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Bukite savim!
' * \ i

Kai prasidėjo vadinamoji moteriškės emancipacija, kai mo
teriškės ėmė eiti augštuosius mokslus, kiekviena jųjų laikė savo 
švenčiausia priederme pasidaryti, kiek tik begalėdama, panaši į 
vyrą. Kirpo plaukus, siūdinos pusiauvyriškusdrabužius, rūkė 
popirosus, stengės įsigyti vyriškų manierų. Laikui einant, tas 
karštis atlyžo, ir man belankant Züricho universitetą, vadinas 
1904 —6 metais, tokių vyrmoterių tegalėjai sutikti rusių, Rusijos 
žydžių ir kartais lenkių studenčių tarpe.

Dabar tokie tipai baisiai juokingai mums atrodo. Supran
tame jau, kad svetimo kailio movimasis negali duoti jokių gerų 
rezultatų: vis tiek, vyrais netapsime, o tikromis moteriškėmis 
buvusios nustosime. Ir būsim, anot rusų betariant, „nei žuvis, 
nei mėsą“.

Jei visa žmonija yra paskirstyta į dvi gimti, jei kiekviena 
tų dviejų gimčių turi tam tikrų, savotiškų kūno ir dvasios ypa
tybių, tai aišku, kad kiekvienai yra paskirta tam tikra, savotiška 
misija šiame pasaulyje, tam tikras uždavinys. Ir ta misija tuo
met bus geriausiai išpildyta, kuomet vyras bus tikru vyru, o 
moteriškė — tikra moteriške.

Bet kas tai yra tikras vyras ir tikra moteriškė?
Tai yra tokie žmonės, kurie daugiausia yra išlavinę savo 

dvasios gerąsias įgimtas ypatybes.
Kokios gi yra įgimtos gerosios moteriškės ypatybės?
Tai yra pirmų pirmiausia motiniškumas. Kas tai yra moti

niškumas? Tai yra gabumas, noras mylėti, globoti, aukotis, sa
vęs išsižadėti, atleisti. Išlavinusios tą gabumą, būsite tikros to
bulos moteriškės. Ir tuomet tiktai tetarsite pasauliui tikrai savo 
žodį, tuomet tiktai teįdėsite tikrai savo dalį į žmonijos kultūros 
iždą. *

Noromis nenoromis turime pripažinti, kad tose srityse, kur 
lig šiol vieni vyriai teviešpatavo, konkurencija mums sunki. 
Aišku, kad čia vyrai turi daug ko daugiau už moteriškes: jie 
turi tikslesnį protą, tvirtesnę logiką, moka geriau organizuoti., 
yra išradėjai ir tvėrėjai. Čia tiktai išimtys iš moterų tarpo tegali 
tarti visai naują, savo žodį. Užtai motiniškumo srityje mote
riškės bus visados pirmojoje vietoje, jei tik panorės.

Tik nemanykit, kad toks tvirtinimas yra žeminimas mote
riškių. Patys vyrai, tie mokslinčiai, išradėjai ir tvėrėjai, jaučia,
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50 Būkite savim!

kad visas tas jų darbas dar nėra visa, ko žmogus reikalauja, 
norėdamas būti tikru žmogumi.

Ko gi jis reikalauja? Ir ko laukia čia vyras iš moteriškės? 
Ir kas yra svarbiausia, reikiamiausia žmogaus gyvenime?

Reikiamiausis, taigi geriausis dalykas žmonių gyvenime yra 
ne tie tūkstančiai vyro gaminamųjų gėrių, ne jo technikinių ga
bumų vaisiai, ne mašinos ir gelžkeliai, ir net ne dailė, poezija 
ir mokslas, bet kilnus, neegoistinis žmogaus atsidavimas kitam 
žmogui. Nes be to pasiaukojimo kits kitam viskas bematant 
sugriūtų.

Ir štai moteriškių misija: jos turi laikyti viską ant savo pe
čių, käd nesugriūtų. Juo tikresnės, moteriškesnės moteriškės^ jos 
yrą, juo tvirčiau laikos visas tas žmonių gyvenimo ir kultūros 
trobesys. Vienas ponas, labiai gerbiąs savo žmoną, kartą pa- 

/ sakė: „Tikrosios moteriškės uždavinys yra atdaryti vyrui akį ir 
ausį, kad jis girdėtų ir regėtų švelnesnį ir tylesnį gyvenimą ir 
mylėjimą“.

Kad vyrai iš tikro laukia to ir trokšta iš moteriškių ir kad 
jos iš tikro pajėgia tai padaryti, tai liudija viso pasaulio genijai.

„Amžinasis moteriškumas kelia mus augštyn“—sako Goethe 
savo Fauste. O jo Tasso meldžia pi incesą Leonorą: „O pamo
kyk mane padaryti tai, kas yra galima!“ O Štai Leonoros žo
džiai, sakomi Tašui: „Jei nori įsakmiai žinoti, kas pridera, pa
klausk tik kilnias moteris, nes joms labiausiai rūpi, kad visa 
būtų padoru, kas atsitinka“.

Puikusis Sofoklo Antigonos sakinys: „Ne neapkęsti, mylėti 
čia esu!“, apreiškia Tėbų žudytojui visai naują pasaulį.

Koks gražus yra Solveig’os tipas Ibseno dramoje Peer 
Gynt! Ištikima, mylinti, viską atleidžianti — kai jos neištikimas 
mylimasis, Peer Gynt, grįžta pas ją, pasenęs ir gyvenimo sulam
dytas — ir nori, kad ji šaukte šauktų jo nuodėmes, ji atsako: 
„visą mano gyvenimą tu pavertei gražia daina — o ačiū tau!“

Jisai, kurs per visą gyvenimą nepažino savęs ir neteko sa
vęs, savo geresniojo aš, klausia nusiminęs: „Kamę aš buvau, aš 
pats — neperskilęs -- visas, kaip kitados, Dievo spindesio nu
šviestas?“, o Solveiga jam atsako: „Pas mane, tikėjime, viltyje, 
meilėje!“

Jo gyvenimas ir esmė, visas jo geresnysis aš, buvo moti
niškoje jo kitados apleistosios sužieduotinės sieloje, ir iš tos 
sielos tryška jėga, kuri pašalina Peero pražūtį — ir piktasis vel
tui lauks jo kryžkelyje.

„Tikėk, kad aš tiktai per tave ką nors pajėgiu ir nieko be 
tavęs“ — rašo Ričardas Vagneris vienai moteriškei. Jo muzikos 
dramoje Tannhäuser’yje, Elžbieta, Tannhäuserio apleista, nesi
liauja meldusi Dievą, kad pasigaitėtų to nelaimingojo, pasken
dusio kūno gėryje, ir vėl patrauktų jį į augšlesnį gyvenimą. Ir 
savo gilia, pasiaukojusią meile ji išprašo išganymą nusikaltėliui.

O Dantę kas nuvedė į augščiausius dangaus regijonus, jei 
ne Beatričė?
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Mykolas Angelas rasė savo vienintėlei meilei, Viktorijai 
Colonna'i:

„Skulptorius, sumanęs statulą, lipdo ją iš pradžios iš mo
lio, paskui jau su kūju kala iš marmoro. Taip aš buvau neto
bulas molinis pavydalas, kol jūsų kaltas, o madonna, nepadarė 
iš manęs naujo žmogaus".

Norint paimti iš poetų, artistų ir kitokių genijalių žmonių 
gyvenimo ir iš visų tautų poezijos nors po vieną pavyzdį, iš
rodantį moteriškumo galią, išrodantį, kad pasaulis tegali būti 
išganytas per moteriškę, kad ji yra pasaulio širdis — reiktų pri
rašyti visą tomą. Juo vyras genijalesnis, juo vyriškesnis, juo 
daugiau turi tveriamosios jėgos, juo stipriau jis ilgis tikrai 
moteriškos sielos, juo karsčiau trokšta to moteriškės žodžio, 
kurs keičia jo gyvenimą, siekimą ir veikimą.

Bet nesupraskite manęs klaidingai. Aš visai nesakau, kad . 
neeitumėt augštųjų mokslų, nepasišvęstumėt dailei ir kitiems da
lykams. Eikite ir pasišvęskite, kas turite gabumo, noro ir gali
mybės — tik kuo bebūdamos, kur besidarbuodamos, visur ir vi
sados, stenkitės lavinti tobulinti savo moteriškąją sielą ir ne
užmirškite, kad vyriausis moteriškės uždavinys yra jungti žemę 
su dangumi.

AugŠčiau cituotieji tikrai moteriški Antigonos žodžiai 
„Ne neapkęsti, mylėti esu čia“ — turėtų būti jūsų obalsis kaip 
tik šiandien, kuomet pasaulis nerte pasinėręs įvairios rūšies 
neapykantoje, kuomet daugiau dar, negu kitados, reikia gelbėti, 
kelti, gydyti, malšinti.

Tai nėra joks pagyrimas, jei sakoma kokią moteriškę esant 
„vyrišką". Jei moteriškės tekopijuos vyrus mokslo, meno, po
litikos ir kitose kultūros srityse, tai, iš tikro, jų veikimas tenai 
bus visai nereikalingas ir bergždžias.

> Marija Pečkauskaitė.

Įojj ^o|

Tėvynės ilgėsis.
(Iš tremtinių gyvenimo).

Ieva Juronytė, atsidūrusi Voronežo stotyje, net krūptelėjo, 
pamačiusi jai pažįstamą, giliai įsmigusį, iš Lietuvos stočių čia at
vežtą, vaizdą. Ir čia taip pat lygiai, kaip Alytuj, Vilniuj buvo 
priversta begalė ryšulių, maišų, dėžių. Rodės, kad dauguma šio 
miesto gyventojų veža kaž kur savo daiktus. Bet ryšulių sau
gotojai daugiausia buvo kaimiškai apsitaisę. Moterys austiniuose 
sijonuose; vyrai kas kailinius apsivilkęs, kas austą milelio apsiaustą 
užsimetęs, taip tipingai lietuviškai atrodė, kad drąsiai galima bu
vo spręsti čia lietuvius esant. Tik Ievutė nesuprato, kodėl jie 
stotyje susispietę, kodėl nemigio išvargintomis paraudonavusiomis 
akimis klaidžioja neva sutikdami čia, stotyje, ką tik atsidūrusius.
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Ji taip pat pastatė savo daiktelius visai nesiskubindama 
palikti stoties, lyg, rodos, nebuvo kur ir ko skubėti.

Kada pasiretino atvažiavę keleiviai, ji pastebėjo, kad daugu
ma kyšančių iš tarpo, ryšulių galvų kreipėsi į jos pusę. Žinia, 
kiekvienas ieškojo joje savo pažįstamos.-- Bet Ievutė nieko ne 
pažino, nieko nekalbino, nors jautė, jog pravartu būtų pasitei
rauti, dėl ko šie nelaimingieji čia kemšasi. •'v • ■• .

Tik dar nesuskubo įsižiūrėti, kurį paklausus, kaip, nulipusi 
nuo dėžės moteriškė, priėjo į ją, ištiesė abiranki pažinusi Ievutę, 
savo gerą pažįstamą. Ji skundėsi, kad čia jau keletą dienų skurs
ta, negaudama mieste pastogės. Mat, nuomoti kambario ji ne
turinti lėšų, o valdiškuose butuose, skirtuose tremtiniams, apsi
gyventi nėra vietos.

Nelaimingoji čia atsidūrė viena, be vyro; atvažiavo ieškoti 
sūnaus moksleivio. Vyras su ketvertu .mažesnių vaikų liko na
mie, — Suvalkijoj. Ji išsivežusi už Nemuno daiktus, jau negalėjo 
namo pagrįžti, turėjo kęliauti tolimon Rusijon, kur ją traukė čia 
pirm jos atvažiavęs sūnus. Nors ir surado sūnų, bet labai griau- 
žėsi del likusios Lietuvoje šeiiTOš. •

Ievutė atsisveikinusi su moteriške, paėmė vežėją ir leidosi 
ieškoti moksleivių mergaičių bendrabučio, kame tikėjosi gauti 
šokią tokią, norint trumpam laikui, prieglaudą.

Dievai žino, kaip ilgai ji būt klaidžiojusi bendrabučio ieš
kodama, jei būtų nesusitikusi draugės Gražinos.

Gražytė, daug bingiau, negu tėviškėj pasipuošus, gana šau
niai atrodė, kas stebino moksleivių padėties nepažįstančių Ievutę.

Mergaitės, nesigilindamos į viena kitos padėtį, nuėjo į ben
drabutį.

Jautrios scenos jų susitikimo negalėjo įvykti. Ievutė buvo 
labai išvargusi, —malonumui buvo perankšta jos krūtinėj. O 
Gražytė, visą laiką būdama tarpe daugelio draugių, nelabai verti
no dar vienos atsiradimą.

Ievutė bendrabuty pasijuto dar blogiau, negu kelionėj, ne
žiūrint to, kad ji galėjo matyti per šimtą sesių lietuvaičių, kurių 
tarpe rados keletą gerai pažįstamų. Bet ir pažįstamos, kada tai 
buvusios net artimos, dabar buvo tolimos, svetimos, ir be jokio 
širdingumo sutiko Ievutę.

Ievutė taip pat maža ko tesiteiravo. Paprašius draugės 
parūpinti jai pasilsiu! kampelį, nuėjo į prausyklą nuprausti kelio
nės dulkes. Sugrįžusi į nurodytą jai kambarėlį, kaip akmuo, 
krito j pavestą jai vietelę, ir bematant sumerkė blakstienus.

Norint dienos šviesa, įsiskverbusi pro langą, žaidė įšilsusiu 
jos veideliu, bet jai nekliudė miegoti. Tik vieno sapno galingoji 
ranka apglėbė ją ir nešiojo, nešiojo...

Oi, toli nunešė ją greituolis sapnas. Ten tame toly, jis 
davė jai laisvės; davė laiko įsižiūrėti į apylinkę; — pažinti vie
tas, surasti artimus žmones. Oi, kokia laiminga jautėsi atsi
dūrusi savo kieme, apsuptam sodais ir daržais. Ir tėviškės 
laukuose taip pat švaistės laiminga. Kaip gera jai buvo, kada
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mamytė karštai ją prie savęs glaudė. Tėvelis ašarotomis akimis 
į ją žiūrėjo ir klausė jos pasakojimų. Broliuką Algirdą taip pat 
matė namie. Jis toks linksmas buvo, taip vikriai trūsėsi apie ūkį.

Bet ir kur ji sapnuodama neatsilankė. Veik visus kaimy
nus matė. Ir gimnazijoj ir. bažnyčioj teko pabūti. Gojui, rodos, 
girdėjo lakštingalą čiulbant...

Koks šviesus, koks malonus tas nakties pasaulis. Kam gi 
Ievutei tas rytas?! Kam išbudimas. Dievai ir su ta Gražyte, ir 
su jos siūloma arbata! Jai taip geras, švelnus sapnų pasaulis, 
o priešingai, koks baisus išbudimas, kaip baisu pajusti tikrumą. 
Ten tėviškėj taip gera, gera. Ten švelnus, kutenąs širdį medelių 
šlamėjimas,— žmonių žodžiai. Ten labai gyvi, žavį širdį vaizdai. 
Ten viskas sukuria malonių atsiminimų...

O čia?!... Uch...
Šiurpas pakratė Ievutės kūną. Krūtinė degte degė. Galvoj 

buvo tuščia. Rodos, jokia mintis jos nesugebėjo pripildyti.
Mintis'atsidūrė ten toli tėviškėj. Ji ten laisvutė skraidė... O 

čia, lyg kalinys keturiose kalėjimo sienose, daužėsi, blaškėsi krū
tinėj širdis. Mintis neskubėjo jos suraminti. Jai rodos nebuvo 
reikalo čia, tikrumos pelkėj, ieškoti kokio norint takelio vedančio 
į padėties lygumą.

Ievutei pasidarė nemalonus draugės Gražytės raginimas 
greičiau rengtis arbatos gerti. Šiurpios, žiaurios rodės mergaičių 
kalbos. Ją nervino kambarių ruoša. Patys nekalčiausi reiškiniai 
jai darės biaurūs, šlykštūs ir tik dėl to kad jie vyko čia „svetur“, 
o ne ten namie, tėviškėj. Jai ten, tėviškėj, daug brangesni buvo 
piemenelio rytmetiniai Šūkavimai, negu čia mergaičių prieš pus
rytį atkalbėta rytmetinė malda. Tik dabar pirmą kartą ji pajuto 
tokį baisų nenumaldomą ilgesį. Ji kankinos, neapkentė visa to, 
kas įvyko „Čia* o mylėjo visa tai, ką „tenai “'paliko. Bet sugrįžti 
į ten ji matė, kad negali. Gal už tat ir blaškėsi skaudžiai, opiai 
blaškėsi...

— Sunku man čia, Gražyte, labai nejauku, nuobodu—verkė 
ji apkabinusi draugę.

Bet draugė, gaila, nerado suraminimo žodžių, ji nepaguo
dė nelaimingosios, nes pati buvo išsiblaškiusi. Gražytė net pa
peikė draugę už jos nekantrumą, remdamosi tuo, kad ir joms 
taip pat nyku ir negera, bet visos vengia dejuoti, skųstis, kad» 
nepaverstų bendrabučio dejonių urvu.

Ievutė, susigėdus, nulenkė galvą ir nusprendė niekam ne
atidengti savo sielos. Ji dabar skaudžiau negu pirma pasijuto 
vienų viena be draugės, be pastogės, — tikroji tremtinė. Sukan
dus dantis rijo ašaras.

Gražina, nesiteiraudama jos ūpo ir sveikatos, užmetė ant 
jos pečių skarą ir nutempė į valgomąjį, kame daugybė mergai
čių laukė paduosiant arbatos.

Ievutė atsistojo visų užpakaly, negalėdama suprasti kodėl 
Šios mergaitės traškiai kalbasi, saldžiai susijuokia.
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Vedėjai atėjus jos kiek surimtėjo, bet gerdamos arbatą, vėl 
gyvai tarpu savęs šnekučiavo, Šypsojos, juokės, juokavo.

— Suprask tu tuos žmones — svarstė Ievutė. — Ne, ne! aš 
ir amžius gyvendama nepažinčiau žmogaus. Jos tokios grakščios, 
laisvos... Ir kada?!... Išvažiavę iš tėviškės, kur jos turėjo motutės 
priruoštą stalą ir valgį; ten jos nuo viso kepalo valgė duoną ir 
nereikėjo taupyti kąsnius. O čia gyvena svetimų malone. Minta 
kaž kokiomis valstybinio kepalo nuotrupomis. Ir tas kepalas ne 
pagal skonio ir papratimo. O gal dar ir to pristigti. Tačiau ne
įsigilinę į savo padėtį - nesusirupinusios...

O pakalbėti—su_ viena iŠ tų mergaičių... Kokiu skausmu,
kokiu ilgesiu ji mini savo gimtinę, — ten praleistas laimingas die
nas. Koks sunkus atsidusimas liudija apie jos susirūpinimą sun
kia padėtimi artimų žmonių, apie kuriuos ji greičiau nieko ne
žino. Matyt, vienas negali nugalėti tų baisenybių, kurios taip 
nemaloniai slegia, kankina.

Bet dauguma krūtinių, kilnojamų jaunybės jėgos, ims ir nu
ris sunkų padėties akmenį ir kvėptels lengviau ir širdžiai duos 
didesnės laisvės. Suprask dėl ko ir kam čia verkia, skundžias, 
čia juokias, laimina.

Bet Ievutei ir čia, valgomąjam, tarp visų, nė kiek nebuvo 
lengviau, kaip ten, kur išbuvo šiandien ir pamatė baisios tikru- 
mos veidą.

Dar labiau pašiurpo Ievutė, kai bendrabučio vedėja pareiš
kė jai, kad čia ne taip jau lengva apsigyventi. Vedėja teisinos, 
kad ne nuo jos pareina tą ar kitą atvykėlę priimti ar nepriimti; 
— šiuomi skyrimu rūpinasi tam tikra komisija, kurios pirminin
ką pamatyti Ievutei buvo tikriausio reikalo.

Ievutė labai pageidavo nors kelioms dienoms pasilikti šioj 
palaimintųjų pastogėj, bet eit į jai gerai žinomą bendrabučio glo
bėją ji, oi, nenorėjo. Kartais net manė ieškoti kito, bendrai imant 
tremtiniams skirto butelio, kad išvengtų diktavimo visokių rei
kalavimų, bet pasitarus su Gražina, abi nuvyko į garbingąjį lie 
tuvių moksleivių monarchą.

Na ir išdidžiai, monarchiškai priėmė nelaimingąsias. Gra
žina, čiaudėdama, išspruko pro dūris, kad negirdėtų jo dėstomųjų 
apie kaž kokias sąlygas punktų.

Ievutė iki galo klausė jo, kad sužinotų savo prašymo vai
sius. Išgirdus, kad lietuvių komitetas nė nemano aprūpinti visų 
atvykėlių, mat jo vyriausis siekis pagelbėti moksleivijai. Bendra
buty pasilikti Ievutė netur teisės, nes jame maža vietos ir dar 
laukiama atvažiuojant mergaičių moksleivių. Ievutė, ėsą, turinti 
cenzą, mokanti rusų kalbos, galinti geriausiai gauti yietą rusų 
įstaigoj.

Globėjas iš visos virtinės žodžių sudarė apskritą išvadą, kad 
Ievutė kuo greičiau paliktų bendrabutį.

Vargšelė, nedrįsdama valdovo nusprendimams priešinti s,tvisa 
paliko ramybėj. Ji, supratus jį pabaigusi kalbėti, linktelėjo ir iš
svyravo pro duris, rodos, jokio naujo įspūdžio neįgijus. Tik ga-
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tvėj,atgaivinta naujos atmosferos oru, pajuto kaž ką kartu ne
malonu.

— Ne! neisiu, neisiu į nelietuvius!--šnabždėjo Ievutė.
Mato ji gerai suprato, kad jos augimo ir įspūdingumo amžy 

labai sunku nepasiduoti tai įtakai kuri neša kasdienio pobūdžio 
srovę. Ši srovė po trupučiuką verčia iŠ pašaknų kas seniau įdieg
ta, o neša naujas sėklas, naujus gaivalus.

Bet kur eiti, į kurį šoną kreiptis — ji taip pat nesuvokė. 
Bendrabutis jos nemasino. Ji nesijautė teisėta į jį grįžti, tik rei-' 
kalas sutvarkyti daiktelius vertė ją neišsilenkti jo pastogės. Ji ne
siskubino, Retindama žingsnius, rodos, stengės surastiį sąmonėj 
bent kokį nurodymą pradžiai jos dabartinio gyvenimo.

-- Darbo ieškoti! — dingtelėjo jai šviesi pagelbos mintis.
— O kur? — vėl kilo tamsus klausimas.
Lietuvių tarpe rasti darbelį nebuvo nė vilties. O kur dau

giau? — Traukt į vietines rusų įstaigas. — Bet jos svetimos ir 
užkimštos darbuotojų — šyptelėjo jai nujautimas.

— Tai kur?!..
Ji ėjo gatve, nesiskaitydama su savo žingsnių prasmingumu 

ir dairės, kad užmigdytų susigraužimo ūpą.
Įsiskaičius pakely į vieną iškabą, sužinojo, kad besama dar

bo biuro. Bet, atsidūrus biure vir rankas nuleido. Čia gauti dar
bo nesimatė jokio galimumo. Žmonės iš eilės slinko prie stalo, 
kur teko pareikšti šiokio ar kitokio darbo specijalybė.

Truputį linksmesnės grįžo nuo stalo tarnaitės. Joms, mat, 
buvo liepta ateiti rytoj; tas reiškė daug daugiau negu-— „Nėr 
darbo!..“ arba „tokio užsiėmimo žmonės negali gaut vietos!..“

— Juodo darbo žmonių pageidaujama, bet baltomis ranke
lėmis gali pasilsėti — ironingai kelis kart pakartojo viena įsipe
nėjusi poniutė, darbo skirstytoja.

Ievutė sveika nieko nelaimėjus, baisiai pasipiktinus biuro 
ponių pasielgimu, paliko visa ramybėj. Išėjus į gatvę, pajuto 
krūtinėj širdį smarkiau plakant ir galvoj, smegenis verdant, kun
kuliuojant.

— Šešta valanda vakaro! o dar be pastogės be nakvynės, 
net be pietų, alkana, suvargus ir kur bepasidėti?!.. — nusiminus 
šnabždėjo Ievutė.

iš abiejų šonų gatvės į ją tyliai, paslaptingai stebėjos dau; 
gybė augštų gražių mūrinių namų. Jie bingiais prieangiais, 
švariais didžiuliais langais viliote vilioja išilsusią keleivę. Bet 
skambios kalbos įeinančių į namus ir iš jų išeinančių ponų ir 
ponių aidu atsiliepė Ievutės sieloj, kad ne jai, o laimingiesiems 
rami patogi kertelė. Ji tai supratus vėl susirūpino klausimu, kur 
dabar dėtis. Ji gerai žinojo, kad pirma reikia rasti vieta, o pas
kum išsinešdinti iš bendrabučio. Vakaro artumas vertė ją sku
biai surasti, kur pasidėti.

— Juk ne vienas bendrabutis, jų yra ir daugiau, susiramino 
Ievutė.

Įr pasileido jį lietuvių gyvenamo kampelio ieškoti...
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Surado jį, bet nepasidžiaugė. Čia buvo tokia kamšynė, toks 
ankštumas, regis, žmonės vieni kitus slėgė. Iš veidų nelaimingųjų 
buvo galima spręsti didžiausio nepatenkinimo visa tuo, kas kurias 
šioj gyvenimo landynėj. Suniurę, išgeltę, sudžiūvę veidai, įdubę akys, 
išbalę lūpos ne vieno, bet daugumos taip įspūdingai, nors ty
liai, prašneko į Ievutę, kad ji galėjo atsakyti vien giliu atsidū
sėjimu.

- Vaikų kliksmas, motinų aimanavimas taip draskė jos širdį, 
kad ji vos neišstūmė iš krūtinės skausmo dejonių. Jai pasirodė, 
kad ji niekad nepaprastų šioj apystovoj, niekad nenurimtų. Apie 
galimumą čia apsigyventi nė negalvojo. Save visai užmiršo.

Kaž kokia baisi jėga ją stūmė iš Čia, bet akis prirakino dar 
nematytas vaizdas. Ji jau žinojo, kad čia gyvena arti dviejų šim
tų asmenų. Tarp tų daugiau dviejų dešimčių vaikų, kurie čia pat 
atlieka visus „reikalėlius". Oro taip maža, kad, normaliai imant, 
dvidešimčiai žmonių bene užtektų. Tvankas, troškumas vergė 
ypač silpnaplaučius. Nemaistingumas valgio silpnino sveikatą. 
Tur būt, užtai nelaimingieji silpnumu nuslopinti net ir dieną 
guldavo.

Baisume, koks vargingas jų guolis!
Laimė, jei kas atsivežė gerą pundą patalinės; o neturtingieji 

tenkinos grynomis lentomis ir kietu druožlių maišu.
O nuobodumas... Triukšmas...
— Ne, nepakeliu, leipstu! — sušnibždėjo drebančioms lūpo

mis Ievutė.
Moterėlės ją šnekino, skundėsi savo vargų vargeliais... Tik 

< didžiausios dejonės buvo tų, kurie skundėsi savo šeimos narių 
nesuradę. Ne viena motina, atsiminus tai sūnelį, tai dukrelę, kas 
žino, kur ir kokiose aplinkybėse gyvenančius, apsipilus ašaroms 
pro verksmus dėstė savo nelaimės istoriją.

Ievutė, kaip mietas, vienoj vietoj įbestas, stovėjo ir klausė. 
Laikas eit nakvynės ieškoti, vakarienės pasirūpinti, bet ji viską 
užmiršo. Jos visos rūpestis nugrimzdo šioj matomoj sielvartų 
pelkėj.

Kas žin kada ji būt išėjus, kad vyriškiai be jokių įspėjimų 
būtų nesirengę nakties pasilsiu naudotis/ Ievutė, pamačius vy
rus be drovos apie save triūsiančius, išspruko iš kambario. “ . ’ ■ - H * ■ 

Jai dabar netaip grasąs pasirodė mergaičių moksleivių ben
drabutis. Jame gyvenimas, sulygintas su ką tik matytu, pasirodė 
toks geras. Net žiaurus bendrabučio globėjas vaizdavos geru 
ir tik už tat, kad globoja tokią patogią prieigą šiose nelaimės 
dienose. Tik ji negalėjo apkopti omeny to griežto skirtumo 
tarp sutvarkymo gyvenimo vienų ir kitų. Ten žmogus gauna 
dvidešimtį kapeikų maistui visai dienai. Čia gi moksleivės valgo 
dešimtį kartų turtingiau kaip už dvidešimtį kapeikų. Ten nuval
kiotus drabužius dėvi tremtiniai. Čia moksleivės tremtinės be 
didelio vargo gauna naujus batelius, sukneles... trumpiau sakant, 
visą aptaisą skirtą tikro vardo „panaitei".
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Ievutei taip brangūs pasirodė žmonės, kurie, matyt, taip 
stropiai rūpinasi jaunuomenės gerove, jos auklėjimu, kad ji, net 
visas skriaudas, nuovargį pamiršus, ramiai žingsniavo moksleivių 
bendrabučio link. Dar iš tolo įsmeigė į jį akis. Pri si inkų s ar
čiau, pamatė ties langais žmonių kuopelę. Jie klausės mus gra
žiųjų lietuviškų dainelių, kurių aidas, išsiveržęs per atvirus ben
drabučio langus, švelniai, žavėdamas sklaistėsi apylinkėj ir skendo 
jos neapribotam toly. Ievutė taip pat, kaip įkalta, sustojo ties 
langu ir klausės, klausės. Ji žinojo, labai gerai, žinojo kas dai
nuoja, suprato ką dainuoja.

Dainavo Lietuvos tremtinė moteriškė. Viena, dvi, kelios, 
net dešimtis šių nelaimingųjų. Su dainos žodžiais jos pina savo 
ilgesio jausmą, savo skausmus. Gana butų išgirsti jų balsą. 
Tiek daug jame sielos, žavimo grožio, gyvenimo armonijos .. . 
Bet dainininkės nepasitenkina savuoju balsu. Su juo supina 
dainiaus ilgesio žodžius:

Leiskit į tėvynę!
Leiskit pas savus! 
Ten atbus krūtinė... 
Atgaivins jausmus...

Šit ko maldauja sielvartų supainiota moteris. Kokia gili 
os malda. Ji visai nepažįsta egoizmo. Ji nenori nei pagerinimo 

Šūvio, nei išsvajotos laimės, kurios šmėkla net už jūrių marių 
masina. Ji nori grįžti į tėvynę. Jai per niek svetimos že
mės turtai, per niek jos gamtos grožybės. Jį meldžia, prašo leisti 
įv savuosius gyvenančius ten toli tėvynėj. Čia nerami jos siela. 
Čia jai nyku skaudu. Krūtinė jaučia, jog čia nėra jai poilsio. 
Ją siūbuoja, kaip audra, įšėlę skausmai. „Ten“ išdiltų šie įkirėję 
krūtinės svečiai. Tik „ten“ ji pasilsėtų, ten atrastų kilnius jaus
mus... O čia taip bloga, skaudu...

Ievutei niekam vertais pasirodė šioki toki bendrabučio pa
togumai, sulyginti su ilgesiu,’ smarkiai traukiančiu į gimtąją ša
lelę. Jai be galo pagailo sesučių, kurių dalį „svetur“ rodės nieks 
negalėjo laiminga padaryti.

Ievutė, susimąsčius, žengė į bendrabučio pastogę...
P. Rūtelionienė.

K? jo? Fo?
&

Dvi mokytoji.
Siluetės.

II.
Senos mūrinės partere nemažas kambarys, dviem langam 

nušviestas, bet visados niūrus ir apytamsis, nes tie langai išeina 
į siaurą, seną Friburgo gatvelę ir per kelioliką žingsnių nuo jų 
riogso augšta, pažaliavusi siena kanakados apjuosianti aplinkui 
visą miestą. Ties baltai uždengta lova juodas kryžius su balta 
Kančia, ant komodos Švenčiausios Liurdo Panelės statulėlė su;
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baltu rūbu ir mėlyna juosta, o prieš ją visados gyvųjų gėlių ar 
bent žalių Šakelių puokštelės; Kambario viduryje geležinis pė
delis. Ištisą dieną kūrenamas, gal jis ir prisūdytų kambarį, bet 
to kambario gyventojai,- panelei Elenai Henrard, tokia prabangą 
nėra prieinama. Ji džiaugias galinti kasdien įkišti į to rajaus 
slibino žiotis kelius liesus pagaliukus ar porą „brikietų“*). 
Todėl kambarys šaltas ir daro rūsio įspūdžio, ir m-lle Hėlėne 
visados sušalusi, gobias su dideliu pilku skepetu. Yra tai 
smulki, laiba žmonelė, žilais, dailiai sušukuotais plaukais, su juo
du, be jokių papuošalų rūbu, daugelyje vietų suadytu, bet šva
riu ir tvarkiu. Ant mažų, siaurų rankų turi pilkas, nukirptais 
pirštų galais pirštines, kurios bent kiek saugoja nuo šalčio jos 
sutinusius nuo artritizmo pirštus. Jos pailgas, smulkus veidas 
yra toks meilus ir giedras, kad mano akys visados be galo gė- 
rėdamosios ilsis ant jo. Niekaip net neįsivaizduoju, kad šitą veidą 
galėtų iškraipyti pyktis ar skausmas.

M-lle Hėlėne retai tesi juokia, užtai dažnai jos blankias lūpas 
skleidžia stebuklinga šypsena — tikra angelo šypsena.

Kartą, atsimenu, beimdama knygą iš stalčiaus, ji stipriai 
užgavo į stalo kraštą savo suartritizmuotųs pirštus. Nabagėlė 
aiterėjo ir prispaudė ranką prie krūtinės. Žinojau, kaip tai skau
du ir labai užjausdama, žvilgterėjau į ją. Ir kokia buvo mano 
nuostaba: pamačiau ramiai užmerktas akis, o ant lūpų tą stebūk- 
lingąją šypseną. Pajutau tuomet, kad štai leista man buvo pa
matyti žmogaus dvasios šedevrą, augščiausios grožies apsi
reiškimą.

Nors kelius mėnesius konversavau su m-lle Hėlėne, tačiau 
nesužinojau beveik nieko iš jos bijografijos. Ji nemėgo pasa
koti apie save. Apskritai, mažai tesikalbėdavo apie asmeninius 
dalykus — dažniausia mudviejų pašnekesių temą būdavo pran
cūzų literatūra. Be to, ji labai įdomavos mano šalim ir gauda
vau daug pasakoti apie Lietuvos praeitį ir dabartį. Ji pati kal
bėdavo nedaug, stengdamos kuo daugiausia kalbinti mane. Nuo 
tų, kurie mane supažindino su ja, sužinojau, kad p-lės Henrard 
tėvynė yra pietinė Prancūzija, kad ji, jaunutė mergaitė būdama, 
įstojo į kažkokią kongregaciją ir prancūzų valdžiai panaikinus 
ordenus, kartu su savo draugių būreliu apleido savo šalį ir atva
žiavo į Friburgą. Kitos jos draugės gyveno įstaigoje, vadinamoje 
„Protection de jeunes filles“, kitos, nesutikusios ten, gavo 
samdytis butus mieste, gaudamos Protection’e tiktai užlaikymą.

Kai kartą, jos paklausta, pasakojau šį tą apie savo šeimy
ną, ji tarė:

-- Kokia tamsta laiminga, kad tebeturi motiną!
— O tamsta ar nebeturi? — paklausiau.
— Seniai, seniai nebeturiu šiame pasaulyje nei motinos, 

nei tėvo — atsakė ji.
Tiek ji ir tepasakė apie save.

*) Akmeninių anglių plytelės.
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M-lle Hėlėne mokytojavo kaž kokioje mokyklėlėje. Dažnai, 
atėjus, rasdavau pas ją vaikų būrelį, besiglaudžiančių prie jos, 
lyg viščiukai prie vištos. Ji — tarsi laimingiausia pasaulyje 
būtybė — savo angeliška šypsena švytuodama, glamonėdavo 

Juos, dailindavo papurusias čiupreles, kaž ką pasakodavo, kaž 
ką davinėdavo. Atrodė tobulu motinybės įkūnijimu.

Netoli pečiuko, kur temperatūra buvo bent kiek augštesnė, 
stovėjo stalelis, apkrautas įvairių daiktų; ^kiautelių, lektūros ga
balėlių, spalvoto popieriaus, dėžučių. Čia buvo m-lle Elenos 
dirbtuvė. Turėdama atlaikos, ji čia darbuodavos: iš skiautelių 
siūdavo lėles, meistruodavo įvairius krepšelius, iš popieriaus 
klijuodavo visokius žaislelius, iš tuščių degtukų dėžučių dirbdavo , 
komodas, didesnėse tektūrinėse skrynelėse rengdavo prašmatnias 
prakartėles su Šv. Panelės, šv. Juozapo ir piemenėlių figūrėlėmis, 
su mažučiu Jėzumi, gulinčiu ant šieno, mitriai pasiūtais iš mar
gų skiautelių. Visa tai buvo daroma iš atmatų, iš niekam ne
bereikiamų likučių, kurie p-lės Elenos bėdinuose, suputusiuose 
pirštuose virsdavo gražiais geidžiamais daikteliais.

Paklausiau, kam ji taip darbuojas.
— Neverta kalbėti — niekniekiai. Matot, yra čia vaikų, 

kuriems tėvai neįstengia nupirkti žaislų. Ir jie neturi ničnieko. 
O juk vaikai reikalauja džiaugsmo — jie taip mėgsta žaislelius. 
Ir ar jiems daug reikia? Džiugina juos menkiausis mažmožis. 
Jie neniekina nė tų mano skurlinių tvarinių.

Rodos, niekados lig to laiko nebuvau turėjus tokios rūpes
tingos mokytojos. Beveik kiekvienai pamokai prirašydavo ji 
man po kelius lapelius visokių patarlių, prancūzų gramatikos 
idijotizmų, sinonimų ir eilių. Maži lapeliai, prirašyti apskritomis 
raidėmis vijoletinės spalvos; ant kiekvieno, augštai, mažas kry
želis ir raidė M.

Kai dėkodama jai sakydavau, kad ji dėl manęs per daug 
laiko gaišinanti, ji beveik pykdavo, nes juk tai esanti kiekvienos 
mokytojos priedermė rūpintis, kad mokiniai kuo daugiausia 
pasinaudotų.

M-lle Hėlėne labai mėgo poeziją. Ji mokėjo atmintinai 
begalę eilių ir kai kurias man parašydavo. Visos jos, lyg šydu, 
buvo pridengtos melancholija, per kurią giedravo amžinybė. 
Norėdama patiekti jai džiaugsmo, išmokdavau kartais vienų kitų. 
Štai gerai tebeatsimenu vienas.

Roses d’automne.
Fleurs d’un jour automnal, roses demi-fanėes 
Dont la carolle pale et le rameau penchant 
S’ėtalent sans soleil, victimes ėtonnėes, 
Vous ėveiller dans Tame un attrait plus touchant.
Vous avez ce sourire empreint d’un doux reproche 
Des coeurs jeunes sur qui la doųleur vient bondir, 
Ils s’ouvraient au bonheur et voient, quand ii s’approche,

. Son soleil, entrevu pour eux, se refroidir.
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Mais de lä jeune fleur a son aube mourante
Et du fond du coeur jeune en sės espoirs brisė 
Monte un partum de vie intime et penetrante 
Qui fait rėver du ciel a l’homme dėpaysė.
Žiūrint į m-lle Elenos amžinai giedrą veidą, į tą jos ne 

šio pasaulio šypseną, dažnai ateidavo manį atmintį paskutinieji 
tų eilių žodžiai. Iš tikro, ėjo iš jos „viduojo, dvasiško gyveni
mo kvapas, kurs primena dangų ištremtam iš tėvynės žmogui".

Retkarčiais, anksti atsikėlus, eidavau į Uršuliečių bažnyčią 
išklausyt pirmųjų mišių. Visados rasdavau ten m-lle Hėlėne 
beklūpojančia suole, nuleidus veidą ant rankų. Baigiantis mi
šioms, ji savo džiaugsminga, nežemiška šypsena dar labiau nu
švitusi, eidavo pas altorių, lyg jaunoji, skubanti atsistoti šalia 
numylėto jaunikio ir amžinai su juo susivienyti. O grįždama 
atgal į suolą, ji spinduliuodavo tokia begaline, niekados lig šiol 
mano nematyta laime, kad, jei būčiau tapytoja ir norėčiau nu- 
vaizduoti Laimę, nieko daugiau negalvočiau, tik ėmusi nutapyčiau 
m-lle Hėlėne, pareinančią nuo Dievo stalo. Bežiūrint man tuo
met į ją, prieš mano akis skleisdavos sunki pojūčių uždanga ir 
ryškiai regėdavau, kad ta smulkioji, tylioji negarsioji moteriškė 
yra įsigijusi augŠčiausios šios žemės žmonių pasiekiamos išmin
ties. Štai skaudžios, sutinusiais pirštais, rankos, nudėvėti, nu- 
adyti rūbai, tamsus, šaltas, atskydas kambarėlis, skurdus maistas, 
iš tėvynės ištrėmimas, našlaitiška vienuma — ir laimė. Gyveni
mo vargai buvo prieš tą smulkų, menką stuomenėlį bejėgiai.

Ir rodės man, kad matau Alpių viršūnes, besimaunančias 
saulėto dangaus aukse ir safire, kloniams rūke ir pilkume bes
kęstant. Gyvenimo dargana teliesdavo jos pėdas, o jos giedras, 
šviesus veidas buvo iškilęs augštai, virš viso žemės skurdo ir 
rūpesčių ir visuomet atsimušdavo jame Amžinoji Saulė, į kurią ji 
buvo įsiveizdėjusi.

Visados tuomet imdavau kalbėti mintim gražias lenkų po
etės Konopnickienės eiles:

Powiem ci‘, co jest szczęšcia tajemniea,
O serce!

Odemrzyj temų, co ma smierci lica, 
Jęk zgonu,

A nie šiej, gdziebyš w grobie szukač mialo plonu.
Powiem ei, co jest szczęscia tajemniea,

O serce!
O žyj temų, co nad šmierč, nad böl, nad zludzenie, 

Trwa nieskohezenie,
I niech twa držąca kotwiea
Tam spada, gdzie jest glębin spokoj i milezenie.
(Pasakysiu tau, kas yra laimės paslaptis, o širdie! Mirk 

tam, kas turi mirties veidą, merdėjimo aičiojimą, ir nęsėk ten, 
kur kapuose gautumei ieškoti derliaus,

14



bvi mokytoji.  61
"■ , ..•**, ’* . ‘ «

? ' . . ’ • . - 
t .

• . . ■ . " . .0 ■ . ■ ■ .

Pasakysiu tau, kas yra laimės paslaptis, o širdie! Atgyk 
tam, kas virš mirties, virš skausmo, virš vylių — tveria amžinai. 
Ir tegu tavo drebąs inkaras ten krinta, kur yra gelmių ramybė 
ir tyla).

M-lle Hėlėne žinojo ir rado laimės paslaptį. Apsirgus sti
priomis slogomis, pranešiau jai kad neateisiu konversuoti. Pa
mokos valandoje išgirdau barškinant į duris ir į mano kambarį 
įėjo mano mokytoja. Su meile ir užuojauta klausinėjo, ar nega
linti man kuo patarnauti, kur nueiti, ką padaryti. Paskui ėmė 
pasakoti tokias linksmas anegdotas, kad plyšau juokais. Tuomet 
juokės ir ji — širdingai, vaikiškai.

Viešėjo tuomet Friburge viena Lietuvos ponia, didelė labda
rė. Norėdama sušelpti vieną beturtę moteriškę, jį pirko jai ne
riamąją mašiną. Bet, matyti, pirklio norėta pasinaudoti ponios 
nepraktiškumu, nes mašina pasirodė sugedusi. Ponia su viena 
vienuole iš „Protection“ ėjo pas jį prašyti, kad atmainytų ma
šiną. Tačiau pirklys nė klausyti apie tai nenorėjo ir, supykęs, 
beveik jiedvi iškoliojo. Tuomet vienuolė patarė poniai paprašyti 
m-lle Helėne ir dar drauge su ja bandyti perkalbėti nelemtąjį 
pirklį nes m-lle Hėlčne taip mokanti prašyti, kad negalima 
esą jai pasipriešinti. Ponia taip ir padarė, ir viskas pavyko kuo 
puikiausiai: pirklys priėmė atgal sugedusiąją mašiną ir davė ki
tą, gerą.

Ponia pasakojo paskui, kokio gėrio ji turėjusi bežiūrėdama 
ir beklausydama m-lle Elenos pasikalbėjimo su pirkliu. Jis iš 
pradžios buvęs dar piktesnis, negu pirmąjį kartą, ir norėjęs jie
dvi išvaryti, bet kai m-lle Helėne savotiškai šypsodama, meiliai 
ir švelniai ėmusi jį prašyti pasigailėti vargšės moters, vadinda
ma jį „eher monsieur“, — pamažu jis ėmęs rimti, pykčio kibirkš
tys jo akyse ėmusios gęsti ir galų galę irgi šypsodamas, jis taręs:

— E, su tamsta sunki byla! Na, na, grąžinkit anąją, kad, 
sakote, negera, duosiu kitą — ką padarysi.

Kartą atėjus pas m-lle Hėlėne, pastebėjau još lovoje mažą 
kupstelį, skepetu uždengtą. M-lle Hėlėn paaiškino, kad tai mie
ganti viena jos mokinių. Tėvo nebeturinti, motyna siuvėja daž
nai išeinanti siūti kur nors į namus, ir mergelė paliekanti viena. 
Čia vis jai esą linksmiau. Ji vargšė nesveika: jai pradėjus augti 
kupra ir pagydyti esą negalima.

— Pauvre, pauvre petite! Kad tai Dievas duotų, kad iš jos 
kuprelės išaugtų angelo sparnai, kaip Anderseno pasakoje — 
tarė ji su ašaromis akyse.

Matydavau paskui mergelę dažnai pas m-lle Hėlėne. Ji va
dinos Margerita. Turėjo dešimtį metų, blankų veidelį ir dideles, 
pilkas, liūdnai į pasaulį žiūrinčias akis. Kupros dar nebuvo žy
mu, bet peteliai jau buvo augštyn pakilę ir visas stuomenėlis 
apykreivis. Tyli ir rimta, žaizdavo ji kampelyje su lėlėmis arba 
skaitydavo knygeles, o kartais, atsisėdus ant žemos kėdelės prie 
savo globėjos kojų ir priglaudus prie jos kelių savo Šviesplau- 
kę galvelę, kurią m-lle Hėlėne švelniai glostydavo, ji tyliai sėdė-v
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davo per ištisą pamoką, tartum atsidėjus klausydama mudviejų 
konversacijos.

Praėjus kelioms savaitėms po mano susipažinimo su Mar' 
gerita, pamačiau m-lle Elenos kambaryje vaiko lovelę ir sužino" 
jau kad mergelė dabar visiškai čia atsidąngenusi, nes jos moti• 
na susirgusi stipriu plaučių uždegimu ir guli ligoninėje.
-_  Po kelių dienų ji mirė. Mergelė paliko visiška našlaitė. Ka
dangi gentys nenorėjo imti ligūsto, luošo vaiko, tai tepasiliko 
atiduoti ją į prieglaudą. Bet m-lle Hėlėne pasisakė, imanti ją į 
savo globą. Margerita verkė motinos, bet taip buvo prisirišusi 
prie savo globėjos, jog džiaugsmas, kad visados jau su ja gy
vens, netrukus išdžiovino jos ašaras. Ji ėmė vadinti m-lle Hė
lėne „petite maman“ ir nuolat bučiavo jai rankas. Globėja irgi 
spindėjo džiaugsmu. Tačiau materijaliai mergelė buvo jai didelė 
sunkenybė. Bet ji jautės privalanti taip pasielgti ir nieko 
daugiau nepaisė. Dievas padėsiąs, „Protection“ duosianti vai
kui pietus, ji suieškosianti dar porą pamokų ir kaip nors išmai
tinsianti našlaitę. Tik dabar pirmiausis rūpestis — rasti kitą, sau
lėtą kambariuką, nes šitame vaikas nuvysiąs, lyg gėlė. .

— Na, jei čia neišaugs Margeritai iš kuprelės angelo spar
nai, tai jau niekur — pamąsčiau.

Širdį sopama skyriaus nuo m-lle Hėlėne, išvažiuodama iš 
Friburgo. Atsisveikindama ji įdavė man kaž kokį daiktelį, suvy 
turtą į popierių, prašydama priimti nuo jos tokią menkutę do
vanėlę. Mat, ji esanti egoistė ir norinti kuo ilgiausiai neišdilti iš 
mano atminties.

Ji negalėjo šaltai praeiti nė pro vieną žmogų; kiekvieną 
troško kuo nors padžiuginti, kokiu n >rs būdu savo meilę jam 
parodyti.

Popieriuje buvo šventas paveikslėlis gražiuose, juoduose 
su auksu rėmeliuose ir vizitinis bilietėlis su šiais žodžiais:

M-lle Hėlėne Henrard conserve excellent souvenir de M-lle 
Marie et lui offre sės amitiės les meilleures, lui souhaitant un 
heureux rezour chez sa bonne Mere et un boti revoir 
bourg, s’il plait ä Dieu. Union de priėres.

Juodieji rėmeliai lig šiol tebekabo mano kambaryje, 
telis guli tarp kitų brangių atsiminimų. O savo sielos 
lig šiol tebematau, kaip gyvą, smulkų, juodą stuomenį ir 
veidą nežemiška šypsena — amžinai prieš Viešpaties 
degančią žvakę.

Marija Pečkauskaitė.

o bilie- 
akimis 
giedrą 
altorių
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Šventųjų motinos.
Didžių garbingų vyrų vardai, paprastai, kaip ir užtemdo pa

veikslą tų, iš kurių jie, tie vyrai, yra daugiausia apturėję savo 
didybei išūgdinti,* tai yra, jų gimdytojų. Tuo tarpu tokių vyrų 
gimdytojai, ypač jų motinos, didumoj yra buvę net daugiau ne
gu tik pavyzdingo gyvenimo žmonės.

Antai, ypač didžiųjų Bažnyčios Tėvų motinos yra buvę vi
sos įžymios, ne retai šventos asmenybės, kurias kaipo tokias 
gerbia ir mūsų Šventoji Bažnyčia. — šventoji Silvija buvo Gre
gorio Didžiojo motina.— Taip pat didžiųjų didžiausieji, kaip šv. 
Augustinas ir Konstantinopolio „Auksaburnis“ Jonas buvo turė
ję šventąsias prie savųjų lopšelių. — Šv. Bazilius kilo ir gyveno, 
taip tariant, tarp šventųjų. Jo šventoji močiutė, Makrina, davė 
gyvybę šventajai Emelijai, o šioji vėl tapo motina kalbamojo pa
garsėjusio Bažnyčios Mokytojo, kaip ir jo brolių Gregorio ir 
Petro ir jų dviejų sesers Makrinos. — Anie laikai buvo kieti ir 
sunkūs, geriausias šventybei gružas.

Kame gi būta tos paslapties? Pėdsakų mums nurodo Gre- 
goris Nacijanciškis,Baziliaus draugas ir taip pat šventos motinos 
sūnus. Apie 330 m. viena garbinga moteriškė skubina su savo 
pirmagimiu Bažnyčion pašvęsti jį Dievui. Ji priėjo prie kunigo 
ir savo kūdikio rankytėn įdėjo Evangelijos knygas kaipo ženklą, 
jog jį visai perleidžia Dievui ir nori jį išauklėti Jo tarnybai. Dan
gus Čia ištarė savąjį „Amen!“ (—taip teesie) ir Bažnyčia šiandien 
turi vienu savo pagarsėjusiu Tėvu ir Mokytoju daugiau. Tai ir 
buvo Nacijanciškis; jis ir pats žinojo, ką jis buvo apturėjęs per 
savo motiną ir pavadino ja Ona su savuoju Samueliu. Viename 
savo pamoksle (18-me) jis paliko jos paveikslą, iš kurio čia pai
mame šiuos bruožus.

„...Kai ji trūsėsi namie, tai rodėsi nė žinot nenorinti apie 
maldingumo pratybas. O kai buvo užsiėmusi Dievu, tai rodėsi 
esant užmiršusi visokius žemės reikalus. Visa ji dirbo pilnuti- 
niškai. Ji buvo uoliausi maldininke ir su malda nugalėdavo gi
liausius savų ir svetimų kentėjimų skausmus. Jos kryptis buvo 
tokia: Dievą, mylinti siela turi visą žmogą palenkt Dievui. Netur
tingieji ir pagalbos reikalingieji buvo jos aistra. Ji būtų pati 
parsidavusi, kad pagelbėtų pavargėliams. Bažnyčioj ji buvo viens 
pamaldumas. Ji nedrįso į altorių atkreipti nugaros arba ant grin
dų nuspjauti. Bažnyčioj melsdamosi ji ir pasimirė“.

Nacijanciškio motina Nona yra viena iš šimtų. Daugelis 
moterų turi Nonos arba Monikos (šv. Augustino motina) nuo
pelnų; o tačiau jų vardus Dievas težino. Nesenai išėjusios kny
gelės apie Teoktistą iš Bizantijos ištraukia iš amžių glūdumos 
dar vieną tokią net dviejų šventųjų motiną1).

Sugriauk šeimos šventnamį su jo pagrindais, o tą pačią 
dieną pajusi, jog ne dykynės ir ne vienuolynai pirmoj eilėj ga- 

» ■» ■ ■— !>■—-  —- ' .

l) Theoktista aus Byzanz, die Mutter zweier Heiligen. Von Basihus Her
mann O. S. B. Freiburg 1919, Herder.
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mina šventuosius, bet jog pirmiausia šventoji Dvasia turi dvelkti 
šeimose ir Šventųjų moteriškių sielose. Yra amžinas dėsnis, 
kuriuo formuojasi šventieji. Rods, šis dėsnis turi išimčių, bet 
išimtys tik patvirtina dėsnį: švenčiausi žmonės kilę iš gerų šei
mų. Šventi vaikai yra gerų gimdytojų tauri dovana. Tuo yra 
buvęs Zacharijai ir Elžbietai šventasis Jonas Krikštytojas. Samue
lis ir Samsonas yra tos pačios tiesos tipai. O nuo to laiko, kai 
šventoji motina Ona ir Jokimas (švenčiausios Mergelės Marijos 
gimdytojai) pakelti į šventuosius, Bažnyčia nuolat primena mums 
tiesą, jog šventos atžalos teišauga iš šventų šaknų.

Neabejotina: koks medis, toki ir vaisiai. Kaino žymė nebū
tų taip karštai deginusi ir tokio Volterio kaktos, jei jo jaunąsias 
dienas būtų lydėjusi tokia šventoji Blanka (šv. prancūzų kara
liaus Liudviko motina) arba tokia šv. Elžbieta. Deja, šio žmogaus 
kūdikystės apyslovas žinome buvus visiškai kitoniškas1). <

Kaip būta senesniais laikais, taip yra ir šiandien. Ir šian
dien nestinga tikrų dvasios didvyrių, šventųjų, kurie už tai yra 
labai dėkingi savo motinoms. Šiam kartui pasiskyrėme kalbėti 
apie vieno 19 jo šimtmečio tokio didvyrio motiną.

Margerita Occhiena’itė-Boskienė — kun. Jono Bosko 
motina.

Kas toks yra kun. Jonas Boskas (Giovanni Don Bosco)?
Jis yra „gal būt didžiausias 19-jo šimtmečio stebuklas" 

(ministeris Urbonas Ratazzi), „vienas iŠ didžiausių 19-jo šimtme
čio paveikslų" (ispanų atstovas Lasters), „ne vienos Italijos, bet 
ir viso pasaulio puikiausias auklėtojas" (Bolonijos kardinolas 
Svampa), pedagoginis pasaulinis stebuklas, „pralenkiąs Pestąlozzį 
Sirijaus tolumu" (pedagogas Kelneris), „žmonijos, kunigijos, Baž
nyčios šlovė“ (Barcelonos vyskupas Katala y Albosa), „didžiau
sias mūsų dienų liudininkas, jog krikščionybė ir civilizacija, tai 
vienas tas pats dalykas“ (rašytojas Jonas Jorgensen’as).

Apie šį nepaprastai didį vyrą, nuo kurio mirties tebeeina 
tiktai ketvirtoji metų dešimtis, jo šimto metų gimimo sukaktuvių 
proga (1915), nors pavėlinus, buvo rašyta iš įvairių atžvilgių ir 
mūsų spaudoj. Antai, 1923. m. „Ateity“ rašyta apie Bosko jau
nystę, 1923 m. „Ganytojy“ — apie jį kaipo šių dienų kunigo idea
lą, 1922 m. „Lietuvos Mokykloj“ — apie jo pedagogiją. Kiekvie
name iš tų straipsnių buvo pažadėta dar parašyti „N. Vaidilu
tėj“ ir apie Bosko motiną. Tatai tas pažadas čia pildomas.

Busimoji kun. Bosko motina, Margerita Occhiena’itė, yra 
gimusi Capriglio miestely, Italų žemėj, 1788 m., taigi, prancūzų 
revoliucijos priešdieny. Tatai jos kūdikystė ir jaunystė buvo 
atitekusi į tuos laikus, kuomet Vakarų Europoj be paliovos siau
tėjo revoliucijos karų sukeltos audros. Devynerių metų būdama

• ' ' * »

U Žiūr. W, Kreiten. S. J. Voltaire, ein Charakterbild 1885. Ilgesnė citati 
iš čia apie Volterio kūdikystės aplinkumą paduota ir B. Hermann'o knygelėse, iš 
kurių paimtos ir šios eilutės apie, šventųjų Bažnyčios tėvų motinas.
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ji savo gimtinėje girdėjo pasakojant apie varpų skambinimu šau
kiamą sukilt išdykusių miestelėnų minią prieš gerąjį karalių Kar
lą Emanuelį ir pati savo akimis matė skubant kaimiečius žmo
nes jį ginti. . Kai karaliaus dvaras paskui buvo nusikėlęs į Sar
diniją, ji buvo liudininkė, kaip šie patys kaimiečiai su ginklu ran
kose sukilo prieš revoliucijonierių priespaudą, o paskui buvo 
prancūzų kariuomenės parblokšti. Po keleto mėnesių, taip jai 
pasakojo, popiežius Pijus VI kaipo belaisvis ir beveik mirštantis, 
gabenamas į Aleksandriją, buvo pravežtas netoli jos gimtinės.

Nepagerėjo laikai ir tada, kai čia pasirodė austrai bei rusai. 
Jie šį kraštą nors buvo užėmę karaliaus vardu, tačiau šeiminin
kavo jame kaip užkariautoje žemėje, piešdami karo mokesnius, 
kišdami jaunimą į kareivių uniformas ir persekiodami visus, ku
rie, nors ir verčiami, buvo stoję revoliucijonierių pusėn.

Vienas raitelių eskadronas (1804) savo arklius suvedė net 
į atvirą klojimą, kame Margeritos tėvai buvo susikrovę savo nu
kirstus kviečius. Margerita, kuri viena buvo palikta saugot ja
vus, tuomet tik 16 metų mergaitė, veltui prašė kareivių išsivest 
arklius. Jie tik juokėsi ir elgėsi lyg nesuprasdami, ko ji nori. 
Tada Margerita, netekusi kantrybės, nutvėrė šienšakę ir mušda
ma ir badydama pati išvijo arklius lauk iš klojimo.

Visuotina netvarka pasinaudojo plėšikų gaujos, tarp jų ypač 
nelemtasis Maino della Spinetta; ūkininkai turėjo pagrindo bijot, 
jog kas buvo likę nuo sukilimų ir praeinančios kariuomenės, da
bar atiteks aniems. Po Marengo kovos prasidėjo Napoleono 
viešpatavimas; tvarka buvo atstatyta, Šiek tiek rūpintasi teisingu
mu ir ramumu. Tuo būdu Margerita galėjo pasiekt Turiną, kad 
pamatytų popiežių Pijų VII, kuris per jį pravažiavo vykdamas į 
Paryžių naująjį ciesorių karūnuoti. Tačiau ramumas neilgai tru
ko. Po keleto metų Pijus VII vėl keliavo per Pijemonto kraštą, 
šį kartą jau belaisvis. .

Tuo tarpu mokesčiai pakilo nežmoniškai, karai vis daugiau 
stiprių rankų atėmė nuo žemės darbo, kunigai buvo persekioja
mi, žmonėse platinamos pragaištingos idėjos, drąsinamos ir re
miamos atskalos. Ir tuo būdu tatai ir nežymioj vietoj, kame 
Margerita išaugo, buvo pakankamai daug nedorų dalykų, kad 
jų išmoktų. Tačiau Margerita savo draugių merginų tarpe buvo 
pasižymėjusi maldingumu, drausmingumu ir išmintingumu. Bū
dama 24 metų amžiaus ji Castiglio parapijoj 1812 m. birželio 
6 d. ištekėjo už Prano Bosko, našlio, 28 metų, gyvenančio ne
toliese ant savo nedidelio žemės sklypo, jis turėjo sūnų Anta
ną ir laikė prie savęs savo motiną. Savo darbštumu, blaivumu 
ir senkrikščionišku dorumu jis buvo panašus į Šeimyną, iš ku 
rios dabar buvo paėmęs ir savo jauną žmoną.

1813 m. balandžio 8 d. maža šeima džiaugėsi savo pirmuo
ju kūdikiu, kurį pavadino Juozu, o po dvejeto metų atsirado ki
tas, mūsiškis Jonas. Tačiau šios moterystės laimė neilgai tetru-. 
ko: 1817 m. gegužės 11 d. Margeritos vyras amžinai užmigo,
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pavedęs savo žmonai savąją motiną ir vaikučius, ypač mažąjį 
Jonelį.

Palikusi našlė, Margerita pasirodė kokia ji buvo moteriškė, 
Tūkstančiais visokių priemonių ir priemohėlių išlaikiusi badmetį 
ir gyvenimo pabrangimą, ji pati viena rūpinosi įdirbt žemę, ką 
reikt pirkt ir parduot, pati dirbo ne tiktai tuos lauko darbus, ku
rie moterų paprastai dirbami, bet ir daug sunkesnius, kuriuos 
šiaip dirba vyrai. Ji arė, sėjo, kirto javus, rišo pėdus, krovė ve
žimus, vežė juos į klojimą, kūlė javus ir gabeno į sandėlį. Visi 
jos padieniui pasamdomi darbininkai, skatinami jos pavyzdžio, 
taip pat dirbo netinginiaudami, neužsileisdami moterimi.

Būdama vyriška darbuos ir reikaluos, tačiau ji paliko mo
teris ir augštai išlavino savo širdį švelniai apsieidama su savo 
anyta, kurią vyras buvo palikęs jos širdžiai. Ji laikė ją kaip namų 
karalienę, klausė jos visais atvejais, tarėsi su jąja visais reikalais, 
atsisakydavo nuo savo nuomonės, kai anoji kitaip manė, ir vi
sokiais būdais stengėsi išpildyt visus jos norus arba juos pasi
tikti. Dieną, turėdama laisvą akymirkį, mielu noru būdavo su 
ja drauge, o naktį, jei senę kankino liga ir skausmai, Margerita 
budėjo kaip geroji duktė. O kai ji beveik kas savaitė eidavo į 
turgų, tai niekada negrįždavo be mažo įrodymo, jog ir jos ne
buvo užmiršusi.

Tik vienas dalykas ardė jų sandorą, tai posūnis Antanas. 
Jis, vėliau išaugęs geru žmogum, mylėjo savo brolius, teisingai 
elgėsi taip pat ir su savo pamote; betgi būdamas berniokas, bu
vo paniuręs ir pavydus, kadangi manė, jog Margerita saviems 
vaikams duodanti pirmenos. Tuo tarpu šioji nepaliaujamai rū
pinosi jį nuraminti, jam darbu įrodyti, koks neteisingas buvo tas 
jo įtarimas ir kai kada net jam prikaišiodavo, betgi nuoširdžiais 
motivais.

Vieną dieną pradeda ji su vaikais balsiai kalbėt „Tėve mu
sų“, tačiau prie žodžių „atleisk mums mūsų kaltes kaip ir mes 
atleidžiam savo kaltininkams“ sustoja ir kreipdamosi į Antaną 
sako:

— Šitų žodžių »atleisk mums mūsą kaltes“, jų neprivalai 
ištarti. >

— Kodėl? Juk jie šioj maldoj stovi!
— O tačiau tu neprivalai jų ištarti.
— Kodėl?
— Tu nenori atleist savo broliams, ir rodos, kad tu ant jų 

įnirtęs. Taip dažnai atsitikdavo ir to vaisiai buvo puikūs. Pra
džioj vaikėzas šiaušėsi, paskui aprimo ir pagaliau tarė: „Motin, 
aš negerai pasielgiau, dovanok man!“ Ir dovanojimas buvo čia 
jau.

Kaip retu darnumu ji iš savo religingumo sėmė *savo pa
reigų pažinimą, vyrišką ir garbingą protingumą ir švelnumą ap
sieinant su kitais, taip ji tą savo religingumą padarė taip pat ir 
savo pirmuoju įnagiu vaikų auklėjime. Kiekviena proga ji mo
kėjo pasinaudot Dievo vardu, kad pakreiptų į Jį savo vaikų Šir-
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dis „Dievas tave mato!" — buvo posakis, kuriuo ji atmindavo 
jiems kiekvieną dėsnį ir kiekvieną įsakymą. Leisdama vaikams 
pasiausti kaimynėj lankoj, sakydavo: „Atminkit, jog Dievas tai ma
to!“ Matydama juos susimąsčiusius ji baugindavosi, jog jie, gal 
būt, savo sieloj turi kokį pyktį ir pašnabždėdavo jiems į ausį: 
„Atminkit, jog Dievas mato jūsų ir paslaptingiausias mintis". O 
jei ji kurį iš jų išklaūsinėjusi spėdavo jį norint pasiteisint melu, 
tai gaudama atsakymą, pakartodavo savo įspėjimą.

Ji savo vaikus mylėjo, bet buvo ir griežta. Jau gana, kai 
ji juose pastebėdavo pykčio ar pavydo!

Kai vieną dieną abu vaiku pasibėgioję sugrįžo labai ištroš
kę, motina nuėjo atnešt vandens ir pirmiausia padavė gerti vie
nam. Jonelis, tuomet ketvertų metų, pastebėjęs šitą savo vyres
niam broliukui pirmeno^ parodymą, kai atėjo jo eilė, parodė lyg 
nenorįs gerti. Motina, nieko nesakydama, nusinešė vandenį at
gal. Jonukas, akymirkį nustebęs, paskui šuktelėjo: „Mama!“

— Ką gi?
— O aš? Ar aš negausiu?
— aš maniau, kad tu neištroškęs!
— Mama, dovanok man!
— Aha, taip tai kitas dalykas! — Ir ji iš naujo nuėjo" atnešti 

vandens ir pagirdė jį Šypsodamosi.
Kitą kart Jonas paleido savo įgimto supykimo vadeles. Mar- 

gėrita jį pasišaukusi sakė jam:
— Jonai, ar matai kas ten? — ir nurodė jam į rykštę ant 

sienos.
Taip, matau, — atsakė vaikas traukdamasis atgal.
— Taigi, paimk ją ir atnešk man.
— Ką tu su ja darysi?
— Atnešk ją šen, o pamatysi.
Jonukas atnešė rykštę ir ją paduodamas manė: Aha, tu ją 

paleisi ant mano nugaros!
— Ir kodėl ne, jei tu dirbi tokias istorijas?
— Na, gerai, mama, aš daugiau taip nedarysiu.
Ji norėjo, kad jos vaikai žinotų už ką yra nupelnę bausmę 

ir kad būtų pasirengę ją priimti, bet tiesiog ir aiškiai, — ir tai 
jai pavykdavo. Vieną dieną, kai vaikai buvo dar mažesni, mo
čiutė pastebėjo, jog dingę kai kurie atidėti į šalį vaisiai^ ir jos 
įtarimas čia krito ant jauniausiojo anūko. Ji pasišaukė jį. Šis, bū
damas dėlto nekaltas, džiaugsmingai atbėgo, bet ji griežtu tonu jam 
pasakė: „Atnešk man šen brūklį!“ - Jonelis tai padarė visai su
mišęs, bet kadangi jis numanė kaip čia dalykų būta, pastebėjo: 
„Vaisių iš ten aš neėmiau“.

. — Gerai, — atsakė močiutė, — tai pasakyk man, kas paėmė 
ir tu negausi lupt.

— Aš tau pasakysiu, bet jei tu jam dovanosi.
— Na, gerai. Atvesk jį šen. Jei jis prašys dovanot ir pats 

atneš man brūklį, aš jam dovanosiu.

21



»

68 Šventųjų motinos. _ ‘ . . -Į - '
■W * .. ............................MrfĮitfiTliiitiiffl .

Kai kada vaikai patys atsiduodavo bausmei, kai manydavo ją 
nupelnę. Vieną dieną Margerita pamatė Jonelį ateinant prie sa
vęs ir įteikiant jai rykštę. Paklausus jo, ką su ja daryt, šis at
sakė: „Ąš buvau neatsargus ir sumušiau puodelį“. Jis gavo žo
džiais stipriai išbari, bet rykštė šį kart nėjo į darbą.

O ar ne iš savo motinos išmoko kun. Boskas meno visada 
būti užimtam ir norėt, kad paskiau tokiais būtų ir jo auklėtiniai! 
Kaip ji norėjo kiekvienu laiku savo vaikus matyti gatavus auko
tis ir susitvarkyti, kaip ji nepaliaudama kovojo su jų kiekvienu 
apsileidimu, ištižimu ir ypač per ilgu miegu, taip ji laiku duodavo 
jiems ir darbo, ir nepakentė, jei jie nors vieną akimirkį neturėjo 
ką veikt. Tatai ir Jonelis dar vos ketverių metų būdamas jau 
turėjo plaišyt kanapes ir atlikinėt kitus mažus patarnavimus (Apie 
tolesnį Jonelio augimą žiūr. „Ateity“).

Sulaukusį dešimties metų Jonelį motina privedė prie pir - 
mosios Komunijos. Su darbu ji pratino jį ir prie kieto guo
lio, saikumo valgant ir geriant, švarumo, dorovingumo, nusiže
minimo ir paklusnumo, gerų skaitymų ir gyvenimo Dievo ir šven
tųjų angelų akivaizdoj.

Našlės Margeritos Boskienės nameliai buvo artimo meilės 
mokykla, ypač ligonių ir mirštančiųjų. Dažnai naktį ji prisikėlusi 
Jonelį vesdavosi jį atlankyt ligonio.

Kokias kliūtis turėjo nugalėt šios pavargusios našlės sū
nus pradėjęs mokytis ir toliau eidamas mokslą — apie tai jau 
rašyta „Ateity“. Čia tik pridursime, kaip Margerita pažiūrėjo į 
savo sūnaus norą kunigu tapti.

Kai šešioliktais savo amžiaus metais Jonas buvo nusilėmęs 
eit į dvasinį luomą, išeit iš pasaulio ir įstot į vienuolyną, ir apie 
tai pasisakę vienam savo gerai pažįstamam kunigui, tai šis, pa
sikvietęs jo motiną, aiškino jai, jog, jei Jonas būtų kunigu, tai 
gėriau kad jis dirbtų parapijoj. Kunigas savo paaiškinimą bai
gė sakydamas:,,... mėgink jį sulaikyt nuo tos jo idėjos. Tamsta 
nesi turtinga, jau turi gerokai metų; greit negalėsi dirbt. Jei 
Tamstos sūnus eis į vienuolyną, tai kaip jis galės Tamsta rū-( 
pintis? Aš Tamstai patariu tik Tamstos gerovei“.

Margerita padėkojo kunigui, bet neparodė, ką ji manė. Ji 
sugrįžusi į savo sūnų tarė jam: „Kunigas man pranešė, jog nori 
stot į vienuolyną. Ar tiesa?“

— Taip, aš manau, Jūs nebūsite priešinga.
— Aš nesilygstamai noriu, idant šį žingsnį tu pagrindingai 

apgalvotum ir paskui eitum savo pašaukimo keliu, koks jis be 
būtų. Kunigas norėjo, kad aš tave atkalbėčiau, kadangi aš galė
sianti būti reikalinga tavo pagalbos. Bet iš to man nieko ne
išeina, nes pirm visako stovi Dievas. Manim nesirūpink. Aš iš 
tavęs nieko nereikalauju, nieko nesitikiu. Aš gimiau neturtinga, 
neturtingai gyvenau, tokia aš noriu ir numirt. O jei tu pasiryž
tum būti pasauliečiu kunigu ir savo nelaimei panorėtum pralob
ti, tai aš tavęs net neatlankyčiau. Supratai! — Ir net netol se
ptyneto dešimčių metų būdamas kun. Boskas aiškiai dar turėjo

t
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akyse šį savo motinos griežtą pasistatymą ir jo ausyse dar vir
pėjo jos balso tonas; tai atsimindamas jis negalėjo susilaikyt 
nuo ašarų.

Jonui pabaigus mokslą ir įsišventinus kunigu, jam tarp ki
tų vietų ,buvo pasiūlyta stoti namų mokytoju į vieno Genuos 
didiko šeimyną su metine tūkstančio lirų alga. Pažįstami ir drau
gai stengėsi padaryt įtakos Margeritai, kad jį savo sūnų, dabar 
jau Don Giovannį, prikalbėtų priimt tą pelningą vielą. Jis labai bū
damas ten pakankamai aprūpinamas maistu ir drabužiais, galėsiąs 
visą savo algą parsiųsdinti namon. Tuo tarpu Margerita, bau
gindamas! dėl pavojų, kokių gali kilti kunigui gyvenančiam praban
gos- gyvenimo apystovose, atsakė: „Ką ta tūkstantis lirų padės 
jam, man, arba jo broliui, jei nuo to būtų pavojaus jo amžina
jai gerovei?“

Kai netrukus kun. Boskas buvo stojęs dirbt savo didžiojo 
pašaukimo darbą — rinkt aplink save apleistą jaunimą, ištraukt 
jį iš valkatiško gyvenimo pavojų, daryt iŠ jo dorus ir darbščius 
žmones, — kai jo salezijoniškos oratorijos darbas pradėjo spar
čiai plėstis, kai jis kartą buvo stipriai susirgęs, jis pajuto didelį 
reikalą pagelbininko, kuris truputį rūpintųsi juo patim, jo dra
bužiais ir tūkstančiais reikalų jo auklėjamų berniokų. Kalbant 
apie tai su savo gimtinės krašto kunigu, šis jam pastebėjo: 
„Kode! nesikvieti savo motinos?“ Boskas truputį pagalvojęs su
tiko, kad iš tikrųjų negalima būtų rasti maloningesnės ir nau
dingesnės draugės! /Bet ar derėjo jam jau gerokai nebejauną mote
riškę ištraukt iš namų, iš jos sūnaus Juozo, taip pat ir iš jai įpras
to gyvenimo^ apystovų? Priverst ją gyvent naujomis apystovo- 
mis, kupinomis visokių vargų ir trūkumų — tai jam rodėsi 
žiaurumas...

Tačiau ši moteriškė, kaip tik jai apie tai užsiminė, ryžosi, 
netgi tuo jaus ryžosi, nes jei rodėsi lyg pats Dievas jai kalbėjo 
jos sūnaus lūpomis. Sužinoję apie tai kaimynai veltui prašė, 
skundėsi ir darė kitokių pasiūlymų, kad ją sulaikytų; 1846 m. 
lapkričio 3 d. kun. Boskas ir jo motina leidosi iš savo gimtinės 
kaip apaštalai į Turino miestą nešini pintinėle su trupučiu bal
tinių ir brevijorium.

Neturint kuo pamaitinti išalkusius vaikus, kuriems Marge- 
rita lopė ir jų sudriskusius drabužėlius, ji parsisiųsdino iš gim
tinės savo turėtuosius nuotakos papuošalus ir šiaip dvejetą 
puošmenų dalykėlių, kurių ji nuo senai nebuvo dėvėjusi, ir juos 
pardavė; nors prisipažino, jog ši paskutinė auka jai vis dėlto 
buvo kainavusi atsidūsėjimo.

Tačiau oratorija (šventadienių ir vakarinė mokykla) sūnui 
ir motinai dar labjau patiko, kai ji jiedu buvo dar labjau išne- 
turtinus; juodu juo augščiau kėlė savo rankas Apvaizdon, kadan
gi galėjo parodyt, jog jos buvo tuščios; Boskas, turėdamas pa
stogę ir motiną, kuri jį globojo ir jo vaikais taip meilingai rūpi
nosi kaip ir jis pats, jautėsi turtingiausias pasauly.
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Kai Bosko oratorija virto nuolatine auklėjamąja bernaičių - 
prieglauda, Margerita ir tada paliko jo bendradarbė. Kilus italų 
nepriklausomybės karams, Boskas leido savo auklėtiniams pa
žaisti padarant tikrus mūšius mediniais ginklais. Galima įsi
vaizduot Margeritos miną, kai vieną dieną kovojantis būrys įsi
suko į jos daržą ir viską ten sutrempė. Tačiau sūnus jai pa
sakė: „Ko tu nori? Per karą vis tenka rizikuoti!“ Ir pasišau
kęs vieną iš šios „kovos“ „generolų“, kuris laukė Dievas žino 
kokių priekaištų, padavė jam saldainių krepšelį, kad išdalintų 
kaipo paskutinį grobį nugalėtojams ir nugalėtiems.

Tačiau vaikų daromi nemalonumai Margeritai vis dėlto tiek 
įskaudino, jog ji vieną dieną — 1851 m. — pasakė sūnui. „Na, 
tik tu pamanyk, kaip aš galiu šeimininkaut? Tavo vaikai kas dien 
padaro vis naujų šposų. Jie nutraukia žemėn pakabintus prieš 
saulę džiovint baltinius, ištrempia daržą ir daržoves, su drabu
žiais apsieina taip, jog aš nebežinau, kaip aš juos galiu sulo- 
pint Nosines, kaklaraiščius ir kojines jie išmėto, marškinius ir 
kelines išslapsto, darydami man juokų, jie išnešioja iš virtuvės 
indus ir aš turiu pusę dienos gaišti kol juos vėl surandu. Jei 
taip bus ir toliau,, aš liksiu be galvos. Kitas buvo man gyve
nimas, kai aš turėjau rūpintis tik manuoju tvarteliu! Aš labai 
norėčiau vėl grįžt namon, kad ramybėje pabaigčiau dar man 
palikusias dienas“.

Sujudintas kun. Boskas dirstelėjo į ją ir, netardamas žodžio, 
tik kryptelėjo į ant sienos kabantį kryžių.

Margerita dirstelėjo ten link ir jos akys prisipildė ašarų. 
„Tavo teisybė, tavo teisybė!“ — ištarė ji ir sugrįžo prie savo 
darbo. Nuo to laiko jai daugiau nebeišspruko nė vienas ne
pasitenkino žodelis.

Deja, jos gyvenimo dienų jau buvo nedaug palikę. 1856 
m. lapkričio mėnesy ji susirgo plaučių uždegimu. Jausdama vi
są savo padėties rimtumą, ji tarė sūnui savo paskutinį pagrau
denimą: „Nesistenk savo darbais ^patikt ir pasididžiuot; laikykis 
neturto ir ieškok Dievo garbės. Žinok, jog tavųjų tarpe esti 
tokių, kurie myli kitų, bet ne savo pačių neturtą. Neužmiršk 
visada daryti tai, ko iš kitų reikalauji.“

Artinantis paskutiniojo šv. aliejais patepimo akimirkiui, ji 
tarė savo sūnui: „Kadaise aš tau padėjau priimti sakramentus, 
dabar1 tavo eilė man padėti. Aš negaliu garsiai maldas kalbėt, 
nes kalbėjimas mane labai kankina. Tu garsiai atkalbėk maldas, 
o aš paskui kartosiu, bent širdy.“

Margerita priėmusi paskutinį kart šv. Sakramentą, dirstelėjo 
tvirtai savo sūnui į akis ir davė jam suprasti: „Tu kenti. Eik 
melstis, o amžinybėj ten jau susitarsime ir dėl kitų dalykų.“

Verkdamas sūnus atsakė: „Ne, aš negaliu jūs palikti šį 
akimirkį!“

Margerita vieną akimirkį tylėjo, paskui pavadino jį vardu: 
„Prašau tavęs padaryt man vieną malonumą, jau paskutinį. 
AŠ dvigubai kenčiu/ kai aš matau ir tave kenčiant. Aš tunu

• ■
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pakankamai pagalbos. Eik ir melskis už mane, daugiau man 
nieko nereikia. Addio!“ — Tai buvo jos paskutinis atsi
sveikinimas.

Kun. Boskas turėjo paklausyt ir motina pradėjo mirties 
kovą Apie 3 vai. rytą — tai buvo lapkričio d. ir kun. Bos
kas dar nebuvo gulęs — jis išgirdo ateinant savo brolį Juozą, 
kuris jam ir pranešė apie įvykusią mirtį. Netardami nė žo
džio dirstelėjo broliai į vienas kitą ir paplūdo ašarose

Dar ir paskiausiais metais kun. Boskas negalėjo savo mo
tiną atsimint gyvai nesusijudinęs; tačiau tai jis mielu noru da
rydavo, kad ir jo mokiniai, ar jie ją buvo pažinoję ar ne, ją 
taip pat pagerbtų, kaip kad jis ją visada norėjo pagerbt gyvą 
esant. Jis visada minėdavo, jog ji buvo buvusi tiktai paprasta 
kaimietė ir ją pastatydavo tiktai kaipo puikiausią išmintingumo, 
maldingumo ir meilės pavyzdį, kuriam jis pats ir jo darbai yra 
daug dėkingi.

Iš tikrųjų, šis didis sūnus savo gyvenime atspindėjo savo 
motinos maldos meilę, tą patį dvasios tvirtumą, tą patį nebaimin- 
gumą, tą patį uolumą sielų gerovei, tą patį paprastumą ir netur
to bei neturtėlių meilę, tą patį išmintingumą sumanymuose, tą 
patį sau pavergtųjų globojimą, tą patį nemalonumuose ramumą, 
tą patį pasitikėjimą Dievu ir Svenčiausiaja Mergele.

Taip tatai šventos šaknys išleidžia šventas atžalas.

Mes ir liaudis.
Pastabos prie str. „Vaidilučių misija sodžiuj“ *).
Reikia džiaugtis, kad gerb, straipsnio „Vaidilučių misija 

sodžiuje“ autorė iškėlė reikalą moksleivių veikimo liaudyje. Tas 
klausimas moksleivėms privalo rūpėti ir pro jį praeiti negalima. 
Bet pats klausimo pastatymas ar jo nušvietimas taip pat tur 
daug reikšmės. O aš kaip tik šituo atžvilgiu su gerb, autore ir 
nenoriu sutikti. Kai kurie autorės išsireiškimai verčia daryti 
klaidingų išvadų, nors autorė gal to ir nenorėtų.

Nelaukdama, kol skaitytojos tas klaidingas išvadas padarys 
(o tas, mano nuomone, būtų nenaudinga), noriu trumpai papunk
čiui išsireikšti.

1) Gerb, autorė reiškia abejonės, ar mūsų dabartinės 
moksleivės kada nors (baigusios mokslus) panorės grįžti kaiman.

2) Toliau s reiškia baimės, kad gimnazijos ir universitetai 
pagaminsią per daug inteligentų, kurie nebeturėsią darbo bei 
uždarbio ir negalėsią pargyventi **).

*) Š. m. I-me N. V. sąsiuviny, 
**) Žiūr, ten pat 10 p,
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3) Dauguma moksleivijos trokštanti užimt tik augštas vietas; 
kad musų jaunimas, išeinąs iš žemesniojo visuomenės luomo, 
turįs tokių pat siekimų, kokių tegalį turėt Anglijos lordų vaikai *).

4) Toliau autorė pataria neturtingosioms, neturinčioms 
savų lėšų apie augštuosius mokslus nesvajoti.

Rodos, kad supratau autorę, bet su šitokiomis mintims su
tikti niekaip negaliu. Gal šitokias mintis galima būtų pareikšti 
kur kitur, tik ne „N. Vaidilutėj“, kurią skaito dauguma musų 
moksleivijos moteriškos giminės. Reik atminti visų pirma, kad 
didesnėj didumoj liaudies ir net inteligentų tebeviešpatauja (nors 
mums jau rodos senai atgyventa) nuomonė,' kad „mergaitei 
mokslo nereikia: iš jos kunigas nebus“. Taigi, mano nuomone, 
netikslu, kad mes pačios dar tą pažiūrą remtume. Tai kalbant 
bendrai apie mokyklas bei gimnazijas (apie profesijonines mo
kyklas aš nekalbėsiu, nes jų ir autorė nelietė). Dabar eikim prie 
augštųjų mokslų, prie universitetų.^ Studenčių maža mokosi, pa
lyginus kiek mokosi studentų. (Čia ir padariniai pirmiau pami
nėtos pažiūros į mergaičių mokymąsi). Bet niekados moterų 
skaičius augštose mokyklose negal būt mažesnis kaip vyrų, 
jei ne didesnis iš proporcijos. Žinome, kad moterų skaičius Lie
tuvoje taip pat didesnis. Taigi, nenormalu didesnę Lietuvos vi
suomenės. dalį palikti tamsiąją tuma (mase), atsižvelgiant jau 
vien į tai, kad nuo šios pastarosios visuomenės dalies, būtent, 
moterų kultūrinio pakilimo priklauso visos tautos kultūrinis 
plėtojimosi.

T) Su autorės spėjimu, kad visos diplomuotos grusis į miestus, 
vargu galima sutikti, nes neturim davinių. Lietuvos moksleivija 
dirbo ir šiandien dirba liaudyje. Juk ne kas kitas kaip studen
tija prisidėjo prie Lietuvos atgimimo, moksleivija pirmutinė pa
siuntė liaudžiai šviesos. Ir šiandien moksleivijai liaudis labai, 
man rodos, artima. Aš net nenorėčiau prisileisti minties, kad 
toji moksleivija, kuri tų kaimų liaudies skurdu ūžinteresuota, net 
sakysiu pažadinta, eina mokslus, galėtų kada nors jų (kaimų) išsi
žadėti. Baigę gimnazijas bei universitetus kaip tik bus naudingi 
tam pamatui statyti— kaimas šviesti.

2) Visokiems „akylių žmonių pranašavimams“ **), man rodos, 
nevertėtų tikėti. Inteligentai netaip greit kepami, ir kad jų bus 
per daug, dar neveria per anksti gailėtis; mes Šiandien dar žinom 
tik viena, kad inteligentų (tik ne kabutėse) mums kiekvienam 
žingsny trūksta. Ir be to, reik atminti, kad kaimų mokytojams ir 
vadams reikalingas nemažas išsilavinimas. Taigi čia pusinteli
genčių. kaip autorė ir minėjo, neužtenka. Taigi šit kur reika
lingas užsienių gyvenimo patyrimas, prieš ką gerb, autorė manau 
neigiamai atsilieptų.

3) Del autorės priekaišto ne kad besimokančioji jaunuomenė 
siekianti užimti aušgtas vietas, tiek tegalima atsakyti: pas mus lor-

*) Žiūr. ten pat 11 p.
**) Ten pat 10 p.
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dų nėra, bet „tokių pat augštų siekimų kokių turi lordų vaikai“ 
gali turėti ir musų lietuvio ūkininko vaikas, nes jam, pametus 
grėblį bei žagrę, panašias „lordų“ vietas valstybei besikuriant 
reik užimti, juo labjau, kad mes norim valdyti Lietuvą be sveti
mų „lordų“ pagalbos, nežiūrint į tai, kad visi esame paprasto 
ūkininkų luomo. O kadangi mes visai tokių lordų neturim, tai tos 
visos augštosios vietos tenka ir teks užimti kaip tik tai žemes
niojo luomo moksleivijai, prieš kurią autorė ir išsireiškė.

Dar autorė neigia mokymąsi tik mokslui; ir tai ji skiria 
tik turtingųjų vaikams. Mano nuomone, grynai mokslinį tikslą 
pasirinkti taip pat reikia, juo labjau, jei prileidžiam autorės spėji
mą, kada pas mus bus per pilna inteligentų ir augštuosius moks
lus baigusių, kada bus pakankamai ir mokytojų ir daktarų ir in
žinierių; tada kiti, atliekami nuo tų pareigų, galės pasišvęsti vien 
mokslui. Kodėl gi Lietuva negal turėt vien mokslui pasišventu
sių žmonių? Kodėl negal susilaukt ir išradėjų?

4. Del lėšų ir stipendijų, man rodos, šitaip reikėtų manyti. 
Kad kiekviena, kuri nori eiti augštąjį mokslą, pirmiau rūpina
si gauti lėšų iš kitokių šaltinių, ne stipendijų. Jei yra turtinga 
ūkininkaitė, lai nekrauja per didelio kraičio bernužėliui, o jį su
naudoja augštąjam mokslui įgyti (ypač kad jau. kraitis atgyveno 
savo laikus). O dar kitos kurios nė vieno nė kito neturi, ramia 
sąžine gal paprašyti vieno kito banko ar ministerijos, kad duotų 
stipendiją. Čia dar nėra nieko baisaus. O vien tik dėlto, kad 
neturi savų lėšų užkirsti sau kelią į mokslą, mano nuomone, dar 
nesąžiningiau negu naudotis stipendija. Nekalbu čia apie tas 
studentes, kurios ieško autorės paminėtu tikslų—įdomesnio, 
linksmesnio gyvenimo ir t. t., bet mes tokių maža teturim. Čia 
pilnai sutinku su gerb, autore, kad nesąžiningumo mumyse yra 
kartais. Daug yra ir ne Savo vietose sėdinčių, ir daug pseudo- 
veikėjų bei vadų, bet dėl moteriškos giminės Šiuo reikalu dar 
netenka drebėti...

Autorė skundžias — „šviesos mums trūksta“. Taigi tos, 
kurios gaus visapusišką išsilavinimą, baigs augštuosius mokslus, 
tos ir bus šviesos nešėjos. Įpusėjusios moksle, pačios pusiau 
apšviestos negalės šviesti ir kitų; iš tokių tik ir gal išeiti pseu- 
doveikėjos.

Tuo ir baigiu savo trumpas pastabas, pilnai pritardama au
torės idėjai, kad Vaidilutėms reikia ruoštis į tą sodžiaus misiją. 
Mes, ne kas kitas turim ten eiti, kad atitaisytume tą netikusią 
pažiūrą apie mergaičių mokymą bei lavinimą, ir už tą nepasiti
kėjimą mergaičių sugebėjimu atsilyginkim liaudžiai savu patarna
vimu. Bet nesitolinkim nuo augštojo mokslo; visos, kam jėgos 
leidžia, siekini jo, nes be jo, mes liksim silpnutės ir nieko gero 
pačios neprieisim, nė visuomenei neduosim.

. ’ Kotryna Balevičaitė,

®1®
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Pelenų dulkės.
Täk-täk, täk-täk, täk-täk — kalba laikrodis skubėdamas prie 

aštuntos valandos. Jam pritaria tylus lempos šnypštimas. Pro 
atvirą langutį veržiasi į vidų lengvutis vėjelis savo šalta srove 
virpindamas lempos liepsną.

—- Kambarys atvėso,—Tarė sesutė ir priėjusi uždarė langutį.
Vėjo srovė nutrūko, lempos liepsna nurimo ir šnypštimas 

pasiliovė. Tylu. Tik įsisiūbavęs laikrodis negali baigti savo am
žinai vienodos pasakos. Ir skamba vakaro tyloje — tak-Uk, täk- 
täk, täk-täk, o per galvą plaukia įvairios mintys, vaizduodamos 
triukšmingos Užgavėnių dienos įvykius. Plaukia mintys, plaukia...

Kažkas sukasi... mirga ir prieš akis šmėkšteli šokėjų pora, 
antra, trečia... visa jų grandinė sukasi ratu. Karšti, vylingi žvil
gsniai... Lūpos... Kasos paskleistos ant pečių ir krūtinių... Įvairiai 
mosikuojančios rankos... Kiek kojų... augšti, augšti „kablukai“, 
smailios batukų nosytės, tai „špicštyfeliaiu. Tarp jų kartas nuo 
karto žybteri rūpestingai nušveistas aulas su plačiai uždribusia 
„galite,, ir bukanosis „kamašas“, lyg džiaugdamasis, kad jam 
„klošas“ geriau tinka negu batams „galite“, rimtai strampinėja 
po grindis.

Sugrojo — sutrimitavo ir visos kojos ėmė šokti... kaip juo
kingai... drata,-drata-drata-ta-ta, drata, drata, drata-ta-ta.... tai „kra- 
kaviokas“. Kaip pašėlusiai šoka... maišos, maišos... susisukę su- 
sivyturiavo... pranyko...

Täk-täk, täk-täk, täk-täk—kalba nepaliaudamas laikrodis, lyg 
norėdamas pergalėti skambančius ausyse muzikos garsus. Bet 
ausys neklauso, jos pilnos ūžesio, trenksmo, dainų.

— Eikš mergele į darželį, — šaukia augštas galingas tenoras 
ir kieno tai ranka tiesiasi prie manęs...

Mėnesėlis šaipos, mėnesėlis šviečia — raliuoja virpantys 
sopranas...

— Voveryte netekėk, gerų metų palūkėk — spiegia kažin kas 
man į ausį. Grįžtelėjau — tai Petras išsižiojęs visa burna dai
nuoja „Voverę“.

— Jūs bobelės netrukdykit, virkit grybus ir maišykit... vir 
kit... netrukdykit... maišykit... —baubia duslus basas.

Pagaliau balsai silpnėja, tyla ir vėl girdžiu tik amžinai vie
nodą laikrodžio kalbą.

Jau devinta valanda. Visi sumigo. Klaupiuosi /poteriauti. 
— Viens du trys... kalbu žegnodamasi.

— Viešpatie! čia gi kas?! Ir sukaupusi visas pastangas imu 
kaip reikiant žegnotis, pradedu „Tėve mūsų“... bet po valandė
lės pasijuntu bekalbanti su Antanu apie valso kilmę.

— Tai yra prancūzų šokis, sako jisai žiūrėdamas į šokančius.
— Ne, tai vokiečių šokis, prancūzų — kadrilius“ — tvirti

nu aš.
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Ak, tai vėl tas pats!
Užgavėnės tos Užgavėnės, ir poterių negali žmogus sukal

bėti kaip pritinka.
Įspaudžiu galvą į pagalvį ir stengiuosi užmiršti viską. Iš 

tikro, valandėlei viskas nurimo. Bet štai, pagalvio gelmėje pasi- 
__ rodė, kieno tai pirštelis ir vylingai kvietė pas save. Tai Polia 

nori man ką nors pasakyti... ne jau jos nėra... pagalvėje sukyla 
neapsakomas ermideris... z

Krūptelėjau, atmerkiau akis. Aplinkui tamsu, tylu. Snaudu
lys vėl prislegia blakstienas... o iš pagalvio gilumos vėl eina, 
slenka įvairios esybės...

Tai užgavėnes, tai jos privarė mano galvon tokių keistų 
vaizdų. Bet ar tik man?...

Išaušo rytas. Liūdnas, miglotas pelenų rytas, pilkas, kaip 
patys pelenai. Visur rūkas. Žmonės eina bažnyčion, einu ir aš. 
Bokšte išmušė devynias. Mano mintys jau ramios, nė vienas 
vakar dienos vaizdas nedrįsta pasirodyti. Bažnyčioje jau buvo 
nemaža žmonių. Visi lyg ko laukė, viešpatavo visuotina tyla. 
Prie aukuro pakilo smilkytų dūmai, minia sujudo ir galvas pri
dengė pelenų dulkės.

— Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris 
— išgirdau tariant netoliese, ir pelenų dulkės pabiro man ant 
galvos ir pečių. Jaučiausi, kažkaip nepaprastai, pasitraukiau į 
šalį ir sustojau prie sienos.

Bažnyčios skliautų augštybėje sugaudė vargonai... Suvirpė
jo languose spalvoti stiklai, žybterėjo sumirgsėjo aukuro žva
kės ir prasidėjo amžinojo karaliaus auka. Auka dulkių—žmonių 
išgelbėjimui. . Taip, aš dulkė... o, auka... Kristau!

Grįžtu iš bažnyčios, pelenų dulkės dengia mano galvą ir 
aš aiškiai, kaip niekumet, jaučiu savo menkumą ir galybę To, 
kurs viską į dulkes gali paversti ir iš jų sutverti viską.

Diena slinko vakarop ir darėsi dar panašesnė į pelenus, pa
galiau visai pajuodavo ir pavirto naktimi. Taip praslinko diena, 
pirmoji gavėnios diena.

Prasidėjo laukimo, ilgesio laikas, malonaus saldaus ilgesio, 
nes jį turėjo apvainikuoti šviesus Velykų rytmetys.

Mintys ramios, lakios ir tylios, pinasi it Šilko siūlas, o sie
la skleidžia galingus sparnus ir auga, auga... Veržias į padangę 
į Kristų, bet kūnas ją sulaiko, drasko sparnus, ir dvasia turi likti 
čia. Ir lieka, tyli — su skaisčia viltimi“ ir laukia dienos, kuomet 
kūnas virs pelenais. O, tuomet ji bus laisva-galinga, ji skris pas 
Tą, Kurį numylėjo.

Ramu, tylu. Sesutė pabėrė ką tai ant stalo. Ir tylėdama 
pirštu parodė. Žvilgterėjau. Tai buvo pelenų dulkės...

- Jūružė.
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76 Saulės vaikai.

Saulės vaikai.
Kaip linksma gyventi su žmogum, kurs moka juoktis iš vi

sos širdies! . Toks juokas šviečia visiems aplinkui, lyg auksinas 
saulės spindulys, veja šalin sielvartą ir yra viena brangiausių 
dovanų, įdėtų Dievo žmogui į lopšį. Taip, ištikro, į lopšį. Šyp
sena mažo padarėlio, kurs dar nemoka kalbėti, yra pirmasis žen
klas, kad jo maža sielelė atbunda ir motyną pažįsta. O motynai 
pirmasis vaikučio šypterėjimas yra brangi dovana. Juk jis rodo 
jai, kad mažame pasaulio pilietyje ima judėti protas, kurs lig šiol 
buvo neįmatomas.

Visados žmogaus gyvenime saulėta šypsena, nušviečianti 
veidą, arba skardžiai skambąs juokas reiškia sielos linksmybę. 
Todėl noromis ir širdingai juokiantysis žmogus negali turėti piktos 
širdies. Juk taip besijuokdamas, jis pasirodo gyvai atjaučiąs 
grožį ir linksmybę, o kartu su tuo atjautimu negali gyventi jo 
dvasioje jokios patvarios piktos mintys.

Bet ir suniurusi nuotaika neranda ilgam vietos tokiame žmo
guje. Jo sveika širdis stengias net ir nemaloniausiuose daly
kuose ir skaudžiausiuose nuotikiuose surasti gerąja, šviesiąją 
ousę—ir tuo būdu tyli šypsena nušviečia net ir giliausi liūdesį, 
<aip kartais netikėtai meilus saulės spindulys kad persi skverbia 
per storus lytaus debesis. O jei skausmas yra toks stiprus, kad 

. šalia jo negali gyvuoti joks linksmumas, tai ir tuomet toks žmo
gus moka jį palengvinti, ir nušviesti, sakydamas nuolankiai ir ra
miai: nTokia Dievo valia“.

Štai tas stebuklingasis žodis, kur taip nuramina sopulingą 
širdį, kad sunkiausios nelaimės ištiktas žmogus meiliai šypso 
ir taria paguodos žodelį tiems, kurie tarėsi privalą jį guosti.

Yra buvę pasaulyje tokių ligonių, iš kurių sopulingų lovų 
švietė saulė visiems namams, šildydama visus aplinkinius žmo
nes ir džiugindama visas jos pasiekiamas širdis. Apie vieną 1915 
metais mirusiąją, plačiai žinomąją vokiečių autorę, rašiusiąją jau
nimui pseudonimu „Tante Emmy“, šiaip pasakojama: 50 su vir
šum metų sunkiai sirgdama, ji gavo dideliuose sopuliuose pra
leisti lovoje didesniąją savo amžiaus dalį. Tačiau, nepaisant to, 
ji buvo gyva saulė ne tik tiems, su kuriais susidurdavo, bet ir 
visiems tiems, kurie skaitė jos raštus. Jos širdyje viešpatavo toks 
linksmas džiaugsmingumas, kyląs iš jos visiško pasidavimo Die
vo valiai, kad ji ne tik nugalėdavo savo skausmus, bet dar spin
duliavo ir ant kitų žmonių.

Tokie saulėti žmonės kiekvieną traukia prie savęs; jų džiaug
smingumas pereina ir į kitus. Rodos, kad iš jų eina kažkokia 
neregimoji jėga, kuri vaiko visas juodas mintis, kaip tekančioji 
saulė kad sklaido rūkus. Tai yra jų širdies gerumas, kurs vi
siems trokšta gero, visus nori matyti linksmus, visus nori su- 

, taikinti su Dievu ir jo valia.
Tokio gero, giedro žmogaus širdingas juokas arba tyli šyp

sena yra labai tolima lengvabūdžiam, paviršutiniam juokimuisi
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arba beminčiam keknojimui tų žmonių, kurie nėmaž nenuvokia 
gyvenimo rimties — nei gyvenimo skausmo nei džiaugsmo. Jie 
juokias, lyg turklelis, nežinodami kodėl, jie nėmaž nenusimano, 
kokie „juokingi“ tampa, taip elgdamies, ir jie tai bus davę pa
mato tai visų tautų žinomajai patarlei: „Ant ko kvailą pažintum, 
kad ne ant juoko“.

Tų žmonių juokimasis nėra švelnus, meilus geros Širdies 
ir artimo meilės, nei džiaugimos gamta juokas. Jie pritaria savo 
kvailiu juoku kiekvienam savo tuščiam, nieko nesakančiam žo
džiui. Bet tai nėra kilnus, širdingas juokas ir dėl to jis ne trau
kia žmones, bet stumia šalin.

Bet dar blogesnis irbiauresnis už tą kvailystės juoką yra 
pykčio, pavydo ir pasityčiojimo juokas. Jis yra vadinamas „vel
nišku juoku“. Ir iŠ tikro, tiktai velnias, įmasinęs nelaimingą 
sielą į pražūtį, tegali taip juoktis, kaip pavydelninkas — dėl savo 
artimo nelaimės. Toks juokas rodo žiaurų ir žemą būdą, kurs 
savininkui ne tik daro gėdos, bet dažnai veda jį į prapultį. 
Kas nori „plyšti juokais“, išjuokdamas savo artimą, tas dažnai 
plėšia negyvai savo paties garbę ir sielą.

Kartais gyvenime pasitaiko tokių juokingų, nenumatytų 
nuotikių, kad regėdamas juos, žmogus nenoromis turi prasijuokti. 
Ar galėjo iškęsti nesijuokęs tas karžygys, vieno miestelio bur
mistro su didele garbe sutiktas trijumfo vartuose, ant kurių buvo 
padėtas parašas: „Jis to užsipelnė!“, o to parašo apačioje kybu
riavo—virvė. Greičiau galima įsivaizidinti negu aprašyti miestie
čių baisą, kai paskutinioje valandoje prieš iškilmingą sutikimą vėjas, 
smarkiau pūstelėjęs, nutraukė pririštą su virve liaurų vainiką ir 
baisioji virvė, pavojum grąsindama, ėmė tabalotis virš garbingojo 
svečio galvos. Kiek tas nelemtasis atsitikimas sužadino baimės, 
prakaito ir apmaudos miestiečių pusėje, tiek linksmo juoko su
kėlė svečio ir jo palydovų pusėje.

Panaši, nenuveikiamai raginanti juoktis proga gali pasitai
kyti ir jums. Ir gali būti labai nemalonu, jei vieta ir asmuo 
neleidžia juoktis, o jūs nemokat viešpatauti ant savo juoko 
raumenų. Jei tuomet išsiversite juoku, pasirodysit visiems ne
švelnios, neišlavintos ir neturinčios pagarbos jausmo. Todėl 
turite laiku mokytis valdyti juoko raumenis, turite pratintis kar
tais užgniaužti net ir visai suprantamą ir leistą juoką. Tuo at
žvilgiu yra labai naudingas žinomas vaikų žaidimas, käs ilgiau
siai ištvers neprasijuokęs.

Apskritai sakant, kiekvienoje gyvenimo aplinkybėje būsite 
laimingiausios, jei mokėsite valdytis, jei būsite savo jausmų ir 
nuotaikų ponios. Tai visai nėra veidmainystė, jei esi rimta, nors 
noras juoktis tave kutena, — tai yra stiprios valios ženklas.

Kaip kiekvienas geras dalykas, taip ir juokas gali būti 
perdėtas ir netinkamai vartojamas. Reikia žinoti ne tik „kuo
met“ juoktis, bet ir „kaip“. Labai balsingas juokas, juokas 
„iš viso pilvo“ yra nešvelnus ir primena gatvę. Bet vaipymasis, 
kaip kad vaipos atviručių gražuolės, kad tik būtų matyti gražūs
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dantys, taip pat stovi labai toli nuo saulėto, linksmo, širdingo 
juoko. Jūsų juokas privalo būti ne dirbtinis ir ne iškraipytas, ir 
ne toks smarkus, kad ausys spengtų, bet mergiškai švelnus ir 
meilus.

„Jei nori žinoti, kas pridera, paklausk kilnios moteriškės“— 
sako Goethe, tas gilusis moteriškės žinovas. Ar kokia mote
riškė yra tikrai, giliai kilni, geriausiai pasako jos juoko tonas. 
Jis turi būti kiek nustelbtas, kad veiktų kilniai, ne žiauriai. Be 
to, moteriškė neprivalo išjuokti jaunystėje visą savo juoką, bet 
turi pataupyti širdies saulės ir širdingo juoko turtą savo vėly- 
besniam amžiui. Ir šitoji vėlyboji saulė, lygiai kaip ir toji pa
dangėse, gražiausiai ir meiliausiai šviečia prieš nusileisdama.

Iš El. Hoffmann sulietuvino M. Petkau skaitė.

|o| fo| |o|

Varpo Širdutė.
— s

Gilus nakties įmygis pamažu nyksta. Iš gamtos krūtinės 
išsiveržė smarkus atdusys, nuo kurio suvirpo, sukruto miško 
medžių lapeliai, lankos gėlių žiedai, pasklydo jų begalinis sapnų 
mišinys ir tiesiu keliu nuplaukė į liepsnojančius rytus, suteikti 
šilumą ir džiaugsmą nešančią saulę. Pasiekė toliausius žemės, 
kampus, pilna džiugesio, su įpintais kažkokio nesupratimo liūdesio 
balsais — paukštyčių daina. Nusikratė pasaulis juodos nakties 
žvilgsnio, pakilusi saulutė parodė visos pavasario gamtos grožį.

Plati plati, siekianti tolimų rytų horizontą pievelė, savo gė
lių turtingumu ir sriaunu per ją tekančiu upeliu, atrodo lyg ka
ralaitė visų kitų savo pievų-seselių. Per tokią tat pievelę, 
banguotais žingsniais, be pasigailėjmo palikdama užpakaly savęs 
sunkios pėdos prislėgtus turinčių nuo to nuvysti žiedų daugybę, 
žengia graži Jaunuolė. Jos degančio akys ir begalinę kovą pie
šiantis veidas kiekvianam aiškiai sako, ją žengiant atlikti svarbų 
žygį. Jau ji netoli upelio... bet staiga lyg geležinės rankos 
sulaikyta, tarpe gražios karalaitės-pievelės gėlių, nors karčiai, 
liūdnai, bet šypsanti, Jaunuolė sustoja. Sustojo ir stovi neju
dėdama paslaptinga, viliojanti, graži lyg laimė.

Po valandėlės atsidūsta... o jos nuvargusi galvelė palinko 
prie krūtinės, akys tai gęsta, tai dar labiau liepsnoja, pagaliau 
blakstienos jas pridengia.

Ar grožė Jaunuolę apsvaigino?.. ar paukštyčiai savo gies
me užkerėjo? — kodėl apsistojo nepasiekusi upelio ir, kaip pa
prasta], nesiekia savo valtelės?!.

Štai jos dešinėj vinguotas, pilnas aštrių akmenų išbarstytas 
nelygus takelis, vedąs į viršui matomą tolį. Juo atplaukęs iš augš- 
tojo bokšto Varpo balsas, sulaikė Jaunuolės žingsnius. Pasken
dusi jame ji klauso... klauso.;. Kas nepaprasta tame balse 
yra?.. Juk kiekvieną rytą jis skamba lygiai taip pat!..

I ’ ■ k
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Ne, Jaunuolė be to,v lygiai kiekvienos ausies girdimojo bal
so, girdi dar to Varpo Širdutės kitą balsą, šaukimą, kalbą. 
Šis balsas, ilgą laiką visai nevirpino Jaunuolės širdies. Ji tik 
dėkinga jam bu/o. Jos sieloje atsimušęs aidas lydėjo Jaunuolės 
gyvenimo minutės dangiška melodija ir tik su ja drauge užmig
davo. Varpo Širdutės balsas kaž ką šventa kalbėjo jos širdžiai 
ir štai ji šiandien yra pasiryžusi ištini tąją paslaptingą kalbą, 
suprasti jos norą.

Toji vario rūmo „karalaitė“ į savo numylėtąją labai švelniai 
prabilo. Pirmas jos garsas buvo meilė, kuris motiniškai pabu
čiavo Jaunuolės širdį; antras viltis, angeliškai nusišypsojęs jos 
akims; trečiu garsu išpasakojo visus savo troškimus, linkėjimus, 
kokie gali ją pastumti į tikrąją laimę.

Ir pakėlė Jaunuolė savo akis, kuriose jau pirmos ugnies 
nei šešėlio nematyti, vien tik begalinis džiaugsmas pergalės 
spindi... šypso... Suprato tiek laiko kankinančią jos širdį pas
laptį, suprato kokios laimės trokšta jos besotė siela!

Suvirpo jos jaunose lūpose griaudingi žodžiai: ėjau pie
velių gėlėmis, ö jų švelnumas atėmė tavo, Varpo Širdute, dalį 
balso; plaukiau valtele per šį tyrą upelį, o jo čiurlenimas neleido 
man suprasti tavo žodžių; skendau gamtos grožybėj visa savo 
siela, todėl negalėjau atjausti tavo amžinos grožės žodžių. 
Kaip be galo myliu pavasarį su visu dabar mane apsupančiu 
gamtos puikumu, tačiau kada žiauri žiema be pasigailėjimo visą 
tai sunaikina, kaip liūdna, kaip tamsu, kaip tuščia mano sieloje, 
o tu, tolimo augŠtojo bokšto Varpo, neišsemiamos grožės niekad 
neliečiančios žiemos žiaurumo Širdie, tu mane šauki tuo vin
giuotu akmens pilnu takeliu!?.

O, taip, aš eisiu juo, kad dar prieš tamsiąją naktį pažvelg
čiau į tavo galingąją širdį.

Pirmą pėdą pastačiusi Jaunuolė jau sunkiai susižeidžia. Per 
daug pievelės gėlių išlepintos jos kojos!... Dvi didelės ašaros 
ištrykšta iš tamsiųjų akių, "lyg perlai papuošia jauną veidelį, pas
kui krenta į kojų žaizdeles ir tampa kaip kraujas. Suneria ran
kas, stipriai spaudžia prie krūtinės iš kurios pasigirsta liūdnas 
skundas. Dar valandėlė, o Jaunuolė sunkiau sužeista, pakelia gal
vą ir rankas į dangų, tartum nei pirmyn, nei atgal negalėdama 
žengti, o tik oru skristi. Bet ten jos žvilgsnis susitiko su pačia 
saule.

Susigėdo Jaunuolė... Kada stovėjo minkštoj pievelėj, sakė 
prieš saulės nusileidžiant pasieksianti šaukiančią širdį, o jau ma
žytė kančia sustabdė. Lyg1 sparnelius įgavusi jau ji ne ėjo, bet 
lyg skrido sparčiai pirmyn, nors kraujo lašeliai gausiai tryško į 
šalis.

Dar sunkesnis smūgis ištiko Jaunuolę: jau ne kojas, pačią 
širdį sužeidė-ji parpuolė... Parpuolusi siekė savo mintimis ir šir- 
džia gražųjį pasaulį, liūdnai skundėsi dėl stokos jėgų, o taip 
troško kuo greičiausiai vėl. į jį eiti.!. Per daug gili širdies žaizda 
vertė labai lėtus žingsnius tedaryti. Taip didžiai nustebo pama-
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čiųsi, jog ji ne viena tuo takeliu eina, kad daugybės jau eita ir 
eis!.

.; Žavinčio ramumo, lyg dangaus angelas, stojo prieš jos akis 
panaši antroji Jaunuolė ir švelniai prakalbėjo į nuvargusią kelei
vę: nAš turiu daugiau drąsos ir jėgų, leisk Tau padėti“. Vįęna 
kitai suspaudusios rankas, jau vdvi jaunos smarkiai plakančios 
širdys žengė, tos pačios Varpo Širdutės balso šaukiamos, į toli
mą grožės ir laimės šalį. Galima tikėtis, kad saulutei paskutinį 
spindulėlį atsiėmus, tos dvi širdys džiaugsis savo šaly.
~—. Daug daug pavasario rytų aušo, bet jau nekentėjo pieve
lės gėlaitės nuo Jaunuolės kojų, o vis tik pripratusios būti jos 
skriaudžiamos — liūdėjo ir iš tikrųjų liūdėjo, nes buvo ją labai 
pamilusios. Pasiilgo sriaunus upelis Jaunuolės Svajonių, daugel 
pavasarių jam pasakotų. Atrodo lyg visas pasaulis pasigedo kaž 
ko brangaus ir gaili, ilgisi...

O Jaunuolė ar ilgisi visą to, ką paliko?
O ne, ji atrado ko širdis troško, taip ilgai ieškojo, atrado 

kas gražiau, amžina!
Brangioji Varpo Širdute, skambink garsiau, plačiau!..

Š-tė.

Gražioji pilis.
J

Man pasakojo seni žmonės, pasakojo jauni, pasakojo mo
kyti ir nemokyti, jog yra pasaulyje viena lubai graži pilis. Ji 
esanti taip graži, jog užtenka ją pamatyti, kad užmirštum viską, 
kas pasaulyje yra žemiška; užteko pažvelgti į jos baltas, kaip 
lelijos žiedas, sienas ir niekas nebenorėdavęs įeiti jon ir. pa
žvelgti kas viduje yra.

Taip daug apie ją girdėjusi gražių gražiausių padavimų, 
pasakojimų — pasiryžau ir aš keliauti ton pilyn. Norėjau pa
matyti jos paslaptinguosius kuorus, kurie iškėlę galvą žiūrėjo į 
daųgų ir tartum skaitė iš žvaigždžių gyvenimo paslaptis ir pra
nešė jas atėjusiems pilį atlankyti.

Na, kaip ten bebuvę, bet aš keliausiu. O, lengva pasakyti 
- keliauti! Bet kaip kelionę pradėt? Man niekas nepasakė, 

kuriuo keliu prie jos eiti.
Jei negeru keliu eisiu, jei paklysiu arba eisiu netinkamu 

keliu, tai atleiskit man, nes kuo gi kaltas keleivis, jei jam kartais 
tenka ir per užsėtą dirvą pereiti.

Einu. Beeidama sutinku kalnus, upes, kartais tamsią gi
rią ir klaidžioju ten, kartais miške vilioja mane lakštingala savo 
gražia daina ir aš valandėlei užmirštu savo kelionės tikslą.
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Štai jau baigiasi tamsioji giria. Mano krūtinėje neramiai 
plaka širdis, jog, išbėgus iš miško, aš gal išvysiu gražiosios pi
lies nors kuorų viršūnes. Bėgte išbėgau iš miško ir pamačiau 
tolumoje ką tai panašaus į pilį. Bet kas?.. Aš visa drebu, 
aš bijau, aš negalėsiu pažvelgt į ją...

Gal atgal bėgti? Bet ne! Aš turiu pasiekti savo tikslą! Aš 
turiu rasti ją! Pirmyn....

O, gražioji pilis dar toli, jos augštieji bokštai tik matos 
saulės spinduliuos pasinėrę. Dar akimis pamatyti negaliu, bet 
jaučiu ir sielos sparnais skrendu ten, kur akys įžvelgti negali. 
Užmirštu visą pasaulį ir bėgu pirmyn...

Kelias dar tolimas, mano jėgos silpsta, aš parpuolu žemėn 
ir vėl keliuos surinkus visas, gal jau paskutiniąsias jėgas. Bet 
netikėtai pamatau prieš save gražią gražiausią pievą, mirgančią 
gražiausiais žiedais. Aš noriu juos skinti. Bet ne! Nenoriu... 
jie per gražūs, jie nori gyventi žydėti, džiuginti praeivius, vi
lioti į savo vaišes, užliūliuoti užmigdyti savo gėlių daina ir 
neleisti keleiviui toliau keliauti. Žiedai lyg užburti mirksi aplink 

aškur tik pažvelgsi — ir užmiršau aš kur einu, užmiršau, jog 
einu į gražiąją pilį.

jie vilioja kiekvieną praeivį ir taip gražiai moka prabilt į 
giliausias žmogaus stygas, jog niekas jiems pasipriešinti neį
stengia. Jie veda keleivį kitan pasaulin, grožio pasaulin, pasau
lin kur amžinai gėlės žydi... ir, lyg norėdami pabaigti savo pa
saką^ tarė: „Taip visados bus.“

Žiedai savo pasaką baigė. Aš vėl pasijutau esanti Šiame 
pasaulyje, atsiminiau pilį. Pradėjau sau išmėtinėti, kodėl aš taip 
ilgai užbuvau žiedų sode? Kodėl užmiršau, kur einu? Aš tu 
riu bėgti, pamatyti, ne tik pamatyti, bet ir jon įeiti.

Sudiev, žiedai, jūs manęs daugiau neviliosi t; ir sprukau iš 
to gėlyno, kaip paukštelė pavasarį paleista iš naro. Ir vėl pasi - 
leidau bėgti pirmyn. Bet dabar kelias nebe gėlėmis klotas: dy
gliais, akmenais, grioviais. Kartais pasitaiko taip pavojingų vie
tų, jog norisi bėgti atgal į tą gražiąją pievą. Bet pilis labiau 
žavi: na tai pirrųyn!

Ir vėl pasileidau raiplioti; kojos sužeistos, aš nuvargus: bet 
viena mintis „pilis“ duoda jėgų kelionei baigti. Taip bekeliau
jant užėjo naktis. Aš vis tuo pat nenuilstamu greitumu bėgu 
pirmyn. Ir kaip pirmi saulės spinduliai pažvelgė į užmig
dytą nakties gamtą — aš buvau prie pilies. Bet nuo kelionės taip 
buvau pavargusi, jog nebepajėgiau pilin įeiti, ir papasakoti kas 
joje yra — dabar negaliu.

. 0. M-tė.
Panevėžys, 1923. III. 15.
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Pavasario rytas.
Gražus, tylus pavasario rytas. Gęsta paskutiniai nakties 

žiburėliai. Tik rytuose toli, virš didelio miško, pradeda vis la
biau rausti.

Silpnutės žolelės, medžių atžalėlės ir tik pražydusieji pirmi 
pavasario žiedeliai, nakties oru suvarginti ir apsiašaroję, ne
kantriai laukia aušros, kuri jiems ašaras nušluostys, atgaivins, 
paguos...

Žmonės dar giliame įmigyje. Jokio balso. Visur taip tylu, 
kad girdi, kaip jaunas lapelis arba žiedelis ant šakelių kraunas.

. Aušrai augštyn kylant, kyla ir ankstyvasis vėversėlis. Pa
sigirsta skambi jo dainelė, „čyrų-vyrų pavasaris“, žadinanti visą 
gamtą iš kietojo žiemos miego, raginanti artojėlį kelti ir, paėmus 
arklą, eiti žemelės purenti, kuri, išsivadavusi iŠ žiaurios letenos, 
reikalauja atgaivinimo.

Štai, vargšas piemenėlis gena savo bandą vėversėlio dainos 
lydimas. Jis pirmas ankstų rytą sveikina pavasario pranešėją 
skardžiuoju vamzdeliu, kurs yra piemenėlio vienintelė paguoda, 
vienintelis įrankis ilgesiui ir nuoboduliui pašalinti.

Šit ir skaisčioji saulutė, krauju apsipylusi, raudonu ratu 
kyla augštyn ir mirga tūkstančiais savo auksinių spindulių. Pa
mažu skleidžia miško viršūnes, lanko, bučiuoja kiekvieną me
delį, žiedą, žolelę... nepalieka ir surūkusios pirkelės: skverbiasi 
pro mažą, aprūkusį stiklo langelį vidun, sveikina, džiugina, vargšę 
motutę, jos mažus vaikelius...

Spindi ji ir upių ir ežerų vandenyse. Viską šildo, žadina, 
glėbia, tartum, tikra motinėlė, ilgus metus nemačiusi savo vai
kelių. Panašiai kaip motutė, kuri savo kūdikius ramina, guo
džia, jiems gero trokšta, ir šiltoji, šviesioji saulutė ankstų rytą 
savo vaikeliams ašarėles Šluosto, džiugina juos ištisą dienelę, 
kol pranyksta toli vakaruose.

Pažvelkim upeliri. Koks tat reginys, stovint ant jo kranto! 
čia bangos, vingiuodamos, viena kitą pralenkdamos, skuba, tar
tum bučiuoja, sveikina skaisčiąją saulutę ir vėl bėga tolyn, kitoms 
savo vietą užleisdamos, viena antros neskriausdamos...

Pabunda ir miškas, skęsdamas auksiniuos saulės spindu
liuos. Štai, lakštutė, mūsų garsioji giesmininkė, nutūpusi karkly- 
nan, čiulba ulba savo nesuskaitomų balsų sutartinę. Netyli ir 
kiti giesmininkai. Pilnas miškas skambiųjų dainų. O jų aidai 
toli toli nuskamba miško gilumoje. Malonios linksmosios dai
nelės, žadinančios ne vieną širdelę, malonus ir aromato kvapas 
pirmųjų pavasario žiedų...

Prigimties atbudimo rytas žadina ir žmogų keltis iš miego 
ir stoti prie uolaus, kilnaus darbo.

Iš kodėl gi nepabusti? kodėl neklestėti panašiai kaip pa
vasario gėlelei?... Ji tokia maloni, pilna aromato, graži, nekalta!...

Bepigu gėrėtis tokiu pavasario rytu!
Visur linksma, malonu, gražu... VostUia. —

1
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Iš Jono Papini’o „Kristaus istorijos“.
Pokylis.

Į Karalystę tas teįeina, kas yra vertas ir nusivalęs. Ka
ralystė yra Amžinoji Šventė ir reikia į ją apsivilkti išeiginiu rūbu. 
Tasai Karalius, kurs kėlė vestuves savo sūnui, kai pakviestieji 
svečiai neatėjo, pašaukė į pokylį prastų žmonelių, perėjūnų, el
getų, šiokių tokių. Bet, kai įėjęs į pokylio kambarį, pamatė ten 
žmogų nusitepusį ir purvais apsitaškiusį, liepė išmesti jį laukan, 
kad nakvotų šaltyje, barškindamas dantis.

J Karalystės pokylį—jei pirmieji pakviestieji neatvyksta—įlei
džiama visi, net pavargėliai ir nusidėjėliai. Karalius pirmiau bu 
vo pakvietęs išrinktuosius svečius, bet vienas, kaip tik derėjos 
pirkti dvarus, antras penkias poras jaučių, trečias vedė pačią tą 
dieną. Visi buvo įstrigę į savo reikalus ir neatėjo kviečiami. Kai 
kurie net nenusivokė turį priedermę pasiaiškinti. Tuomet kara
lius išsiuntė savo tarnus į kryžkelius surinkti vargšų, luošų, val
katų, paskutinių driskių. Bet dar buvo neužimtų vietų. Tat lie
pė veste atvesti tuos, kurie ėjo pro šalį, visus, ką tik ras, ir po
kylis prasidėjo.

Tai buvo karališkoji vakarienė, buvo turtinga iškilmė, buvo 
perteklius. Bet galų gale vakarienės tikslas buvo prisiryti 
avienos ir žuvų, pasigerii vynu ir sicera. Ryto metą, iškilmei 
pasibaigus, nuvalius stalus, kiekvienam reikėjo grįžti į savo 
namus ir į savo vargą. Jei kuriam iš pirmojo pakviestųjų 
būrio už šitą materijalinį gėrį daugiau patiko kitas materijalinis 
gėris, tai galima jam atleisti.

Bet pakvietimas į Karalystės pokylį žada dvasios Laimės, 
absoliutinės, visiškos, nepraeinančios. Ko kito, negu nepasto
vių žemės gyvenimo džiaugsmų; girtuokliavimų, po kurių širdis 
pyksta, apsirijimų, nuo kurių pilvas purpsta, paleistuvysčių, po 
Kurių negalė pasilieka kauluose, o panieka sieloje. Tačiau pa
kviestieji, kuriuos Jėzus išrinko iš visų žmonių ir pašaukė pirmiau 
už visus kitus į dieviškąją Atgimusiųjų Šventę, neatsiliepė kvie
čiami. Raukos, skundžias, išsisukinėja ir eina prie savo papra
stų, nešvarių reikalų. Geresnis jiems kūno turtų ėdalas už kil
niosios vilties—tos vienintelės išmintingos gyvenimo racijos—pui
kumą. Tuomet visi kiti yra kviečiami jų vieton: elgetos turtuo
lių vieton; nusidėjėliai pariziejų vieton; tamsieji žmonės mokytų
jų vieton; ligonys ir nuliūdusieji sveikų ir laimingų vieton.

Net ir tie, kurie ateina paskutiniai, bitik ateitų laiku, bus 
prileisti prie pokylio. Vynyno Šeimininkas pamatė prekyvietėje 
kelius darbininkus, laukiančius darbo, ir susitaręs su jais, nusiun
tė juos piaustytt vynkrumių savo vynyne. Kai kuriam laikui 
praėjus, apie vidudienį, pamatė kitus dykinėjant prekyvietėje ir 
tuos taip pat pasamdė prie darbo. Ir paskui, dar vėliau, rodo 
dar kitus ir taip pat padarė. Pasamdytieji ėmė dirbti, vieni pjaustė,

37



84 " Iš Jono Papini’o „Kristaus istorijos“.

kiti kasė. Atėjus vakarui, šeimininkas visiems užmokėjo už dar
bą,visiems duodamas vienodą užmokesnį.

Bet tie, kurie dirbo nuo pat ryto, ėmė murmėti: kode! tie, 
kurie dirbo mažiau, gauna tą patį užmokesnį? Šeimininkas, iš - 
girdęs murmant, tarė: „Prieteliai, nedarau jums skriaudos—argi 
nesuderėjau su jumis? Tai kodėl skundžiatės? .Ar duodamas 
paskutiniosios valandos darbininkams tiek pat, kiek ir jums, da
rau jums nuostolio? Tariamoji Šeimininko neteisybė yra augš- 
tesnis teisybės pavidalas. Visiems duoda jis kiek buvo priža
dėjęs, ir tas, kas stojos į darbą paskutinis, bet dirbo su tokia 
pat viltimi, turi tokios pačios teisės, kaip ir kiti, pasiekti—tą Ka-— 
ralystę, dėl kurios vargo lig nakties.

Bet vargas tam, kas ateina per vėlu. Niekas nežino tikro
sios dienos, ir kas neįeis prieš tam tikrą valandą, tas barškins į 
duris, bet niekas jam rieadarys ir jis bus pasmerktas kęsti lauko 
tamsybėse.

Vienas Viešpats išėjo į vestuves, o tarnai nežino, kuomet 
jis grįš. Palaiminti tie, kurie laukė jo ir kuriuos jis rado bebu- 
dint. Pats Viešpats pasodins juos už stalo ir tarnaus jiems. Bet 
jei ras juos bemiegant, jei ilgai gaus belsti į duris, kol kas jam 
adarys, jei išeis jo sutikti miegūsti, pasipurę, pusnuogiai, ir jei 
namie neras žiburio nei šilto vandens—pagrobęs savo tarnus už 
pečių, išvarys juos nesigailėdamas.

Tegu kiekvienas budi pasirengęs, nes Žmogaus Sūnus yra 
lyg nakties Vagis: nežinoma, kelintą ateis valandą. Arba lyg Jau
nikis, kuris turi atvykti, bet kaž kieno sulaikytas kelyje, pavėlavo. 
Jaunosios namuose laukia jo dešimtis mergelių, ketindamos išė
jusios su lempomis, jį pasveikinti. Penkios, kurios buvo išmin
tingos, prirengė aliejaus, pasiėmė jo į indus drauge su lempomis 
ir ėmė klausytis, kuomet sudundės žingsniai to, kuris turi ateiti. 
O kitos penkios, neturėdamos išminties, nepamąstė apie aliejų, 
o Jaunikiui sugaiŠus, snusterėjo ir užmigo. Ir štai ūmai suskam
bo ateinančių vestuvininkų trukšmas. Penkios išmintingosios 
mergelės, užžiebusios lempas, džiaugsmingai bėga į gatvę prie
šais Jaunikiui. Penkios likusios, pašokusios iš miego, eina pas 
drauges aliejaus, bet tosios atsakė; Kode! nepamąstėt apie tai 
laiku? Eikite dabar pas pardavėjus ir pirkitės! Neišmintingosios 
mergelės bėginėja nuo vieno namo pas kitą, norėdamos gauti 
mažumą aliejaus, bet visi miega, niekas neatsiliepia, krautuvės 
uždarytos, o šunes klajūnai vejasi paskui jų lengvus rūbus. Jos 
grįžta į vestuvių kambarį, bet randa duris uždaras. Penkios iš
mintingosios mergelės jau įėjo į vidų ir pasveikino Jaunikį. Mer
gelės paikosios ėmė belsti į duris, prašyti, šaukti, bet niekas 
neišėjo joms adaryti. Pro uždangalų plyšius mato jos raudoną 
vakarienės šviesą, girdi čiarškant indus, žvangant taures, dainuo
jant jaunimą, skambant muziką, bet įeiti negali. Gaus stovėti 
lig ryto tamsoje, drebėdamos nuo šalčio ir baimės už vestuvių 
buto durų. Sulietuvino M, Pečkauskaitė.
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Aš — naujų laikų vaidilutė.
Mano matušė mane mažą liūliuodama daineles dainavo apie 

motinos meilę, protėvių darbus, vaidilų skambančias kankles, 
ošianti mišką ir senuolių milžinkapius. Ėjo dienos po dienų, 
savaitės po savaičių; man matušė ne tik dainavo, bet ir mokė, 
kaip pasaulyje gyventi. Aš buvau dar mažutė laikiausi matušės; 
tai atsimenu, buvo smagiausias laikas. Matušė žiemos ilgais va
karais verpdavo baltus linelius ir dainuodavo arba pasakodavo 
apie senovę, o aš atsisėdus ties matušės kojomis klausydavausi 
jos pasakų. Ji pasakojo iškilmingai, gražiai, retkarčiais man pa
žvelgdavo akysna, ir plaukus paglostydavo.

Taip pat dar ir daugiau ko nuo jos sužinojau: jis mokė ma
ne skaityti, rašyti. Pirmiausia raides, paskui žodžius, sakinius ir 
t. t. Matušė neturėdavo tiek laiko su manim būti, o aš norėjau 
dar daugiau žinoti, mokėti dainuoti, įvairių pasakų pasakoti. 
Matušės žinių buvo per maža. Didesnį protą turint mane leido į 
mokyklą. Laikas ėjo linksmai. Nei nepajutau, kaip įstojau gim
nazijom čia dar smagiau, dar įvairiau. Mokinausi linksmai. 
Prieš mane atsivėrė naujas pasaulis, kiek svajonių, kiek minčių! 
Aš gimnazistė.

Daug laiko pašvenčiau knygoms skaityt, daug mokiausi iš 
jų. Girdėjau sakant, kad knygose yra daug tiesos, taigi ir aš 
norėjau jos rasti. Norėjau rasti kitą kelią, geresnį, rožėmis iš
klotą. Mėgdavau skaityti apysakų, eilučių, įvairių pasakų. O koks 
jų gražumas, Dievuliau brangus! Kad taip būtų galima skaityti 
ir skaityti,—koks-džiaugsmas būtų, kokia laimė.

Kartą beskaitydama knygas radau pasakojant apie vaidilutes. 
Giliai įsmigo mano širdin tos mintys. Prisiminiau, kad jos sau
gojo šventąją ugnį. Tai buvo nekaltos mergelės, joms už vyro 
buvo draudžiama tekėti, peržengusios tą įstatymą buvo mirtim 
baudžiamos. Buvo 'taip pat ir vyriškių su baltais ilgais dra
bužiais, jie turėdavo, kankles; jomis kankliuodavo ir s'avo skar
džiu gražiu balsu dainuodavo. Gabijoje ramiai šventoji ugnis 
ruseno, jos ją kurstė. Och!. aš nenoriu tokia būti ir ugnį kū
renti, bet jos kūrendamos laimingos buvo. Ir... nesitikėjo, kad 
virs kiti laikai, išnyks vaidilos, vaidilutės, skambančios kanklės, 
sugrius dievaičių stovylos; panaikins šventąjį ąžuolo medį.

Virto kiti laikai, kiti žmonės, seni mirė, jauni augo, senieji 
užleisdavo savo vietą jaunoms kartoms.

Žmonės vėl pasakojo, kad kažin kur miške po šakotu ąžuo
lu mergaitė ramiai kurstanti ugnį ant ugniakurio. Ugniakuris 
pastatytas iš akmenų ir viršuje kryžius, leidžiantis į visasv puses 
spindulius; jie spindi kaip saulė, pažiūrėjus net akį veria. Žmonės 
būriais susirinkdavę šnabždėdavosi, kas čia gali būti, ar neverta 
eiti žiūrėti; bet vienam lyg tai baisu. Susidarę būriais ėjo 
pažiūrėti. Ir ką gi: vaidilutė kaip vaidilutė; vieni juokėsi, kiti šai
pėsi, treti sakė gal tai ir naudinga, gal visuomenei padės. Bėgo

39



86 AŠ — naujų laikų vaidilutė.

žiūrėti varguolis, turtuolis, valdininkas, raštininkas, net ir" poetas. 
Visi susidomėjo... bėgo visi, bėgau ir aš. Sustojau ties ugnia- 
kuriu ir žiūriu, bet staiga, kažin kas mane pašnekino: —- Kur 
skubi, panelyte?

— Aš... aš einu ieškoti vaidilutės, girdėjau žmones šnekant, 
mačiau būriais renkantis ir kaž ką tarp savęs šnabždantis, gal 
ir aš ką galėsiu padėti išgirdus žmones šnekančius.

— Kodėl ne,— atsakė nepažįstamasis ir padavė knygas. 
Štai, sako, rasi gražių pasakojimų, eilučių, novelių, bet tik priža
dėk būti man bendradarbe.

Paėmus iš Jo knygas, domėdamos skaičiau, o Jis laukė.
Ant aukuro ruseno ugnis ir prie jos buvo nuvargusi vai

dilutė; ji sergėjo ugnį, bijojo, kad neužgestų ir laukė kitos sau 
draugės; bet ji kantri buvo, nes kryžius augštai jai teikė paguodą.

Tuomet aš priėjus prie ugniakurio atsiklaupiau ir sudėjus 
maldingai rankas tariau: „Štai, Viešpatie, aš Tavo tarnaitė ir pra
dedu kūrenti ugnį, nes aš naujų laikų vaidilutė.“

Jaunutė.

%

Klūpėsiu ir lauksiu kol ranką ištiesi, 
Kol Tu atsižvelgsi Dangaus akimis, 
Kol savo malonių spinduliais apliesi, 
Kol mano sieloje bus Tavo širdis!

Kaip saldžios tos kančios dėl Laimės vainiko, 
Kaip lengvas tas kelias apaugęs dagiais!
Juk niekas maldaująs atstumtas neliko!
Juk Tavo malonė vaikų neapleis?!

*

Suvargusios rankos į kryžių pakeltos,
Sukepusios lūpos dabinas malda,
Juk tūkstančių širdys į Tave atvertos, 
Juk Tu jų viltis ir Laimė amžina!...

Išgirsk tat jų maldą, o Dieve, galingas! 
Išgirsk ii palaimink juos savo ranka 
Jos ištiesimas tebūn’ stebuklingas, 
Tebern’ išklausyta tą mūsų malda!

Kaunas, „Saulė“. Nutrūkusi Styga.
24—II—13 d.
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Kaip šaukti ir vesti susirinkimai
Čia noriu tuo klausimu tik bendrais bruožais apie svar

besnius dalykus kalbėti. Platesniam išdėstymui reikėtų’padaryti 
visą paskaitų eilę.

Organizuoti susirinkimai yra draugijų ir mitingų. Juos dar 
galima skirstyt į dalis. Draugijos susirinkimas ir mitingas yra 
du skirtingu dalyku. Mitinge susirenka įvairaus plauko žmonių. 
Draugijos susirinkime — vienų pažiūrų asmenys. Iš atžvilgio 
tat žmonių nusistatymo, esti dvilypių susirinkimų.

Daugiausia susirinkimų esti miestuose. Iš susirinkimų 
daug ko galima pasimokyti. Įvairiems žmonėms susirinkus, atsi
randa daug nuomonių, tada dalykas labiau iš visų pusių yra 
apsvar tomas. Dalyviai pripranta laisvai išsireikšti, ko niekas iš 
karto negali padaryti. Kvietimas į susirinkimą gali būti: žodžiu, 
raštu ir skelbimu laikraščiuose.

Geriausiai veikia asmenį pakvietimas kortele. Pakvietimas 
turi būti iš anksto įteiktas, ar paskelbtas.

Susirinkimą atidaro įvairiai. Jei sušaukia privačiam bute, tai 
susirinkimą atidaro šeimininkė, tardama keletą mandagių žodžių, 
pasveikinimo formoj. Tada ji kviečia to reikalo organizatorę, 
arba numatytą žmogų. Šis pasiaiškina, kokiam tikslui sukvietė. 
Jei esti kokios organizacijos susirinkimas ar valdybos posėdis, 
tai pirmininkė atidaro. Gali tai padaryt ir vicepirmininkė. Pir
mininkė, vicepirmininkė sudaro prezidijumą, sekretorė, vice- 
sekr. — sekretorijatą. Kai esti dideli susirinkimai, daug darbo, 
tai renka į prezidijumą ir sekretarijatą kelias padėjėjas. Mažame 
užtenka vienos pirmininkės ir sekretorės. Jei susirinkimas įvai
rus, reikia kad prezidijume ir Sekretariate būtų asmenys nuo 
dalyvaujančių grupių. Tikslesniam protokolo užrašymui privalo 
dirbt keli sekretoriai, kad paskui būtų galima sulyginti, patikrinti, 
ar nenukrypo nuo tiesos. Pirmininkę reikia rinkti tokią, kuri 
;gali gerai kalbėti, orijentuotis ir iš daugelio kalbų padaryti san
trauką— reziumuoti. Kartais dėl netikusios pirmininkės iš 
susirinkimo gali kažin kas išeiti. Norint kokį asmenį pagerbti, 
nebūtinai reikia jį tikruoju pirmininku rinkti, jei nesugeba, bet 
geriau s garbės pirmininku į prezidijumą pakviesti. Kai didelia
me susrinkime pirmininkė nori kalbėti, savo vieton pirmi
ninkauti turi paprašyti vicepirmininkę. Dideliuose susirinki
muose dažniausiai pirmininkė ir nekalba, tik tvarko. Sekretorės 
pareigos yra tokios. Ji turi pažymėti laiką, susirinkimo pavadinimą, 
vietą, jei steigiamasis, pirmas, tai turi įrašyt kokiam tikslui su
šauktas susirinkimas. Bendrai, žymima, kiek žmonių dalyvauja. 
Valdybos posėdžiuose užrašoma, kokie nariai dalyvavo. Kai 
susirinkimas didelis, atsilankiusieji patys užsirašo ant tam tikro 
lapo, kurs paimamas sekretorės žinion. Dideliuose susirinki
muose tat esti įeinančių į salę registracija.

1) Mintys paimtos iš prof. M. Reinio paskaitos studenčių ateitininkių vi- 
'iiomeninkii! būrelio susirinkimo.
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Einant rinkimams, sekretorė užrašo, kas išrinkta. Susirinki- 
•’ mo eiga užrašoma atskirais dienotvarkės punktais, kas; pasiūlyta 

ir kaip išspręsta. Visos susirinkimo istorijos nerašoma, tik pa
žymima nutarimai referentų ir iškėlusių svarbius klausimus as
menų pavardės; kiek balsavo už ir prieš, ir kiek susilaikė.

Del susirinkimo pirmininkės — Organizatorė užklausia susi
rinkimo, ar jis leis užproponuoti pirmininkę. Susirinkimui sutikus, 
organizatorė nurodo asmenį. Iš karto negali' pavardės sakyti, 
nes jei susirikimas nenorės, tai tam asmeniui bus nemalonu. 
Kitais atsitikimais organizatorė prašo statyti kandidates į pirmi
ninkę. Visos kandidatės užrašomos. Dažnai išdalijama kortelės, 
ir dalyvės paženklina kandidates. Paskui iš įrašytų kandidačių- 
renka. Jei susirinkimas sutinka rinkti tą, kuri gavo daugiausiai 
balsų, tai ji ir lieka pirmininke.

Pirmiausia pirmininkė turi žiūrėti kvorumo. Iš to spren
džiant, gali pradėt, ar atidėt susirinkimą. Prezidijumas gali para
šyt protokolą, kad nebuvo kvorumo, užtat susirinkimas neįvyko. 
Tą protokolą pasirašo pirmininkė ir sekretorė. Jei įstatuose 
nėra kvorumo pažymėta, tai susirinkimą galima visada pradėt. 
Naują draugiją kuriant, kvorumo tikrinimas nereikalingas. Jei 
pradedant susirinkimą buvo kvorumas, tai pirmininkė susirinkimą 
gali vesti toliau, nors kelios daly vės išėjo. Bet pareikalavus kam nors 
patikrint kvorumą, pirmininkė privalo tai padaryt. Nesant kvo
rumo, susirinkimas atidedamas.

, Dienotvarkę stato pirmininkė ar valdyba. Dienotvarkę 
skelbia arba pakvietiman įrašo. Dienotvarkę patiekus, atsiklau
siama, ar kas nori dėl jos kalbėti. Niekam neatsiliepiant, skaito
ma priimta. Dienotvarkė sustatoma taip: pirmoj vietoj, protokolo 
skaitymas, sumanymai gale.

Perskaičius protokolą, atsiklausiama, ar teisingai parašyta, ar 
nėr pataisų. Neteisingos vietos išbraukiamos ir apačioje padaro
mas prierašas, kokiam puslapy ir nuo kokių iki kokių žodžių 
išbraukta. Ir po pataisos turi pasirašyt sekretorė. Geresniam 
klausimų apibūdinimui kiekvienam punktui turi būti referentė 
To klausimo referentė kalba atsisukus į pirmininkę. Dideliame 
susirinkime kalbėtoja turi užimti tokią poziciją, kad būtų žiūrima 
ir į pirmininkę, ir į publiką. Visada pirma reikia kreiptis į1 
prežidijumą. Niekada negalima įsileisti į ginčus tiesioginiai su 
kokiu asmenimi. Visada reikia atsiklausti pirminiskės ir per ją 
dalyką vesti. Referentė turi gerai dalyką išdėstyti ir patiekti 
pasiūlymą.

Po referentės pirminkė duoda kitiems kalbėti. Pirmininkė 
turi budėti, kad kalbėtoja nenukryptų nuo temos. Balso galima 
prašyti gyvu žodžiu tik mažame susirinkime. Dideliame pasi
rašoma ir įteikiama prezidijumui kortelė. Angluose yra papro
tys paženklinti, kas kalba už ir prieš. Pas mus tas ne labai prak
tikuojama. Kortelių padavimas labai naudingas, netvarkos neda
ro. Negalima kalbėti neprašius balso. Kartais lestina įterpti, 
žodį, pertraukiant kalbėtoją.
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Apribotas kalbėjimas.—Kai kur nustatoma, kiek sykių vienas 
gali išsitarti tuo pačiu klausimu. Kai kur reguliamine pažymėta, 
kiek kartų kalbama t^p pačiu klausimu. Tiksliausiai vienam 
asmeniui ne daugiau, 'kaip du kartu, tuo pačiu reikalu kalbėti. 
Prieš kalbant reikia pasiženklinti vienoj kortelės pusėj su kuo 
sutinkama ir su kuo. ne, kitoj7 pusėj — ką nori pasakyti. Taip 
yra lengviau susivokti. Kai kada galima atsisakyt nuo balso. 
Tas daroma trumpai, be pasiaiškinimų.

Paskutinė kalba referentė. Pirmininkė praneša, kokių pa
siūlymų yra. Eina prie balsavimo. Balsavimas esti labai įvairus. 
Kortelėmis, dviejų varsų kamuolėliais metamais į dežę-mašinėlę, kuri 
autamotiškai registruoja, kiek sykių kamuolėlis mestas, pusiau 
slaptas — (kadidatė išeina pro duris), viešas ir t. f. Kartais už 
ir prieš balsuojantys skiriasi į dvi priešingas puses (kairę, dešinę, 
žiūrint, kaip sėdi priezidijumas). Nusprendžia balsų dauguma. 
Pasidarius lygiai balsų abiejose pusėse, pirmininkės balsas per
sveria, jei yra įstatuos pažymėta.

Pabaigus vieną dienotvarkės punktą, imamas kitas. Paskui 
pirmininkė skelbia rezultatus. Jei svarstant vieną sumanymą 
atsiranda keli, tai visi balsuojama iš eilės.

Balso prašymas formaliu klausimu. — Tuo įnešamas koks 
nors pasiūlymas, liečiantis ne turinį, bet formą: balsuot be dis
kusijų, baigt diskusijas ar kitką. Pirmininkė skaito pasiūlymą 
ir atsiklausia, kas palaiko diskusiją. Kalba už ir prieš. Paga
lbaus balsuojama.

Pirmininkė turi teisę bausti: vieną, kitą pastabą padaryti. 
Trečią sykį tą patį asmenį gali pasiūlyti balsuoti iš susirinkimo 
pašalinti. Už ir prieš išsitaria ir balsuoja.

Taip yra išeinama visa dienotvarkė. Protokolą pasirašo pir
mininkė ir sekretorė. Susirinkimas gali įgalioti dar ką nors pasi
rašyti. Susirinkimą uždaro pirmininkė, kartais pasakydama tin 
karną kalbą. S. J—te,.

Įvairių tautų moters padėtis įvairiais 
laikais

Bruožai iš kultūros istorijos.
Kiniečiai.

Kaip šalies valdovas, laikomas žmonių tėvu, turėjo augš- 
čiausios, netgi religiškos pagarbos, taip ir kiekvienas šeimos tė
vas savo namuos. Moföna nors kai kuriuo atžvilgiu taip pat 
yra dalininkė tėvui rodomos pagarbos, tačiau tai nekliudo, kad 
ji būtų visai priklausoma nuo vyro. Net po vyro mirties ji: ne^ 
lieka namų ponia, kadangi pastatoma sūnaus valdžion, kuris51 
rods, įspėjamas apsieit su motina meilingai ir su pagarba.
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Duktė visiškai yra tėvo galioj, o jo neturint — savo brolių. 
— Monogamija, rods, pripažįstama kaip teisėtas moterystės ryšys, 
tačiau vyrui leista paimt šalutinių moterųA kurias diriguoja vy
riausioji moteris. Poligamijos, kaip didurrWj senųjų tautų, butą 
ypač karalių rūmuose. Li-ki leidžia valdovui turėt iki 130 mo
terų, bet ir tiekos tūlam nepakako. Taip antai, Kin’as, paskuti
nysis iš Ju-dinastijos, laikęs savo rūmuos 31000 pasileidusių mo
terų. Todėl net žmonės jj vadino gašlumo ir žiaurumo bjaurybe

Moterystė nebuvo nesuskaldoma; dėl menkų priežasčių vy
ras galėjo atsiskirt nuo savo žmonos, tuo tarpu kai žmona mo
terystės ryšį galėjo suardyt tik žiauriai traktuojama arba ištisais 
metais būdama pamesta.

Moters menką branginimą galima pažint iš fakto, jog pir
miau beveik nuolat buvo išmetamos lauk iš namų ypač tik ką 
gimusios mergytės, kadangi „duktė sunku prigyvendinti prie vy 
ro“. Ir laiko eiga maža pagerino liūdną kūdikių likimą. Tik te
nai, kame atsistojo krikščionybė, gimusieji kūdikiai su angeliško 
tyrumo meile globojami ir auklėjami kaipo busimieji dangaus 
piliečiai. Šitai paliudija vienas misijų laikraštis rašydamas: 
„...Jau rytojaus dieną vėl atgabeno keletą mergiukių, rastų iš da
lies ant šašlavyno, iš dalies ant upės kranto ir gatvėje... Auklių 
prižiūrėtojos ir pačios auklės ūkanotame ore ir dienai brėkštant 
apvaikštinėja gatves ir paupius, ypač palei vandens nutekamuo
sius kanalus ir čia jos beveik kasdien randa po keletą pusgyvių 
kūdikėlių,_ kuriuos jos surenka ir parneša į vienuolyną.“

Tas pats laikraštis taip pat praneša, jog netoliese didelio 
prekybinio Sangajaus miesto dar 1874 m. stovėjo mažas, kuoro 
pavidalo trobesys, kalbingas kiniečių kūdikių vargų liudininkas. 
„Šitas trobesys buvo laidojimo vieta neturtingųjų gyventojų 
mirusiems vaikams. Šiam tikslui trobesy vidutiniškam augšty bu
vo padarytos įvairios skylės, pro kurias sumesdavo mažyčių la
vonus. O paskui viską, kas rasdavosi kuoro vidury, kartas nuo 
karto sudegindavo. O kadangi dar gyvu kūdikiu išmetimas įsta
tymo draudžiamas, tai tūli nešdavo ten savo kūdikius, įmesda
vo pro skylę ir niekas prie tėvų negalėjo dėl to prisikabint.“

Kinų sostinė Pekingas rodo tą patį .liūdną vaizdą. Nes 
juk ir čia kas rytą penketas vyrų apvaikščioja visą penketą mies 
to kvartalu surinkdami JŠmestus kūdikius arba tuos, kuriuos gim
dytojai jiems atneša. Šių žvalgybininkų prisiartinimą gyventojai 
patiria iš tam tikrų ženklų, kuriuos jie duoda eidami gatvėmis 
ir gatvelėmis. Tada kas nori savo kūdikio atsikratyt, atiduoda 
jiems. Šie surinkti kūdikiai turi būt nugabenti į krikščionišką
sias prieglaudas. Bet kadangi šie rinkikai nėra griežtai prižiū
rimi, tai jų surinkti kūdikiai virsta pelningos prekybos dalyku. 
Tatai jei kas tik nori nusipirkt kūdikį, ta^jam tenka tik kreiptis 
į šiuos rinkėjus. Ir misijonieriai, savaimi suprantama, jau daug 
daug iš jų supirkę kūdikių, kurie šiaip būtų tikrai žuvę, ir sa
vose našlaičių prieglaudose išauklėję juos rimtais krikščionimis.

Kaip plačiai Kinuose praktikuojamas kūdikių, vyriausiai

f
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mergiukų žudymas, geriausia parodo šie skaitmens: „Pekinge 
kas met išmetama į gatves apie 10000 kūdikių. Visuose Kinuo
se apie 100000, daugiausia, žinoma, mergiukų. Vienų viena mi
si jonierė Fokien’e turėjo iš viso apkrikštyt tokių rastinukų per 
18000, kadangi jie buvo-prie mirties. Pietinio Šantungo misijos 
pirmaisiais 30-ty metų, apkrikštyta per 160000; daugel kitų buvo 
priimti į našlaičių namus ir rastinukų prieglaudas, diduma vėl 
mergiukės-

Dabar, jei, kaip tik ką matėme, ypač išmetamos tik ką gi
musios mergiukės, tai nesuklysdami galime padaryt išvedimo, 
jog kiniečiai mergaitę laiko per atliekamą ir nenaudingą gyvą 
padarą. Ir iš tikrųjų, mergiukės atsiradimas šeimoj laikomas di
dele nelaime. „Artinasi pirmojo kūdikio gimimas. Tačiau, o 
baisa! Gimė tik mergiukė. Kaip tėvas patiks šią žinią? Išsi
gandusi motina padeda kūdikį prie jo kojų. Jei tėvas nusigrįž
ta, tai kūdikio likimas išspręstas — jis turės būt iš namų išmes
tas. Jei apylinkėj negyvena krikščionių misijonierius, tai nelai
mingai motinai nelieka nieko kita, kaip kūdikį prigirdyt arba gy
vą išmest Pekingo miesto valdyba išleido įsakymą, idant, pa
našiai kaip Europoj, kas rytas būtų iš gatvių išvežamos sąšla
vas, tada ir negyvieji išmesti kūdikiai sukraujami į karus, išve
žami, užmiesty suverčiami į duobes ir dažnai ten kiaulių suė
danti... Bet jei gimė berniukas, tai tėvas džiaugsmingai ir išdi
džiai pakelia galvą ir keturiasdešimtąją dieną susikviečia visus 
gimines ir draugus į puotą, kame netrūksta net muzikos ir tarš
kėjimo“. „Jei Kinuose berniuko gimimas atneša į namus laimės ir 
smagumo ir giminės bei draugai skuba sveikint tėvą apturėjus 
savo giminės palaikytoją ir busimąjį už protėvius aukos atna- 
šautoją, tai mergiukei gimus visa giminė nuliūsta. Užuot svei
kinimų reiškiama užuojautos ir pasigailėjimo“.—„Mergaitės“, sa
koma, „nevertos tų ryžių, kuriuos suvalgo“.

Taigi, iš pasakyta pakankamai aišku, jog kinietės moters 
likimas netgi ir naujaisiais laikais yra labai liūdnas visur ten, 
kame dar nepasiekė krikščionybė. O tik vienoj Kinų žemėj apie 
200 milijonų moterų dar neturi tikrosios religijos paguodos.

Kinietės moters padėtis geriausiai paaiškės iš šios trum
pos gyvenimo taisyklės: „Anksti kelt, sunkiai dirbt, mažai val
gyt, dar mažiau pinigų išleist, tylėt, slėptis, klausyt, greičiau 
kentėt mušimą, badą ir net mirti, nekaip skųstis.“ — Moteris ne
privalo net įžengt į tikrąjį šventnamį, ir vyras gali ją nuo sa
vęs atstumt, jei ji jam nebepatinka.

Mergaitė yra tiesiog nuperkama, o paskui auklėjama, iki ji 
tinka ištekėk Net dukteris tėvas gali parduot kaip tinkamas; 
jam nesopa galvos, ar duktė paskui bus traktuojama kaip tikra 
moteris ir kaip šalutinė. Šios likimas toks, kaip vergės; vyriau
sioji žmona ją gali net parduot. Prie šitokių ne be pagrindo 
priskaitomos ir vadinamosios budizmo vienuolės, gyvenančios 
ikinų vienuolynuose. „Vienuolynas“ čia labai neaptinkamas žo- ' ■ k
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dis, kadangi šie „nuodėmių urvai“ yra aprūpinami parduotomis 
merginomis.

Tatai nenuostabu, jei Kinuose šitaip moterį slegiant, labai* 
dažnai atsitinka moterų savižudybės, kadangi nėra kas joms išaiš
kintų tylaus heroizmo nuopelnus.

Pagal Fangaiier'į — Pr. JJ,

Musų senovės vaidilutė.
Ant Baltijos jūrių kranto, gelsvučio smėlio minkštam patie

sale, stovėjo kadaise estetingai daili žvejo grįtelė. Iš vienos grį- 
telės pusės tęsėsi pakriūtinga Palangos miestelio atkrantė, o iš. 
kitos tyruliavo beribė jūrė. Toje tai nuošalioj grįtelėj, tarsi pa
saulio krašte, augo, auklėjosi mūsų senųjų laikų garbingoji mo 
teris — Birutė. Ji, kaip daina pažymi, buvo vargdienė mergaitė, 
nes žvejo duktė.

Kūdikystės dienas Birutė praleido savo gimtojo namelio 
prieglobsty, kame gamta, tikrojo grožio reiškėją, kvėpė jaunos 
mergelės sielon visa tai, kas kilnu, gražu ir šventa... Atsispindi 
tai visame jos gyvenime...

Ankstybosios jaunystės metuose Birutė pasišvenčia dievams, 
stoja vaidilyčių būreliu, tarnaujančių dievaitės Praurimos žinyčioje.. 
Josios pasižadėjimas amžinai liktis mergele sąmoningai tvirtas 
buvo: ji ryžosi laikytis dievams duotojo žodžio ne blogiau, kaip 
Regulas kad laikės savo žodžio, duoto kartaginiečiams... Tačiau 
Augščiausiojo visagalė išmintis kitą likimą nulėmė Birutei. — Ji 
lieka kunigaikštienė.

Žemaičių kunigaikštis Kęstutis, kartą bemedžiodamas Pa
langos apylinkių giriose, sutiko Birutę grįžtant iš laukų, neštis 
broliams valgyt. Dailus Birutės apdaras, anot dainos žodžių: 
„Ant balto kaklo gintarų šniūrelis, ant gelsvų kasų rūtų vaini
kėlis“ — dar dailesnis josios veidas, kuriame atsispindėjo nekaltos 
sielos grožis, patraukė galiūno akį savęsp. Sužavėtas Kęstutis už
kalbina nepažįstamąją, tuoj pat viliodamas ją į savo rūmus; švie
sios,garbingos ateities pažadėjimai berte pasibėrė iš Kęstučio lū
pų, kad prikalbintų Birutę liktis jo žmona. Veltui bando Birutė 
teisėtais prirodymais atsikalbinėti nuo negeistino pasižadėjimo.— 
Kęstučio klastingas sumanymas jai neišvengiamas...

Prisimena jai toj valandoj ramus tėvučių namelis... šventos 
tarnybos draugės.. tie prižadai, kuriuos sudėjo dievams... ir sudre
ba mergelės širdis!.. Baisūs jai pasirodė kunigaikščio rūmai, baisi 
net jo paties stovyla... Ir šit akies mirksny sprunka Birutė iš ne
laimingojo susitikimo vietos... Bet... nelygios lenktynės!.. Kęstutis, 
pentinais suspaudęs žirgą, beregint pasivijo sąvąją auką ir, pagrie
bęs ją, žaibo greitumu nulėkė į Trakus...
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Yra sielų, kurios iš savo gyvenimo daro dvigubą auką.—Tai 
sielos tragizmas!.. Tokio tragizmo matome Birutės gyvenime. 
Ji savo gyvybę buvo skyrus pašvęsti dievams. Šis jaunos, gy
venimo vilčių kupinos, mergelės pasiryžimas heroizmų dvelkia! 
Negana to — likimas pareikalavo iš jos antros dar galingesnės 
heroizmo aukos..* — Ji savo kilniuosius sielos troškimus, tuos 
skaisčiąją laimę lemiančius ateities žiburėlius priversta sudėt ant 
moterystės aukuro...— Ji nebe vaidilytė... Ji Kęstučio žmona!..

Tačiau sielų aukos, jei jos didžios ir ir galingos, bertos į 
žmonijos gyvenimo kančiomis nualėjusią dirvą,v didžius ir gau
singus gamina tai žmonijai palaimos vaisius... Čia gana priminti, 
kad Birutė davė mums didžiavyrį Vytautą. Jos dėka šiandieną 
minim garbingą Lietuvos praeitį Vytauto laikais.

Sesutė-rūtelė.

Nelygi kova.
Ar jums teko, mielos mergužėlės, matyti kada nors kovo

jant milžiną su nykštuku? Ar gal teko matyti, kaip mažas vaba
lėlis nori perlipti sutiktą pakely akmenį, bet nepajėgdamas krenta 
atgal, mėgina dar kartą ir vėl krenta atgal ir nusilpęs ilsisi, o pa
silsėjęs eina ieškoti kito kelio, kur mažiau sutiks pasipriešinimų. 
Na, jei neteko, tai aš manau galite tai lengvai įsivaizduoti.

Tokių nelygių kovų pasauly yra gana daug. Ne apie jas 
aš norėčiau šiandien kalbėti. Aš norėčiau duoti jums, mielos 
mergužėlės, vieną mažą vaizdelį iš dvasios kovų pasaulio. Jis 
man įdomesnis už visas materijalines kovas. Žmogus, rengda
masis gyveniman, turi, žinoma, savo nusistatymą, savo tikslą, 
kuriam visą savo trumpą gyvenimą ir rengiasi. Bet rengtis ne 
taip jau lengva, kaip kam rodos. Besirengiant į paskirtą tikslą, 
žiūrėk ir išlenda, kaip yla iš maišo, visai priešinga mintis ir pa
stoja kelią, kaip akmuo tam mažam vabalėliui. Susidurdamos 
jėgos, kurios dažniausiai nelygios būna, sukelia sielos gelmėse 
kovą. Tos jėgos kovoja smarkiai, nors ir giliai ir toli nuo išo
rės pasaulio, bet jų atbalsiai dažnai pasiekia ir išorės pasaulį. 
Tada pastebi žmonės, kad tas ar anas žmogus šiandien visai 
kitaip atrodo negu visada, bet maža tėra žmonių, kurie suge
bėtų į tai įžvelgti.

Dažniausiai tos kovos nelygios būna, žiūrint kuri pusė yra 
geriau pasirengusi, ir kuriai geresnės sąlygos kovoti. Vienai iš 
jų kovos lauką rengia pats žmogus. Rengia ne dieną ne dvi, 
bet iki tol, kol priešininkas ją užpuola. Antra prirengta puola 
šturmu, bet kovot esant nepatogioms sąlygioms, nebūna galima 
jai laimėti. Tada ji mėgina dar kartą, bet ir vėl turi atsitraukti 
atgal, o nusilpus, kaip tas mažas vabalėlis, ilsisi ir svajoja, ar jai
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mėginti dar kartą perlaužti sustiprintą sargybą ar eiti ieškoti 
silpnesnių. Ilgai mąstyti nėr kada, Ji pasilsėjus paskubom bė
ga ieškoti silpsnesnių ir ras gal ne vieną, pergalės ir ant per
galėtojo lavono pastatys savo tvirtovę ir užviešpataus ten. Ir ne
lengva bus iš jos nagų išsivaduoti.

Nudžiugo žmogus, priešui pasitraukus, ir užtraukė perga
lės himną. Jis pradėjo dabar po kovos kalbėti su ja, o ji jam 
nuostabių dalykų papasakoja. Ji nurodo gyvenimui tikslą, darbą, 
ir pasiuntinybę žemėje. Ji papasakoja žmogui nuostabių dalykų, 
ką šiaip paprastomis gyvenimo valandomis žmogus pajusti ne
gali, ji pradeda vėl valdyti gyvenimo vairą ir, kas sugeba su
prasti ją, būna laimingas.

Na, mielos mergužėlės, gal, jums neaišku kokios čia Jėgos 
kovoja? Bet aš nepasakysiu. Spėsit pačios, jei mokat nors va
landėlei užmiršti pasaulio triukšmą ir pakilti savo sielos spar
nais virš viso, kas čia yra žema, ir pagyventi grožio karalijoje.

0. M—tė.

Iš moksleivių gyvenimo.
Kaunas; Iš studenčių gyvenimo. S. m. vasario 14 d. buvo 

studenčių at-kių kuopelės susirinkimas. Prof. Vaitkevičius skaitė 
paskaitą tema: „Meilės psichologija“*) T.

— Š. m. vasario 20 d. studenčių bendrabutyje buvo Mote
rų Dr-jos Centro Tarybos narių p. M. Galdikienės ir p. A. Ben- 
daravičaitės pasikalbėjimas su studentėmis visuomeninkėmis. P. 
Galdikienė nurodė būtiną reikalą dėtis studentėms visuomenin- 
kėms prie visuomenės darbo. Ji išreiškė pasigailėjimo ir didžiau
sio susirūpinimo dėl Lietuvos inteligenčių moterų hesiinteresa- 
vimo ir visiško pasyvumo visuomenę liečiančiuose reikaluose. T.

— Š. m. kovo 30 d. studenčių bendrabuty p. daktarė An- 
dziulytė laikė paskaitą apie madas. Gerb, prelegentė nušvietė, kas 
yra mada apskritai, mados atsiradimo priežastis, jos atsiradimo 
istoriją tautose, kokią reikšmę turėjo mada laukinėms tau
toms, madas dabartiniais laikais, jų žalingumą ir kaip privalu su 
madomis kovoti.

Pasibaigus paskaitai ir diskusijoms dr-gės studentės pasiė
mė inicijatyvą kovoti su tokiomis madomis, kurios prasižengia 
prieš dorą ir estetiką.

Madų klausimu rūpintis nutarta artimiausiam susirinkime 
išrinkti tam tikrą komisiją.

Po to buvo pasitarimas apie mergaičių moksleivių atskirą 
organizavimąsi, būtent, ar jau pribrendęs‘klausimas Lietuvoje vi
siškai atskirų mergaičių moksleivijos organizacijų?

*) Turinys bus paduotas kitame sąsiuviny.
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Šių metų draugėms studentėms tas klausimas, matyti, bu
vo visai naujas, nes joms buvo sunku įsivaizdinti ar tokios at- 
kiros (mergaičių ir bernaičių) organizacijos yra galimos ir ar jos 
naudingos. Bet draugės, kuri oš jau 1922 metų rudeninį semestrą 
tą skyrimosi idėją stengėsi pravesti, šiandien jau su ja susigyve
nusios ir stovi prieš varžymą tų moksleivių at kių, kurios yra 
pareiškusios noro savystovaus veikimo. Tuos pareiškimus dr. 
moksleivių iš provincijų gauna ir „N. Vaidilutės“ Redakcija, ir, kaip 
girdėti, Moksl. At kų Centras, kuris taip pat priverstas tuo klau
simu susirūpinti.

Daug buvo ginčytasi, daug aiškintasi Bet kadangi tai yra 
ne vienos dienos klausymas, tai viena diena ir negalima jo iš- 
pręsti. Ypač kad šis klausimas liečia visas moksleives at-Kes, ne- 
vien studentes, taigi ir jo išsprendimas priklauso visoms mokslei
vėms ir jis visiškai galės būt išspręstas tik šių metų at-kų kon
ferencijoj.

Studentės, mat, tą klausimą sprendžia, bet tik teorinai, o 
provincijos moksleivės jį ima praktinai ir, gal būt, šiosios nulems.

K. Balevičaitė.
Marijampolė. Nors Marijampolės gimnazija yra didžiausia 

visoj Lietuvoj ir daug rūpinasi mokslu, tačįąu į mokinių auklėji
mą, ypač mergaičių, kreipiama labai maža dėmesio. ;

Mergaitės esam vienos. Maža turim kas mus pamoko, 
pataria. Tat mums pačioms vienoms prisieina ieškoti sau kelių 
į mūs siekiamąją ateitį. O keliai įvarus. Tam tikslui spieČiamės 
į įvairias kuopeles: ateitininkų, skautų, aušrininkų, o yra daug ir 
tokių mergaičių, kurios nedalyvaudamos jokiose kuopelėse, laisvą 
nuo pamokų laiką suvartoja betiksliu.! flirtui.

Daugausia į kuopeles susibūrusių mergaičių yra ateitininkių. 
Marijampolės Ateitininkų kuopoje yra 20 kuopelių, kurių 9 kuope
lės yra mergaičių. Mergaičių atetininkių skaičius siekia apie 150.

Kaip matom, skačius mūs atetininkių didelis-bet manome būsią 
įdomu žinoti jų veikimas. Mes ateitininkės savo kuopelių susirin
kimuos nesnaudžiam: skaitom referatus, atpasakojam knygų'tu
rinius, bijografijas, deklamuojam eiles, o ypač pažymėtini yra 
rašinėliai, kuriuose spindi mūsų sielų troškimai ir pažiūros į 
gyvenimo įvykius. Svarbią dalį susirinkimų programos užima 
keliamieji klausimai, kuriuos susidomėjusios aiškinamės. Be to> 
dar draugės daro įvairių nutarimų, kuriuos vėliau pildo. Pav., 
VIII klasės ateitininkės, supratusios reikalą nuosekliai dėstyti 
savo mintis (kas gyvenime turi labai daug svarbos), atpasakoja 
ir nagrinėja kai kuriuos logikos straipsnius.

Augštesniųjų klasių draugės padeda jaunesnių klasių drau
gėms.

Ateitininkės savo kuopelių susirinkimuose elgiasi labai 
draugiškai, jaučiasi lyg vienos šeimynos nariai ir stengiasi įnešti 
harmoningų sumanymų, kurie puošia mūsų veikimą.

Be kuopelių, ateitininkės dar dalyvauja įvairiose ateitininkų 
sekcijose, Moterų draugijoje, pavasarininkuos, šauliuos.
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Taigi, mūsų veikimas eina gana plačia vagą, tik gaila, kad 
lig šiol neturėjome paskaitų, kas mus pamokintų ir dar labiau 
skatintų prie darbo. Tačiau tikimės ateityje jų sulaukti.

Todėl Marijampolietės ateitininkės nenuliūskim, kad pačios 
skinam sau kelią į šviesią ateitį, kad esam vienos; tik dirbkime 
irlavinkime savo sielas, kame mums padės „Naujoji Vaidilutė“. 
Tikėkimės, ateis laikas, mūsų vaidilutės bus auklėjamos gerų 
auklėtojų ir išėjusios į gyvenimą papuoš rožėmis dygliuotus žmo
nių kelius. 0.. Vargdienė ir Mėnulio Sesuo.

Rokiškis. Tenka prisipažinti, kad iš šio kampelio veik 
nieko nesigirdi. Bet galų gale vistik galima kai ką apie save 
pasakyti. Mes turime savo kuopelę, kuri vadinasi • Mergaičių 
A-kių N. Vaidilučių kuopelė. Narių turim 30. Šiais mokslo 
metais padaryta keli susirinkimai, kuriuose mergaitės skaitė savo 
paruoštus referatus. Šiaip besitariant paaiškėjo, kad mergaitės 
nepasitenkina vien savo įstatais, todėl nutarta pasigaminti sau 
programa, pagal kurią kiekviena mergaitė at-kė privalės tvarkyti 
savo gyvenimą. „Naujosios Vaidilutės“ išplatiname po 20 egz. 
Šiaip bandrame moksleivių veikime mergaitės nepasirodo akty
vios. J—ė.

Šakiai. Kaip buvo minėta praeitų metų 6-me „N. V-tės“ 
n-ry, Šakių at-kės buvo sutverusios atskirą nuo bernaičių at-kių 
kuopą. Toji kuopa gyvavo ligi 1924 m. Bet Centrui tokio vei
kimo nepripažinus ir neregistravus atskiros at-kių kuopos, 
1924 m. sausio mėn. 13 dieną sušauktame susirinkime, kad ne
trukdyti Centrui org-cijos tvarkymo, ateitininkės nutarė veikti 
bendroj su bernaičiais kuopoj, kaipo autonominė kuopelė.

Suėjus į bendrą at-kų kuopą, kai kuriuos mergaičių kuope
lės nusistatymus bernaičiai iškarto nenorėjo priimti ar tai nema
tydami ar tik nenorėdami suprasti jų svarbos. Ir tik po ilgų 
ginčų prieita prie susitvarkymo.

Tačiau mergaitės at-kės neužmiršta buvusios atskiros nuo 
bernaičių kuopos ir laukia to laiko, kada vėl galės joje vienos 
darbuotis. Ateitininkė.

Aukštadvaris. Del praeitame „N. V-tės“ sąsiuviny įdėtos 
žinios apie santykius Mokytojų Kursuose nustebę patyrėme, jog 
tąja žinia kalbamoji įstaiga yra užsigavus! ir laiko ją net Šmeižtu. 
Del šito pabrėžiame, jog „N. Vaidilutė“ niekuomet neturėjo, ne
turi ir neturės tikslo vbet ką šmeižt, manydama tą pat ir apie 
savo bendradarbes. Šiuo atveju, greičiausia, atsitiko koks nesu
sipratimas, kalbamoji žinia buvo parašyta, gal būt, nesiremiant 
pačiais pirmaisiais šaltiniais. Už tat „N. Vaidilutė“ labai laukia 
atitaisant kas kalbamoj žinioj yra neteisinga, kviesdama tą atitai
symą padaryt tiek pačius užsigavusius, tiek pačią rašiusiąją. Šiąja 
proga mūsų bendradarbes paakiname visada rašyt žinias tik visai 
atatinkamas tikrenybei, pagrindingai visa ištyrus. Ped.
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