kasyklų rajone. Ar nema- 
nytumėt, kad derėtų aprašyti savo 
vaikystę ir tenykštį lietuvių gyveni
mą?

- Būtinai! Aš turiu užrašų. Liko

Prof. dr. Jonas Kubilius, kalbėjęs apie knygą Laisvės beieškant Klaipėdoje, „Baltų lan
kų” knygyne surengtose sutiktuvėse.

Marijona Venslauskaitė-Boyle prie švytu
rio Klaipėdoje (Melnragėje).

nemažai darbo. Norėčiau pasakyti, 
kad apie tai jau buvo šis bei tas pa
rašyta Lituanus žurnalo 1994 metų 
laidose.

- Labai ačiū už suteiktas žinias. Ačiū 
mano ir skaitytojų vardu. Reiškiame 
Jums pagarbą ir linkime geriausios 
sėkmės.

Kalbėjosi Petras Petrutis
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Konferencija Marijampolės kolegijoje
ALDONA VASILIAUSKIENĖ

gruodžio 7 d. Mari- 
& kJV/Ojampolės kolegijoje vyko 
svarbi mokslinė - praktinė konferen
cija „Užnemunės katalikiškos drau
gijos ‘Žiburys’ reikšmė tautiniam 
švietimui”. Konferenciją organizavo 
Marijampolės kolegijos Edukologijos 
ir socialinio darbo fakulteto Lituanis
tikos ir religijos mokslų katedra (ve
dėja Lina Leonavičienė), Marijampo
lės kolegijos Tobulinimosi studijų 
centras. Tai jau antroji šiais metais 
kolegijos organizuota konferencija 
(2006 balandžio 6 d. Respublikinė 
mokslinė praktinė konferencija „Kul
tūros paveldas ir kultūros vadyba 
modernioje visuomenėje”.

Šiltus ir nuoširdžius sveikini
mo žodžius tarė Marijampolės kolegi
jos direktorius Sigitas Valančius, Vil
kaviškio vysk. Rimantas Norvilą, 
akademikas Antanas Tyla (jo kalba 
užbaigiamas šis straipsnis), vysk, 
emeritas Juozas Žemaitis, MIC, (jis 
pažinojo „Žiburio” steigėjo busimojo 
vyskupo Justino Staugaičio brolį An
taną, mokėsi Šakių „Žiburio” gimna
zijoje, bendravo su ilgamečiu Prienų 
„Žiburio” gimnazijos direktoriumi 
kan. Feliksu Martišiumi), Edukologi
jos ir socialinio darbo fakulteto deka
nas Kęstutis Taraškevičius.

Pirmajame posėdyje (pirmi
ninkavo kolegijos kapelionasprof. 
Kęstutis Žemaitis ir Vida Mickuvie
nė) perskaityti penki pranešimai: 
„‘Žiburio* draugijos mokyklų reikš
mė tautinės mokyklos formavimuisi 
Lietuvoje” (dr. Vida Pukienė), „‘Žibu
rio’ draugijos pastangos steigti žemės 
ūkio mokyklą” (Algimantas Kati
lius), „Lietuvių katalikų mokslo aka
demija ir vyskupas J. Staugaitis” (dr. 
Aldona Vasiliauskienė), „‘Žiburio’ 
draugijos laikotarpio katalikiškos et
ninės kultūros raiška muzikoje” 
(prof. habil. dr. Alfonsas Motuzą), 
„‘Žiburio’ draugijos teatrinė veikla” 
(Vytautas Viliūnas).

Pranešimuose ne tik apžvelgta 
„Žiburio” draugijos istorija, jos stei
gėjo busimojo Telšių vyskupo Justino 
Staugaičio gyvenimas ir darbai, bet ir 
plati to meto šio krašto kultūrinė 
veikla. Kalbėta apie J. Staugaičio bei 
„Žiburio” draugijos idėjų svarbą nū
dienos Lietuvai, apie dvasingumo, 
gėrio ir žinių sklaidą, tautinio identi
teto išsaugojimo būtinybę.

Antrajame posėdyje prisistatė 
ar buvo pristatytos šiandienos „Žibu
rio” gimnazijos veikiančios Šakiuose, 
Prienuose ir Lazdijuose.

Šakių „Žiburio” gimnazija (di
rektorė Jūratė Mozūraitienė, direk
torės pavaduotojas ugdymui Darius 
Astrauskas) keturmetė - nuo 1989 
m. gavusi gimnazijos statusą. Joje 
dirba 37 pedagogai (pusė jų turi mo
kytojo metodininko kvalifikaciją), 
mokosi 438 moksleiviai, o pradėta 
gimnazijos veikla su 178 mokiniais. 
Tai faktas liudijantis, kadmokykla 
tęsianti „Žiburio” draugijos idėjas: 
kelti mokslą, meną, išlaikyti dorą yra 
reikalinga. Iš minėto skaičiaus besi
mokančių apie 200 važinėja iš įvai
riausių kaimų. Pedagogų kolektyvas 
siekia, kad nebūtų atitolta nuo savo 
istorinių šankų, atitolti nesunku, bet 
sunku surasti prasmę, - kalbėjo gim
nazijos direktorė J. Mozūraitienė. 
Dera pastebėti, kad išleistas žurnalas

- albumas Šakių „Žiburio” gimnazi
ja 1918-2003, atspindintis mokyklos 
istoriją nuo pat 1918 metų. Leidinys
- gausiai iliustruotas nuotraukomis, 
faktiniais dokumentais. Tai gražus 
sektinas pavyzdys kiekvienai Lietu
vos mokyklai.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazija - vienintelė Lietuvoje mo
kymo institucija, kurią galima vadin
ti tremtine. 1919 m. po lenkų okupa
cijos M. Gustaitis iš Seinų pasitraukė 
į Lazdijus. Čia senuose namuose įkū
rė mokyklą, patys mokiniai gaminosi 
suolus, gavo paramos iš „Žiburio” 
draugijos ir 1920 m. sausio mėnesį 
gimnazija pradėjo darbą. Direktoriui, 
poetui M. Gustaičiui reikalaujant 
Lazdijų krašte jau 1927-1928 m. bu
vo įvestas privalomas pradinis moks
las, kai tuo tarpu visoje Lietuvoje - 
keliais metais vėliau. Mokykla išugdė 
ne vieną šviesuolį, savo darbais garsi
nusį Lietuvą. 1974 m. buvo pastaty
tas naujas pastatas, kuris šiuo metu 
renovuojamas, o senajame pastate 
buvusios ilgametės mokyklos direk
torės Birutės Vanagienės iniciatyva 
įkurtas kraštotyros muziejus. 1995 
m. mokyklai suteiktas Motiejaus 
Gustaičio vardas, o 2005 m. ji tapo 
gimnazija. Dabar joje mokosi 1,056 
mokiniai ir dirba 64 pedagogai.

Prienų keturių klasių „Žibu
rio” gimnaziją (direktorius Juozas 
Padvelskis, direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui - Aldona Kačiušienė) pri
statė buvęs jos mokinys pedagogas 
Vincas Peckus. Kalbėjo apie ilgametį 
Nepriklausomos prieškario Lietuvos 
gimnazijos direktorių kan. Feliksą 
Martišių, dėsčiusį tikybą. Pasidžiau
gė, kad prieniškiai išleido atsimini
mų knygą apie šią neeilinę asmeny
bę. Tai gražus pagerbimas žmogaus, 
kuris visą save atidavė „Žiburio” 
draugijai ir Prienų gimnazijai. - kal
bėjo V Peckus.

Buvusi pedagogė Genovaitė 
Jarumbavičiūtė papasakojo apie „Ži
burio” draugijos steigėjo J. Staugai
čio ryšius su jos dėde prel. Mykolu 
Krupavičiumi. Kun. Mykolas Krupa
vičius, grįžęs iš Rusijos, norėjo dirbti 
Griškabūdyje, tačiau J. Staugaitis 
pasakęs, kad tik ką paskelbtai nepri
klausomai valstybei reikia, kad M. 
Krupavičius dirbtų dėl jos, dėl Lietu
vos. Taip vėliau subrendo ir M. Kru
pavičiaus įvykdytoji Žemės ūkio re
forma.

Akademikas A. Tyla, apiben
drindamas konferencijos darbą, ak
centavo, kad kiekviena paveldo for
ma pradingsta iš atminties, jeigu ji 
neatgaivinama. Konferencijos pade
da prisiminti ir pagilinti žinias apie 
svarbius mūsų tautos istorįjai įvy
kius. Akademikas siūlė pedagogams į 
kraštotyrinį darbą įjungti mokslei
vius, kurie dar galėtų užfiksuoti (nu
fotografuoti, nupiešti) buvusių „Ži
burio” draugijos mokyklų, darželių 
bei kitų jos steigtų institucijų vietas
- tai būtų šimtmečio atsilyginimas 
„Žiburio” draugijai ir jos veikėjams. 
Marijampolės kolegija, taip gražiai 
pagerbusi šiame krašte veikusią švie
timo draugiją, galėtų pagalvoti ir ras
ti lėšų išleisti Kazimiero Šalapo pa
rengtą „Žiburio” drauguos istoriją, 
aišku, papildžius naujais tyrinėji
mais. Primintina, kad K. Sapalas 
(1903-1982) 1921-1940 m. vadovavo 
Šakių „Žiburio” gimnazijai. „Daug 
kas ir ilgus metus naikino mūsų pa
veldą, — kalbėjo akademikas. -

Marijampolės kolegija

Marijampolės kolegijos direktorius 
Sigitas Valančius

Antanas Tyla

Dabar nepriklausomoj valstybėj daž
nai patys siekiam jo atsikratyti. Nie
kas kitas neateis ir neatgaivins - mes 
patys turime saugoti savo paveldą. 
Turime dirbti taip, kad sudomintu
me jaunimą, kad parengtumėme kuo 
daugiau jaunų žmonių, mylinčių, 
branginančių ir dirbančių savo tau
tos istorijos ir kultūros ištikčiai”.

Lituanistikos ir religijos moks
lų katedros vedėja Lina Leonavičie
nė, džiaugėsi lūkesčius pranokusia 
konferencija, džiaugėsi, kad huma
nizmo idėjos - tos amžinosios verty
bės, kurias prieš 100 metų deklaravo 
„Žiburio" draugija, vyko draugijos 
veiklos tąsoje - Marijampolės kolegi
joje jau penkerius metus rengiančioje 
lietuvių kalbos ir tikybos mokytojus. 
Viliasi, kad „Žiburio” vardas bus 
įamžintas Marijampolės gatvės ar 
aikštės pavadinime.

Prelegentai buvo apdovanoti 
Marijampolės kolegijos dėstytojo Vy
tauto Viliūno knyga Kelyje į aukštąją 
mokyklą. Ši pedagogų rengimo Mari
jampolėje 85-mečiui skirta studija, 
pasirodžiusi 2004 m. Dera pastebėti, 
kad 2002 m. autorius išleido istorinę 
apybraižą „Teatras Marijampolėje”. 
Konferencijos dalyviai pedagogai iš
vyko ne tik įgiję naujų žinių, gavę 
kvalifikacijos pažymėjimus.

Akademiko Antano Tylos 
sveikinimo žodis 

konferencijos dalyviams

O
kupacijos laikotarpis išmušė
Lietuvą iš natūralios ir orga
niškos raidos kelio. Tuo metu 

buvo sunaikintas beveik visų mūsų 
gyvenimo sričių tradicijos paveldas. 
Nebuvo galimybių ir pasidalinti „Ži
burio” patirtimi, paminint jo 50 ar 
75-metį. Net ir atkūrus Lietuvos ne
priklausomybę vėl buvo imtasi ne at
kurti ir stiprinti anksčiau turėtą tur
tingą tradicijų paveldą, atgaivinti jį 
nauja patirtimi, o užsimota kurti 
kažkokią bedvasę pilietinę visuome
nę, kažkokį nesuprantamą konglo
meratą, pavadintą atvira visuomene. 
Be abejo, reikėjo ir dabar reikia eiti 
kitu keliu, pasiimant mūsų turtingų, 
istorijos išbandytų tradicijų patirtį.

Mūsų tradicijų turinio platu
mą rodo ir šis renginys, skirtas 100- 
osioms „Žiburio” draugijos meti
nėms. Reikia tik pasidžiaugti organi
zatorių sumanumu surengti šią kon- 
ferencij^ - minėjimą.

„Žiburio” draugija buvo unika
lus sąjūdis, kuris apėmė visą Suval
kiją. Paskui jis ištiesė ranką ir Žemai
tijai, nes analogų Žemaitijoje ir Aukš
taitijoje nebuvo. „Saulės” ir „Ryto” 
draugijos, nors ir labai reikšmingos, 
bent tuo metu nesuspėjo žengti to
kiais plačiais žingsniais, kaip žengė 
„Žiburys”.

„Žiburys” buvo įkurtas ant dar 
tebekunkuliuojančio 1905 metų Lie
tuvių tautinio sukilimo kraterio. Ta
da lietuviai buvo perėmę administra
cinę kontrolę visose lietuviškose aps
krityse, išskyrus apskričių centrus. 
Pabandymas patiems valdytis ir 
spręsti lietuviškų mokyklų steigimą 
ir įteisinti lietuvių kalbą persikėlė į 
„Žiburio” draugijos fenomeną. Kaip 
tvirtinama, lietuviškoje Suvalkų gu
bernijos dalyje iš 60 parapijų „Ži
burio” skyriai buvo 50 parapijų. Toks
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Vysk, emeritas Juozas Žemaitis, MIC Pradžios mokyklų mokytojų konferencijos dalyviai 1925 m. Lazdijuose.

platus draugijos veiklos arealas stip
rino šio krašto lietuvių solidarumą, 
vieni kitų jutimą, ir bendrų interesų 
sprendimą.

Šis „Žiburio” išaugintas solida
rumas, vadovaujantis dr. Vinco Ku
dirkos himno žodžiais „Vienybė težy
di” paskui atėjo į Nepriklausomos 
Lietuvos kūrimą. 1918 m. pabaigoje 
„Žiburio” draugijos Garliavos, Gižų, 
Kudirkos Naumiesčio, Seinų, Prienų 
skyriai susirinkimuose priėmė dekla
racijas, remiančias Lietuvos Valsty
bės Tarybą ir ragino ją siekti pilnos 
Lietuvos laisvės, nušalinant vokiečių 
karinę administraciją.

Gižų skyriaus pareiškime rašoma:

„Mes, įvairaus amžiaus, luomo 
ir užsiėmimo vyrai, moters ir abiejų 
lyčių jaunuomenė, skaičiuje 142 as
menų.... susirinkę Gižų liaudies mo
kyklos butan pasiklausyti paskaitos 
apie socialinį klausimą ir pasitarti 
apie vietinio „Žiburio” skyriaus rei
kalus, prieš išsiskirstant iš susirinki
mo, visi vienbalsiai nutarėme: palai
kyti besidarbuojančią mūsų sostinėje 
Vilniuje Lietuvos Valstybės Tarybą ir, 
pritardami josios darbams, išreiškia
me Jai visišką pasitikėjimą. Pareiški
mą pasirašė skyriaus pirmininkas ir 
raštvedys.

Aš manau, visiems žinomas 
tuomet buvęs politinių nuotaikų ir 

padėties kontekstas, kuriame tokia 
parama Tarybai buvo labai reikalinga 
ir reikšminga.

Yra žinoma, kad iš visos Lietu
vos Tarybai buvo pasiųstos 82 tokios 
deklaracijos. Tarp jų 5 buvo „Žiburio” 
draugijos susirinkimų. Tai labai 
reikšminga „Žiburio” patriotinė raiška.

„Žiburio” švietimo programa bus 
aptariama. Jau vien tai, kad draugija 
įkūrė pirmą lietuvišką Marijampolės 
mergaičių progimnaziją, kad atviliojo 
čia didžią žemaitę Šatrįjos Raganą ir 
jau Lietuvoje Marijampolės, Seinų ir 
Kražių gimnazijos rodo šios draugijos 
fundamentalią reikšmę ne vien Su
valkijai, bet ir visai Lietuvai.

Pranešėjai tinkamai įvertins „Ži
burio” reikšmę ir galbūt pasiūlys iš 
jos patirties išplaukiančius veiklos 
kelius šiandieninėje laisvoje Lietuvo- 
je-

Konferencija primena visus „Ži
burio” kūrėjus ir narius, atlikusius 
didelį darbą, vertą monografinio įver
tinimo. Šiandien panašią veiklą sun
kiai brisdami trukdomu keliu dirba 
lietuviai Seinų ir Punsko krašte, kur 
kažkada švietė „Žiburys”.

Noriu palinkėti organizatoriams 
sveikatos, sėkmės ir padėkoti už ga
limybę pasinaudoti tribūna šiame 
reikšmingame renginyje. Tegul jis pa
deda šio krašto šviesai plisti. ▲

Į Lietuvę sugrįžusi kūryba
VIDA MAŽRIMIENĖ

Į tėvynę iš Australijos parskren
dančio dailininko Adolfo Vaičai
čio laukėme su nerimu. Ar pa- 
s devintą dešimtį perkopusiam 

dailininkui sėkmingai kirsti laiko 
juostas, įveikti okeanų platybes, at
vežti taip laukiamų ir nepažįstamų 
Lietuvai kūrinių? Kaune, Naciona
liniame M. K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje laukė paruošta ekspozicijai 
salė, dar kartą buvo tikrinami Lie
tuvoje esantys eksponatai. Žinojo
me, jog A. Vaičaitis ilgą laiką buvo 
Australijos lietuvių kultūros fondo 
pirmininku, parašė straipsnių apie 
Australijos lietuvių dailę, iliustravo 
J. Balio Lietuviškas pasakas, L. 
Dovydėno Lapino vestuves, J. Aisčio 
Pilnatį, J. Kaupo Daktarą Kripštuką 
pragare, literatūros almanachą 
Tremties metai. Ar beprisimins Lie
tuvoje savo kūrybos pradmenis dai
lininkas, kaip jo akimis atrodys jau
nystės miestas, senoji M. K. Čiur
lionio galerija? Norėjosi į tokią toli
mą kelionę susirengusį dailininką 
padrąsinti, paaiškinti, kad kultūri
nis darbas, pradėtas profesoriaus P. 
Galaunės, A. Galdiko, J. Jaroševi
čiaus, K. Šklėriaus, po kruopelytę 
kaupiant Lietuvai brangų turtą, tę
siasi, kad išeivijos dailė tebėra mūsų 
bendros kultūros dalis. Kartu norė
josi pasidžiaugti, kad išeivijos daili
ninkai vis dažniau suranda kelią į 
Kauną, jų dėka vyksta išeivijos dai

lės parodos, be to - M. K Čiurlionio 
dailės muziejui ištiesta reali daili
ninkės M. B. Stankūnienės pagalbos 
ranka, ruošiant stambų išeivijos dai
lės katalogą.

A. Vaičaitis Kaime baigė Meno 
mokyklą, čia gimė pirmi, sodrios rai- 
žybos kūriniai: „Žvejai prie jūros”, 
„Užgavėnių šventė”, litografijos, 
„Peizažas”, „Kauno vaizdai”. Sugrį
žus iš Paryžiaus Viktorui Petravi
čiui, Vytautui Kazimierui Jonynui, 
Stasiui Ušinskui, Kauno meno mo
kykloje jauniesiems atsivėrė langas 
į Europą. Atsiskyrusi nuo rusų rai
žytojų V. Favorskio, A. Kravčenkos 
ir vakarietiško ekspresionizmo įta
kų, lietuviška grafika žengė savitu 
keliu, semdamasi patirties ir archa- 
jinės kultūros klodų, tautinio meno 
tradicijų. Paryžiaus 1937 m. pasau
linėje meno ir technikos parodoje 
pelnyti apdovanojimai, Košicės (Če
koslovakija) lietuvių grafikos paro
dos sėkmė liudijo apie šios dailės ša
kos progresą. Atūžę karo audros, su
maišė ne tik Lietuvos egzistenciją, 
bet ir niekais pavertė daugelio daili
ninkų viltis. Įvykių sumaištyje pra
dingo A. Vaičaičio iliustracijos J. Ba
lio knygai Lietuviškos pasakos. Ne
spėjo dailininkas susikrauti ir savo 
estampų, piešinių. Dalį jų priglaudė 
geras bičiulis Juozas Kėdainis, su 
kuriuo vėliau susirašinėta iki pat šio 
dailininko mirties. Besikuriančiai 
galerijai skubėjo eksponatus surink
ti ir tuometinės Čiurlionio galerijos 
direktorius Paulius Galaunė. Šian

dien A. Vaičaičio kūriniai Nacionali
niame M. K. Čiurlionio dailės muzie
juje eksponuojami šalia lietuvių dai
lės klasikų: A. Galdiko, V. Petravi
čiaus, Pauliaus Augiaus - Augusti- 
navičiaus ir kitų.

A. Vaičaičio kelionė į Lietuvą 
buvo sėkminga. Lauktoji kūrybos 
dalis pasiekė ekspozicijų sales, paro
dos atidaryme dalyvavo ir pats dai
lininkas. Nors į Lietuvą atvyksta ne 
pirmą kartą, negali apsiprasti su ne
atpažįstamai pasikeitusiu gimtųjų 
namų Plikiškėse vaizdu. Tėviškės 
vaizdinys buvo nutolęs ir Freiburge, 
kur, V. K. Jonyno įkurtoje Taikomo
jo meno mokykloje, lietuvišku dan
gum alsavo ne tik A. Vaičaičio, bet ir 
P. Augiaus — Augustinavičiaus, Te
lesforo Valiaus, V. Petravičiaus dar
bai. Kartu su poetiniu J. Aisčio, K 
Bradūno žodžiu, skleidėsi tėvynės 
negandas sopulingai išgyvenanti 
dailė. Įkūnydami savo palikto krašto 
godas, išverkdami atsiskyrimą, kū
rėjai jautėsi gimtojo krašto dalimi. 
A. Vaičaitis apipavidalina leidinį - 
literatūros almanachą Tremties me
tai, išspausdintą 1947 m. Tiubinge
ne 400-osioms lietuviškos knygos su
kakties metinėms. Vokietijoje A. 
Vaičaitis susitinka Julių Kaupą, 
imasi iliustruoti jo knygą Daktaras 
Kripštukas pragare. „Perskaičiau jo 
knygos tekstą, toks gyvas, žaismin
gas man pasirodė, be to, veiksmas 
vyko mano jaunystės mieste Kaune. 
Pasakiau, kad iliustruosiu”, - prisi
mena dailininkas. Jis neapsiriko. J. 

Kaupo knyga laikoma stebuklinės 
miesto pasakos lietuvių literatūroje 
švyturiu. Kaip neįsivaizduotinas 
šiandien Adomo Mickevičiaus Ponas 
Tadas be M. E. Andriollio iliustra
cijų, liaudies pasaka Gulbė kara
liaus pati be V. Petravičiaus raiži
nių, K. Donelaičio Metai be V. K. Jo
nyno iliustracijų, taip neįmanoma J. 
Kaupo knyga be A. Vaičaičio rankos 
prisilietimo. Fantazija pinasi su re
alybe, o pragaras paženklintas, aiš
kiais humoro ženklais, groteskiš
kais personažais, atrodo visai nebai
sus. Ak, ir kodėl apie iškilųjį ilius- 
tratoriaus darbą nebuvo prisiminta 
šiemet, pakartotinai Lietuvoje lei
džiant J. Kaupo knygelę Daktaras 
Kripštukas pragare. Belieka apgai
lestauti, kad, stengdamiesi išlaiky
dami literatūros klasikų teksto au
tentiškumą, mes pamirštame kitų, 
su knyga nedalomai susijusių žmo
nių pavardes...

Vokietijoje A. Vaičaitis pasisten
gia išleisti ir savo litografijų albu
mą. Estų menotyrininkas Aleksis 
Rannitas, analizavęs M. K Čiurlio
nio, A. Galdiko, V. K Jonyno, V. Ka
siulio, J. Bakio kūrybą, anglų ir vo
kiečių kalba, parašo albumui daili
ninko kūrybos apžvalgą. Vaičaitis li
tografijas spausdino rankiniu presu, 
savo lėšomis išleido 100 numeruotų, 
prabangių egzempliorių. Šiandien 
šis bibliofilinis leidinys su 7 autori
nėmis litografijomis yra bibliografi
nė retenybė. „Tai mūsų knygų pa
saulyje pirmiena, pavasario kregž
dutė. Tinka ir sau pasidžiaugti ir 
kiekvienam dailę mylinčiam kita
taučiui pradžiuginti”, - rašė tuomet 
Lietuvių žodyje J. Cicėnas. Lietuvoje

Nukelta j 8 psl.
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albumas puikuojasi Vilniaus dailės 
muziejuje. Vykdydama Telesforo 
Valiaus norą (A. Vaičaitis susiraši
nėjo ir bičiuliavosi su jaunystės 
draugu), leidinį čia persiuntė Aldona 
Valiuvienė. Į parodą Kaune daili
ninkas atgabeno savo albumą iš 
Australijos. „Nedaug belikę, vos du 
beturiu”, - aiškina dailininkas, - o 
mes skubame leidinį parodyti smal
saujančiam žiūrovui. Septynios žan
rinės kompozicijos alsuoja piešinio 
meistriškumu, charakterių, situaci
jų įvairove. Lyrizmas kaitaliojasi su 
ekspresionistiniu įtaigumu, siuže- 
tiškumas su filosofišku apibendri
nimu. Linija liejasi laisvai, slepiasi 

impresionistiniuose šešėliuose, veria
si senųjų kinų piešinių akvarelišku- 
me, rembratikų apmąstymų gelmė
se. Ekspoziciją papildo Australijoje 
sukurtos abstrahuotos, spalvų or
kestruotėmis trykštančios kompozi
cijos. „Atvykėliai turėjome dirbti 
sunkų darbą stiklo fabrike. Pašlijus 
sveikatai, po pusmečio sutartį norė
jau nutraukti. Nepasisekė. Mačiau, 
jog žūsiu kaip dailininkas. Išgelbėjo 
apžiūros gydytojas. Parodžiau jam 
savo albumą. Pavartęs, nieko ne
klausė, iškart parašė, jog fiziniams 
darbams esu netinkamas”, — prisi
mena dailininkas.

Parodos atidarymą Kaune lydė
jo malonios akimirkos. Muziejinin
kė Kazimiera Galaunienė pasakojo

apie giminystės ryšius su Juliaus Kau
po šeima, pasidžiaugė prof. P. Galau
nės bibliotekoje turinti A. Vaičaičio 
iliustruotą Daktarą Kripstuką pra
gare. Dailininką sveikino M. K Čiur
lionio dailės muziejaus direktorius 
Osvaldas Daugelis, ranką spaudė T. 
Valiaus brolis, taip pat dailininkas 

Paskirtos Lietuvių rašytojų draugijos 
premijos

Lietuvių rašytojų draugijos 2008-ųjų metų literatūrinė premija pa
skirta poetei Irenai Norkaitytei - Gelažienei už poezijos rinkinį Kelionė 
ir poetui dr. Antanui Lipskiui už poezijos knygą Mėlynoji delčia.

Premijos mecenatas yra Lietuvių fondas; premijos skyrimo komisiją 
sudarė: rašytojai — Danutė Bindokienė, Juozas Končius ir Stasė Peter
sonienė, kuri yra ir Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkė.

iš Kauno Andrius Valius. Daug kam * 
rūpėjo dailininką pakalbinti, dau
giau sužinoti apie Australijos lietu
vių dailę. O jei dar pridurti, jog šven
tiškai pasipuošę lakštingalų balsais 
apie gimtinę dainavo berniukų choro 
„Varpelis” solistai, ir kelias per okea
nų platybes neatrodė toks tolimas... ▲

EGLĖ PEREDNYTĖ

Atodūsiai

Pirmas

Melskis. Lauk tyloje - jis ateis, Tas ateis, kurio lauki, Jis negali pamiršti 
tavęs, nes Jo vaikas esi.
Tyliai tyliai priglusk prie širdies - Jo širdies. Jis negali tavęs nemylėti. Gera 
šitaip tylėti ir laukt. Gera vos girdimai tealsuoti, gera šaukti į tylą: ATEIK, 
šimtą, tūkstantį kartų: ATEIK.
Jis ateina nematomas, tačiau toks realus kaip ir tu. Jis ateina iš tavo tylos, 
neramybės naktų, iš tamsos, kad galėtumei eiti į šviesą. Tyliai paliečia 
plaukus: MYLĖK, tyliai tyliai alsuoja: MYLĖK----
O dangau, kaip man gera, kai Jis apkabina ir kai laimina, myli, myli, myli ir 
dar kartą myli mane.
Šauk į naktį, į tylą, į pūgą: ATEIK! - Jis supras.

Antras

Gėlių kvapas. Marija, ar Tu čia esi? Tas švelnus rožių dvelksmas, ta ramybė 
širdy - tiktai Tu tegali taip kvepėti, Karaliene mana, tiktai Tu tegali taip 
mylėt, o Marija, kaip man gera priglust prie tavęs ir pamiršti, viską viską 
pamiršti Tavy----
Karaliene Marija, Karaliene šviesos ir ramybės, kas įskaudino Tavąją širdį, 
kad verki kruvinai? Visas visas pasaulis telpa tavo širdy, Motinėle.

Kiek gi gali pakelti širdis?
Kraujo ašaros teka ir teka----
Motinėle, neverk - jie ateis, jie sugrįš - pasiklydę vaikai.
Mes visi čia sugrįšim - į Tavąją širdį, Marija.

Trečias

Tėti mūsų, kuris esi danguje - - -
Tėti mūsų. Tų, kurie tėvo niekada neturėjo. Tų, kurių tėvas - dangus.
Tų, kurių niekas nelaikė ant rankų, dėl kurių neskaudėjo širdies, tų, kurie 
net nežino, kas tėtis yra.
Tėti mūsų----
Leisk man tave apkabinti.
Leisk ištart: nuostabiausias pasaulyje Tėvas esi.

Langai
Eit į naktį ir žiūrėti į langus.
Vienas melsvas, kitas rausvas, trečias žalias. Čia užleistos užuolaidos - 
visada, tarsi jo šeimininkai visą laiką miegotų, šis visai be užuolaidų, ir gali 
sau stebėti gyvenimą, kuris verda tenai, namuose. Kažkur skamba kvatoji
mas, kažkur čirškia raiba papūgėlė, kažkur radijas groja ar švyti televizoriaus 
tylūs ekranai. Paslaptingas pasaulis langų.
Gera žvelgti į juos ir tikėti, kad gyvena tenai laimingieji - ten vaikai niekada 
neverkia, o suaugusieji nesipyksta, visada kvepia blynais ir braškėmis - - - 
Jei pravertum duris, susitiktume! su realybe. Bet kol kas - tik langai prieš 
tave - stebuklingi, maži kvadratėliai, už kurių slypi - kas? Paslaptis.

Šiaudas iš tėviškės laukų — kūryba Izabelės Stončienės.
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