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RUJOJ! VAIDILUTE
IŲ MOKSLEIVIŲ ŽURNALAS
Spalių —Gruodis mėn. X-XII

. A

5e§0atie, kokie stebėtini Tavo veikalai; visata skelbia 
Tavo galybę ir garbę. Mano sielai leista skrieti per erdves, 
kilti iš pasaulio i pasaulį, paliesti didžiausias saules, milžiniš
kus debesynus panašius į chaosą, pasinerti šviesos tvanuose, 
dalyvauti senstančių sistemų agonijoj; milijonų metų 'neužten
ka šioms aibėms aplankyti; mano sužavėta siela nebeįgali ste
bėtis šiuo gausumu ir įvairumu daiktų, nes esi Tu, Kurį įžiūriu 
visur ir visada. <

• ■ . • . ’ • ■ • • ’ > ■

Tavo vardas — Aš Esu, tas milžiniškas kūrinys yra Tavo 
veikalas, — gal būti, ne jis vienas, bet ir visi kiti, esą, buvę ir 
būsią yra tik niekis prieš Tavo Buities veidą. Yra niekis, ir 
vargu tai tėra tik lengvas dangalas, po kuriuo žėri Tavo be
galinės tobulybės šviesa“—taip kalbėjo apie Galybių Viešpatį di
delis italų astronomas P. Secchi. Žmogaus giliau pažinusio tą 
kūrinį „sužavėta sielą nebeįgali stebėtis šiuo garsumu ir įvai
rumu daiktų“, jis nulenkęs galvą ima garbinti Tą, Kuris duo
damas» jam protą leido pažinti Savo veikalus. Bet mintys su
grįžtą iŠ plačiųjų erdvių vėl čia į žemę ir labiau sužavėta siela 
pradžiunga šviesia Dievo malonių viltimi. Nes jų pažadėjo 
mums Jis Pats, visatos Viešpats, gimęs žmogumi. Pamokė ir 
pažadėjo. Ir dar taip tik neseniai „Tas žodis įsikūnijo ir gy
veno tarp mūsų. Mes matėme Jo garbę, garbę kaip vienati
nio iš Tėvo gimusio sūnaus pilno malonės ir tiesos“ (Jono, 1).

Žemės viešpatį aplankė visatos Viešpats. Jis buvo žadė
tas per pranašus. Ir’ lauktas ilgai. Pirmieji Jį pažino pieme
nėliai užgirdę Angelų giedamą sveikinimo giesmę.

„Jėzus augo išmintimi, metais ir malone pas Dievą ir pas 
žmones“ (Luk. 2). Kiti Išganytoją pažino iš Jo darbų ir žodžių. 
Jį sekė ištroškę tiesos žodžio ir malonių. Gausiomis malonė
mis pastiprinęs įtikėjusius, mirdamas atvėrė žmonėms daly
vavimą savo garbėj ir džiaugsme „Ateikite pas mane visi, 
kurie vargstate ir esate apkrauti ir aš jus atgaivinsiu. Imkite 
ant savęs mano jungą ir įmokinkitės iŠ manęs, nes aš ramus 
ir nuolankios širdies; taip jūs rasite savo sieloms atilsio.
mano jungas saldus ir mano našta lengva“ (Mate;.^ |
čių ir šimtų kilometrų katakombų urvai pirmies^ips krikščįb-t
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184 Jovardas—Aš Esu.

nims buvo nebaisūs. Neatgrasė jų nuo Kristaus ir Koliziejaus 
arena. „Dangus ir žemė praeis, mano gi žodžiai nepraeis“ 
(Morkus, 3). . Apgriuvę teberiogso Koliziejaus mūrai, primin
dami praeiviams šiurpulingą didžiųjų tuomet žemės viešpačių, 
romėnų, vykintą kovą Dangui. Visatos Viešpaties jie ne
priėmė, nes Meilės Dievas- juos mokė padėtu kalaviją. O ir 
jiems buvo sakyta „visi, kurie ima kalaviją, pražus nuo kala
vijo“ (Mato, 26). Praėjo romėnų galybė. Katakombų urvai 
sergimi pasišventūsio Dievo tarno atminti, kaip žmogus, pa
statytas žemės viešpačiu, išdidęs jam duotąja laisva valia, pa
miršęs mirti ir atsakomybę, savo Sutvėrėją dėl meilės pa
silikusį su juo šv. Komunijoj, priėmė tamsiuose giliuose pože
mių urvuose. Būrelis kitų, kurie jiems žemės turtų skyrimo 
malonę telaikė reikalinga kasdiene duona, o gyventi jiems 
reiškė dalyvauti visatos Viešpaties garbėj ir džiaugsme, per
sekiojami guodės Jėzui tuose siaubinguose urvuose ir čia at
pirko žemės viešpačių puikybės nuodėmę. Dievo malonės ir 
Jo mokslas pasklido plačiai tautose.

Kas myli Dievą, Jam skiria visas savo dienas. Bet vie
na metuose diena yra Vaikelio Jėzaus diena visiems. Jau an
tras tūkstantis metų tą šventę nuo viso žemės paviršiaus kyla 
galinga pažinusių Jį garbinimo giesmė; tūkstančiai, milijonai 
rankų tiesia pagalbą prispaustiems vargų, kad suderinta vi
suotina sutartinę daugiau džiaugsmo išreikštų, nes Tas, Kurio 
vardas — Aš Esu „įsikūnijo ir gyveno tarp mūsų“.

ŠVENTYKLOJE.
■ * ' ■

J. Gutauskas.
■ ' • ■ ■ ■. . 1 •

Vos slenkstį peržengiau šventovės,
I ■ . ’ 1 . ' ■

Taip gera, Viešpatie, ir miela... 
Čia skausmo vėjai pūsti liovės 
Pirmiau kankinę mano sielą. 

' ' ■ . * ■ —- * 
Suklaupkime prie Jo altorių 
Visi vargingi, mano broliai: 
Aš jūs vardu kalbėti noriu 
Ką širdys kentė iki šiolei...
Žiaurus gyvenimas be galo,

’ Kaip kardas priešo užpuoliko. .
Mūs meilės aukurai užšalo— 
Vien akmenys pliki paliko.
Ne viena duona žmogus sotus, 
Ko ilgimės senai žinojai. • 
Duok, meilės žibintus liepsnotus, 
Ir mus sutiks kiti rytojai!...

4 • «i . . '
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Lekiančiam meteorui. 185

LEKIANČIAM METEORUI.
i * • . ’ ■ ■ • • ■ '

J. Gutauskas.
Erdvių plotuos augintas greituoli, 
Kur skubi taip pro mano lūšnelę ?
Ei, pasuk tik čionai drąsų šuoli, 
Abu skriskim j saulėtą šalelę. 

J / ’ ‘ ■ • * - . ■ '

Juk žinai, kad mūs dienas, gražuoli, 
Ka^as-^kubmar-ŠaukiaJolybėn: 
Taip iš lengvo iš lengvo vis puoli 

. Kol nukrinti lapu amžinybėn...

Nepalik tik čia, skrajūnėli, 
Kur ilgu taip ilgu man begalo. 
Kaip gėlė nuo šalnos rudenėli, 
Taip ir meilė liepsnojus užšalo.

Aš ilgėjausi saulėtų plotų, 
Vai, nunešk ten nors vieną karteli.
Aidais džiaugsmo daina ten liepsnotų, 
Kaip ir tu, tolimasis žirgeli. .

Jei užges ji trumpai suskambėjus,
Kaip kad tu dabar, mielas, mėlynėj, 
Prašysiu dainuoti ją vėjus 
Nors ant manojo kapo gimtinėj.

•» . . . ■

TOS VASAROS — AŠARAS IŠGĖRĖ.

P. O r i n t a i t ė.
' I

I

Jau ašarų mano jaunystė neteko — 
vėjai ir vėtros išpustė jiek lašą.
O buvo jų daug — ežerai!

• . . ■ 'r

Dabar, kai pavasaris maudosi, 
lyja lytus ant sužėlusių lapų,
— sausa many, kaip ant kapo...

Paryčiais, kaip pabyra sidabras 
ant tako —žolių atgaivinti
— trokštu rasos aš, kaip smiltis.

AŠ pavydžiu, kai verkia kur kūdikis, 
arba elgeta išmaldos melsdamas, 
ar, kai nuotaka tėviškės tarpvartėj 
apsirauda jaunystę pardavus
— aš pavydžiu! k
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186 Tos vasaros—ašaras išgėrė.

O prislegia mane dar tos valandos 
tėviškės grjčioj, kai motina 
verkia manęs tartum žuvusios, 
dar net ir poterius kalba...

Tai'rodos tada, kad bent ašara viena 
galėčiau aš jai padėkoti už viską — 
o būtų gerai, taio gerai!

Bet— vasarų vėjai taip širdį išvėtė, 
ir ašarų nėra nė lašo.
Negaliu aš jau verkti kaip kūdikis, 
nei kaip elgeta duonos išalkęs.
Ir baisiai man motinos gaila, 
kai rauda ji vėtrų išlaužytos mano jaunystės...

NEŽVELK PRO LANGĄ.

Nežvelk pro langą, kai tamsu;
Kai miega žemė.
Ten tiktai žvaigždės.
Ir nieks į toli nepakvies 
Šlamėdamos Šilkais svajingai. 
Sparnų nei rankų nepraties. ' 
Tik aidas sėlindams iš tolo- 
Tau mes atgal atsidūsimą 
Prinokusi skausmu...
Ar sudrebės tada krūtinė, 
Ar rankos kančioj susipynę 
Palūš pusiaukelėj į dangų ?, 
— Nebeatplauks žvaigždžių svajota 
Rožėmis dvelkti pro- tavo langą; 
Nebeatplauks per juodą dangų. —

Mano žirgas juodbėrys 
Man kaip bitinas gražus. 
Pasimuistys, nusižvengs, 
Ilgus karčius pakratys 
Ir anksti trimitams gaudžiant 
Šveitęs šuoliu 
Piktą viesulą pralenks! 
Ne patrankos žemę tvoja,
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„Aš esti tik silpna mergaitė...“ 187
. ,            . — . .y y,,,,,. .W,,

Ne karaliai bokštuos žiūri, —
Jauni joja.
Būrys greitai lenkia buri.
„Liki sveika mylimoji!“
Ji pro' ašaras dar Šypso,
Ji dar moja. —

r-b „Ar sugrįš?“ .. ;
Tiktai dulkė, kaip smilkylai, 
Tik karūnų debesys.
Puikūs kaip dievai išjoja, 
Ar sugrįš? \ ...

„Aš esu tik silpna mergaitė...“
(500 metų nuo Joanos Dark mirties sukaktuvių proga).

< . ■ '!***• , . • , * . * j ■ , ‘

J. D rungą i t ė.
; I. ■ '■ ■■■■,

„...šenai žynys Merlin buvo pra
našavęs, kad dš Buas-Chesnu girios 
ateisianti mergelė, kuri išgelbėsianti 
Prancūziją“.

(„Ori. Merg.“, P. Cyr. Wehrm.).
• ’ r * .

O netiesa, kad tu tik savo pastangomis kaip bulius ragais 
įstengsi sutrupinti tą sieną, kuri skiria tave nuo, viso, kas jus
lėms neprieinama. Ir netiesa, kad tavo kojos bus tokios grei
tos kaip briedžio, kuris tačiau nepralenkia dangaus paukščių 
ir kad jomis pasitikėdamas nubėgsi ten, kur kiti nuskrido. Ne
meluok pats sau. Eime. Prikopkime erelio lizdą ir nesiste
bėkime, jei ten rasime balandį.

- ' ■ II. Y '
„Aš esu tik silpna mergaitė, man 

negražu joti ant žirgo ir vesti ka
riuomenę“. t

(„Ori. Merg.“, P. Cyr. Wehrm.).

Kai visis gyvastingos jėgos išsenka iš tautos krūtinės: nau
jais ir naujais žiedais ją atstato moters širdis. Ji, moteriškė, 
uždėjusi ranką ant palinkusio senatvėje vyro peties, taria: 
„Štai tavo sūnus“. Ir senis pažvelgęs į jaunuolį ramiai užden
gia blakstienas amžinajam miegui.

Kai visos gyvastingos jėgos išsenka iš tautos krūtinės: nei 
karžygių, nei vadų, nei dainų... Slaptingai, lyg požemio dū- 
žys prabyla moters širdis, tik ne jurą drumsti, ne uolas skal
dyti naujų tėkmių keliais. Ji, kaip vulkano atsidūsimas karš*
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188 wAs esu tik silpna mergaitė...“
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tai dvelkteri i žmogaus veidą ir kaip perkūno trenksmas kal
nų tarpekliuose, daužo atgimimo gandais suledėjusių krūtinę. ~

Ar ne tokia buvo Marija tamsoje klaidžiojančiai žmonijai, 
kada ji atsakė Angelui „Teesie man tavo žodžiu“. Arba Ka
tarina Sienietė Bažnyčiai, kada popiežių sostas buvo grobsto
masiš rankų i rankas ir kilnojamas iš provincijos j provinciją, 
kai tarė bažnyčios kunigaikščiui: „Ne čiartavo vieta. Išeik!“ 
O kas buvo Joana Dark anglų ir tautos parsidavėlių varžy
mus! dėl sosto? išvargintai Prancūzijai, kaip ji tarė Karoliui VII : 
„Aš atėjau Dievo siunčiama... tu esi tikras karalius“. .

III. '
„Vinčesterio kardinolas įsakė Jo

anos širdį ir pelenus sumesti į Senos 
Upę...“

(„Ori. Merg.“ C. W.).
/ . - * .

Joanos širdis nesudegė. Rasit ji da? gyva? Rasit plaka 
kurioje krutinėję, rasit. . . O ! taip visada. Ir tie pelenai, ką 
vėjo išnešioti papasakojo kraštui karžygės mergelės mirti, ne 
calunu, o gaivinančiu dvelkimu palietė žemę. Ir toji mirtis, 
ką liepsnose prarijo jos šventąjį kūną, ne mirtis — atgimimas.

Rudenio melancholijoj.
I z. M a t u s e v i č i u t ė.

Vėjas daužosi palangėse; nykiai siūbuoja nuogos medžių 
Šakos, lyg vaitodamos skundžias savo dalia. Dar taip nese
niai jie šalnų nubučiuoti liūdnai šlamėjo margi, kaip gražūs 
persų kilimai; šiandien gi baigia vėjas plėšyti paskutinius gel
svus ir raudonus lapus. Ilgai juos draiko pašėlęs rudenio vė
jas ir sviedžia pagaliau į purviną žemę,

. Klaba langinės, dejuoja vėjas. Už lango drėgna ir tamsu. 
Nejauku. Vėjo rauda pagauna savo nykia mėlodija ir skver
biasi vidun j pačią širdį. Tylus skausmas apgaubia sielą. Ru
denio melancholija taip keistai moka pagauti ; ji atneša nenu
marinamą ilgėsi saulėto džiaugsmo ir laimės.

Gaila gražių rudenio lapų, bet dar labiau gaila jaunystės. 
Ir visą kas praėjo daugiau nebegrįš niekada... Neaišku ką 
slepia likimas, gal tik, skausmų sklidiną taurę, kurią išgerti 
nepajėgsiu. Ateitis paslaptinga ir neperžvelgiama, kaip rude- • 
nio naktis. i

Ir kodėl, skausme —- nelauktas svečias, taip anksti ma
nę atlankei. Taip mažai mano gyventa, kokia trumpa mano 
jaunystė, — tai tik akimirka prieš begalinius amžius, kuriuos 
tu valdai.’ Nejau pavydi tu man laimės Šypsnio, kurio aš taip 
stipriai ilgiuosi ? Aš spėjau vos nusišypsoti ir tu surakinai ma
no lūpas ir atėmei žadą.. .
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Lyg pasakos graži dievaitė šypsos mano trumputė jau
nystė. Kokia ji jauna, bet tiek gražių ten mano atsiminimu, 
kiek laimingų valandų.

Atsimenu, kaip prieš keletą metų, motina palydėjo mane 
dar vaiką lig vieškelio. Be žodžių glostė mano šviesią galvą 
ir kryžkelėj ties kryžium pabučiavus, išleido mane pirmą 
kart į miestą — į mokslus.

Buvo graži saulėta rudenio diena, dangus toks mėlynas 
ir tyras, kaip mano motinos akys. Pakraščiais dangaus plau
kė, lyg žaidė, lengvi, kaip vaiko mintys, balti debesėliai. Prie
šais vingiavo platus, lyg vieškelis, aplink kerojo seni šakoti 
gluosniai, jų šakos lyg kasos lingavo. Ratai ritos. lygiu vieš
keliu, o motina vis tolo nuo manęs. Mano krūtinėj lyg kas 
plyšo, bet dar vis ją mačiau, kaip ji nejudėdama stovėjo ties 
senu apkerpėjusiu kryžium...

Iš mano krūtinės staiga išsiveržė/ dykas balsas ir gausiu 
lietum išsiveržė iš akių skausmas, kuris viduje netilpo... Ir 
kada pagaliau turėjau dar jėgų pažiūrėti atgal, bet deja, 
nebuvo matyti nei motinos, nei kryžiaus... Abu išnyko iš 
akių, pasislėpę...

Tolumoj blizgėjo balti bažnyčios bokštai, raudonavo mie
stas. Krūtinę užliejo nesuprantamas džiaugsmas. Tolumoj 
miestas atrodė kaip pasaka, ir kad aš į jj važiuoju—tik sapnas.

Pakelėse vaikai ganė kaimenes, linksmai raitėsi liepsnos 
liežuviai, lyg aukurų tiršti dūmai kilo i padangę. Jie visi lin
ksmai šokinėjo apie ugnį ir žaidė, kvepėjo kepamos bulves. 
Aš jiems pavydėjau jų laisvės, bet aš važiavau j miestą, į mok
slus: manęs laukė naujas gyvenimas.

£ ❖ ❖ 1 ' . ‘
1 . " " ' . ■ * ’

Ir po keliolikos metų vėl manę motina išlydėjo iš tėviš
kės, bet jau ne vaiką ir toli, net į pačią' sostinę. Važiavau stu
dijuoti. Motina dar labiau buvo susirūpinusi mano likimu. 
Jos širdis buvo nerami dėl mano laimės ir pasisekimo. Aš 
jaučiausi kalta prieš savo motiną, juk ir dėl manęs gilesnės 
raukšlės išvagojo jos veidą, daugiau pase nėjo, sulinko; Ji man 
atrodė dabar daugiau suvarginta gyvenimo naštos, kaip tas 
senas aptrupėjęs sulinkęs kryžius nuo lietaus ir audrų. Mūs 
išaugo didelis būrys, kitus ji buvo jau seniai išleidus į pasauli, 
aš buvau viena jaunesniųjų, bet ji su visais lygiai kentėdama 
skirdavos.

Aš žinau, kad dabar i tėviškę grįšiu kaip viešnia, o kur 
mano antra tėviškė, nežinau. Aš mačiau jos veide susirū
pinimą dėl mano likimo, dėl mano laimės. Ji, tur būt, daug 
naktų nemiegojo, nes jos akys buvo prigesusios ir veide me
lancholija. Raminau ją, nors jutau: kaip nežinia slėgė mano vi
dų. Dar su didesne meile ir susirūpinusi ji mane palydėjo, Sa
vo jauniausią dukrą, ir liiko» tėviškėj viena,1 kaip seną liepa be 
šakų.
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Jau keleri metai ji manęs laukia šventėms. Ir nėra lai
mingesnės dienos, kaip ta, kada važiuoju tėviškėn. Kelias va- < 
landas skuba traukinys perpelkėtus Suvalkijos miškus, o man 
vis rodos, kad vietoje stovi, aš norėčiau vienu momentu būti 
namie. . j. ■ .

Ji sakosi, kad vienintelis jos džiaugsmas ilgais rudenio 
vakarais, kada kas nors paskaito mūsų laiškus. Nereikia, kad 
jie butų tik gauti, bet ir senus ji lygiai vertina ir jais džiaugiasi.

Taip jai brangūs mūsų žodžiai...
Dabar jaučiu ką ji galvoja šį ilgą rudenio vakarą. Jinai 

apie mane, gal galvoja, o aš apie ją; ir kodėl mudvi ne kartu? 
Ach, koks žiaurus gyvenimas! Kodėl aš su ja negaliu kasdien 
būti? Mes sėdėtume, kad ir nieko nekalbėdamos ir mums 
būtų gera...

Rodos lyg matau ją kaime pirkioj sėdinčią prie menkos 
šviesos ir ką nors dirbančią.. Jos veidas melancholiškas ir gal 
skausmingas, ji galvoja apie visus, kurių nėra namie. Ilgai jos 
mintys sklaidosi ir klajoja nuo> vieno prie kito, viena kita aša
rą, gal, nurieda, bet ji savo skausmo neparodo. Ji savo skun
dą, meilę ir pasiilgimą gal popiety išlietų, bet, deja, rašyti ne
moka. Ir taip jos Širdis tyliai kenčia, ji visus kartu myli, dėl 
visų kenčia ir ilgisi.

Lauke tuščia, aplink juodi purvini laukai, užuolankose de
juoja vėjas, be tikslo loja Šuo, girgžda senos kluono durys.

Atsimenu motiną lygiai taip sėdėjo prieš keletą metų, ka
da aš tik raidžių mokiaus. Ji skųsdavo« savo rūpesčiais, bet 
kas man tuomet rūpėjo, aš jos skundo lygiai klausiaus kaip 
pasakos...

/Matilda Vrede.
• ■ • . ■ ’ **■

(Tęsinys).
J ’ • • • ‘ • -■

M a r i j a P e č k a u s k ä i t ė.
1886 metais ištiko Matildą didelis džiaugsmas. Jos tėvas 

pirko dvarelį šalia savo’ dvaro ir dovanojo dukteriai gimtąją 
dieną, kad ji tūrėtų kur įsteigti namą paleistiems iš kalėjimo 
nusikaltėliams. Jos brolis Henrikas apsiėmė padėti vesti tą 
namą. Uoliai ji ėmė rengti viską ir, metams praėjus, namas 
buvo padarytas. Matilda pavedė jam daug savo laiko ir mei
lės. Jei nevažinėjo po1 Ikelėjimus, tai kasdien ėjo ten ir pati 
dažnai darbavos. Bet uždavinys čia buvo nelengvas, sun
kesnis negu kalėjime. Ten ji vis duodavo, čia ir reikalavo.

Reikalavo tvarkos, darbo, drausmės. Daugelis jos pa
pilių, atgavę laisvę, vėl palikdavo atkaklūs ir įžūli. Be to, ji 
buvo dar tokia jauna, per jauna tokiai kaimenei ganyti. Ta
čiau ji nenustodavo energijos ir savo tvirtai valia padarydavo 
tai, ko kiti niekados nebūtų padarę.

10
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Kartą, broliui kažkur iš važiavus, Matilda liepė dviem vy - - 
rams vežtLžvyrą į kiemą. Parvažiavus jiedviem su vežimu, 
ji padarė; pastabą dėl jų dviejų darbo. Juodu pasijuto užgauti 
ir pabėgo, palikę arklius kieme. Vienas-nuėjo į dirbtuvę, kur 
buvo daugiau vyrų. Matilda nuėjo paskui jį.

—• Kodėl palikot arklius kieme? — paklausė ji.
Vyras pašokęs pagrobė kirvį ir buvo beketinąs mesti į 

Matildą. Ji ramiai priėjus prie jo, sušuko:
— Padėkit kirvį! tuč tuojau!’
Jo ranka «nusileido. O ji tarė kitam :
— Eikit jūs iškinkyti arklių. Aš nenoriu, kad tai darytų 

tas žmogus, jei jis toks žiaurus.
Ir pažiūrėjus į jį, tarė: -
— Geriausia bus, jei mudu pasikalbėsime vienu du.
Paskui nuėjo į brolio kambarį.
Padėjimas nebuvo lengvas. Ką daryti, jei jis neateis ? 

O jei ateis? Viena buvo jai aišku: tie žmonės turi suprasti, 
kad su ja nėra juokų. ;

Neilgai trukus, nusidėjėlis atėjo. Matilda sėdėjo už ra
šomojo stalo ir, nežiūrėdama į jį, tarė :

—■ Jei turėsit ką man pasakyti, galit pertraukti mane. 
Aš tuomet bausiuos rašiusi.

Valandėlę jis tylėjo, o ji tuo tarpu vis rašė ir rašė ant po- 
pierio lapo vien tilk savo vardą. -

Pagaliau jis atsiliepė :
— Aš pasielgiau blogai.
— Gerai, kad susipratot — atsakė ji rimtai. — Dabar 

galit eiti.
Jai atrodė, kad geriausia bus plačiau su juo pasikalbėti 

vėliau.
Kitą kartą vėl, broliui nesant, Matilda pabudo naktį tik

rai jausdama, kad Toifoloje (jos įstaigos vardas) kažkas ne
gera. Ji apsidairė, pasiėmė savo , šunį Lordą ir nuėjo. At
vykus į Toifolą, ji pamatė, kad iš visų1 vyrų vienas tėra namie. 
Atsisėdusi ji laukė ten lig rytmečio. Kaikuriam laikui pra
ėjus, sugrįžo du girti. Išaušus Matilda pasikinkė savo myli
mąjį seną arklį Žvaigždę, kurs buvo karšinamas Toifoloje, ir 
nuvažiavo ieškoti kitų savo pupilių. Paieškojus ji rado du, pa
skui daugiau, pagaliau jai pavyko suvaryti atgal namo visą 
būrį. Visi buvo labai liūdname padėjime.

Kokia Matilda buvo energinga, rodo1 tokie atsitikimai. ' 
Kartą ji liepė vienam vyrui volyti avižas. Bet jis atsakė, kad 
vienas negalįs padirbti to darbo ir kad „ponai“ nieko nenu
maną apie tokius dalykus. Ji nevertė jo, bet ryto metą, 5 va
landą, atėjo į Tbifoliį ir pati ėmė volyti. Visi smalsiai žiūrė
jo, kas čia bus, ar greit ji mes darbą. Bet ji darbavos kiaurą 
dieną, ir 7 vai. vakare laukas buvo nuvolytas. Po to ilgai 
ji beveik nėmaž nepajudino nei kojų, nei rankų ir jautėsi, lyg 
po torturų.

11
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Vėl kitą kartą jai reikėjo išsiųsti didesnę pinigų sumą ir ji 
pati išsirengė j paštą. Vežė ją vienas Toifolos vyras, didelis, 
nemalonaus veido žmogus. įvažiavus jiedviem i mišką, ve
žėjas ūmai paklausė: !

— Ar tiesa, kad tamsta veži laišką su dideliais pinigais?
— Tieša. Turiu juos išsiųsti paštu — atsakė Matilda.
— Tai nuostabu, kad tamsta nebijai taip viena su manim 

važiuoti per mišką. Juk tamsta žinai, koks aš buvau banditas. 
Aš puldavau ir apiplėšdavau žmones dėl kokių sudriskusių 
marikių. Argi tamsta nėmaž nebijai?

r — Ne, nė kiek. Nes matai, žmogus, kurs taip darydavo, 
buvo labai blogas žmogus, bet dabar jis jau nebetoks. Dabar 
jau jis tapo kitoks^ ir aš galiu juo pasitikėti.

Abudu nutilo. Tik ratai dundėjo miško ramybėje. Ūmai 
tylą suardė balsingas kūkčiojimas. Tai balsu verkė vežėjas.

— Ar tikrai tamsta pasitiki manim? — paklausė jis.
Matildai patvirtinus, jis tarė pats sau:
— Ji pasitiki manim.. . ji tikrai manim pasitiki. . . Aa, 

padėk man, Dieve, tapti geresniu žmogum — dabar aš jau 
pats noriu. '. ■

■. .. r ■ • ❖ * ❖ ❖ 

t ■ ‘ .

■ ’. * / ’ ■ • ■ •

1888 metais Matilda gavo nemokamą bilietą visiems Suo
mijos gelžkeliams. Dabar ji dar daugiau ėmė važinėtis, ne 
tik i visus kalėjimus, bet ir pas kalinių Šeimas ir paleistus ka
linius. Jai nebebuvo laiko tiek daug darbuotis Toifoloje, ir 
ji viską pavedė savo broliui. Bet visados nuoširdžiai rūpinos 
ta savo ištaiga. 

*7,. 
. .

1890 metais 4 buvo sušauktas i Peterburgą tarptautinis pę- 
nitenciarinis kongresas, į kurį iš visų šalių suvažiavo žymiau
sių atstovų. Suomiai pasiuntė Matildą. Ji buvo vienintelė 
moteris savo sekcijoje. Kongresas buvo labai iškilnus. Ada- 
rė jį pats caras, daug caro šeimos narių jame dalyvavo. Vi
si buvo*pasipuošę, auksu ir šilkais žibą. Matilda juto, kaip labai ji 
prie jų nepritinka su savo kukliu apdaru. Bet tai nė kiek ne
mažino jos drąsos ir pasiryžimo būti ištikimai savo princi
pams. Vieną dieną prancūzų atstovas skaitė apie „elgimąsi 
su nepataisomais kaliniais“. Paskaitos mintis \buvo ta, kad 
esą tokių nusikaltėlių, kuriems jokiu būdu nesą galima pada
ryti jokios moralės įtakos ir viena tepasilieka — stengtis pa
daryti juos nežalingus.

Kalbėtojui, kaip prancūzų atstovui, buvo rodoma didelė 
pagarba. Didžiulė salė buvo pilna rinktinės publikos, klausan
čios atsidėjus labai gražiai sakomos kalbos. Jam pabaigus, 
Matilda paprašė pirmininką žodžio. Ji nežinojo, ką ir kaip 
pasakyti, bet juto, kad turi kalbėti. Ir jos prancūziška kalba 
nebuvo tokia tobula, kaip ten kad reikėjo. Bet ji nepaisė nie-
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ko. Visi kiti atstovavo ten kalėjimų vyriausybėms, buržuazi
nei tvarkai, ji viena tiktai atstovavo kaliniams. Jos ištikimy
bė nelaimingiems prietęliams, jos religiniai įsitikinimai vertė 
ją kalbėti. Visų akys atsikreipė į ją. O jai, einant j kalbė
tojų vietą, širdis plakė taip pat smarkiai, kaip tuomet, kai ji 
pirmą kartą rengėsi kalbėti kaliniams. Ir kaip tuomet, ūmai 
dingo jos nedrąsa ir žodžiai patys ėmė tekėti iš lūpų.

— Messieurs!: — tarė ji. — Yra viena priemonė, kurios 
padedamas, kiekvienas nusikaltėlis gali tapti kitu žmogumi — 
net dr toks, kurs yra vadinamas nepataisomu. Tai Dievo ma
lonė. Įstatymai ir sistemos negali atmainyti nė vieno nusikaltė
lio širdies, bet Dievas gali. Aš esu įsitikinus, kad reiktų daug 
daugiau ir net pirmų pirmiausia rūpintis kalinių sielomis ir jų 
dvasišku gyvenimu.

Matildosbūdo griežtumą įrodo toks faktas. Vieną dieną 
kongreso dalyviai buvo pakviesti pas carą. Pakvietimuose 
stovėjo pažymėta: „ponios su baliniais rūbais“. Matildos nuo
monė buvo, kad tokios iškilmės jai nepritinkančios ir esančios 
nesuderinamos su jos pasirinktu gyvenimu. Be to, kadangi 
tai buvo sekmadienis, Dievui pavesta diena, tai ji tuojau pat 
susiprato negalinti dalyvauti tame baliuje. Ir nusiuntė kon
greso biurui tokį atsakymą: „Baronaitė Vrede negali dalyvau
ti iškilmingoje puotoje Žiemos Rūmuose“.

Lengva įsivaizduoti valdininkų nustebimą ir pasipiktini
mą, ypač, kad vieta Matildai buvo pasikirta prie caro stalo. 
Bet jokie įkalbėjimai ir aiškinimai nieko nepadėjo. Jei Ma
tilda kartą nusprendė, kad tai reikia daryti, nebuvo tokios ga
lios, kuri būtų pajėgus tą nusprendimą atmainyti. Jau ir pir
ma buvo ji įtariama rusų vyriausybės dėl savo atskirų kalbų, 
dabar ėmė ją šnipinėti ne juokais. Norėdama išvengti nema
lonumų, ji Ūmai išvažiavo iš Peterburgo namo.

«I» . *
*1* *»■**,*

1892 m. mirė Matildos tėvas. Jo liga ir mirtis taip suar
dė jos sveikatą, kad vieną dieną, bebūdama kalėjime, ji gavo 
smarkų širdies antpuolį ir sirgo visą žiemą. Graudu buvo ma
tyti, kaip kaliniai rūpinosi jos sveikata. Kartą jų pasivaikščio
jimo metu, vienas, priėjęs prie jos, viso būrio vardu tarė;

— Panele, ar tamsta nesi sakius, kad Dievas viską žinąs, 
kad esąs visagalis ir pati meilė? Ir ar tamsta nenori, kad 
mes tai tikėtumėm? '

—■ Taip. Aš ir dabar taip pat sakau —< atsakė ji.
— Bet jei Dievas yra viską žinąs — kalbėjo toliau kali

nys — tai Jis žino ir tai, kad mes neturime daugiau jokio, prie- 
telip, tiktai tamstą vieną. Tad jei Jis yra meilė, tai Jis juk 
negali atimti iš mūsų vienintelio mūsų prietelio. O jei Jis 
visagalis, tai Jis lengvai gali tamstą pagydyti. Dėl to, jei tam
sta mirsi, tai iš mūsų tikėjimo nedaug kas tepaliks.
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II

— Žinot, ką aš jums pasakysiu? — tarė Matilda.—- Jei 
mirsiu, tai jūs busite kalti. '

Nustebęs žiūrėjo kalinys į Matildą, o ji taip kalbėjo:
— Taip, nes, matot, Dievas, yra viską žinąs ir žino, kad 

man priklauso jūsų geriausi ir karščiausi jausmai. Bet jei 
jūs Jam atiduotumėt visą savo širdį, gyvenimas paliktų jums 
šviesesnis ir turtingesnis. Jis yra meilė, ir pamatęs, kad aš 
stoviu tarp Jo ir jūsų, kad stoviu Jam ant kelio, Jis pasiims 
mane kaip tik dėl to, kad myli jus. Bet jei Dievas pamatys, 
kad aš nesu Jam jokia kliūtis, Jis veikiausiai leis man dar pa
gyventi ir leis vėl ateiti pas jus. Ir dėl to jūs patys būsit kalti, 
jei taip neįvyks.

Atsilsėjus per vasarą pas savo prietelę, Matilda pasisam- 
dė mažą kambariuką Helsinkyje ir ten apsigyveno. Ji dabar 
nusprendė valgyti taip, kaip kaliniai, vadinas, dienos pragy
venimui teišleisti 32 fenigiu. To nusprendimo priežastys buvo 
tokios: viena — ji norėjo turėti daugiau pinigų kitiems šelpti, 
antra — ji manėsi turėsiant kaliniams didesnės įtakos, kai jie 
sužinos, kad ir ji ne geriau už juos gyvena.

Nuo pat ryto lig vakaro darbavos ji dabar kalėjime, o va
kare, »sugrįžus namo, taip pat neturėjo atilsio, nes paleistieji 
kaliniai ir ikiti žmonės ėjo pas ją pasitarti ir pasiguosti. Su
laukus gero savo darbo vaisiaus, ji užmiršdavo visus vargus, 
ir jokie nepasisekimai neįstengė nusilpninti jos energijos. Ji 
buvo linksmo būdo, didelė juokdarė, mokėjo pastebėti komiš
ką kiekvieno dalyko pusę — ir tai jai lengvino skaudžius apsi
vylimus.

Vienas didžiausių jos džiaugsmų buvo vienas kalinys, at
varytas iŠ šiaurės Suomijos, iš atskydų girių. Niūrus, ir nusi
minęs sėdėjo jis savo celėje, kai Matilda aplankė jį pirmą kar
tą. Nustebęs pažiūrėjo į ją, ir į jos meilų pasveikinimą vos 
telinktelėjo galva. Ji tarė:

— Kaip džiaugiuos sutikusi pagaliau žmogų iš šiaurės! 
Girdėjau, kad tamsta iš ten. Tai aš esu buvus tamstos tėviš
kėje — ir man visados atrodė, kad anieji žmonės, taip arti su 
gamta begyvendami, įsigija yoač gilių ir švelnių jausmų ir 

’ minčių.
Žmogus žiūri į ją skersomis. Ar ji tyčiojas iŠ jo?
Trumpai ir širkščiai jis sako:

. —Aš esu žmogžudys.
Tarsi negirdėdama, Matilda kartoja:
— Tie žmonės tenai įsigyja tokių švelnių, gilių jausmų.
Ir paskui ji pasakoja, kokių įspūdžių pati turėjusi aname 

krašte, apie trumpos vasaros gražumą, apie sniegų nesuteptą 
baltumą, apie ilgėjimąsi visų tų gamtos gražybių.

Kalinys vis tyli. Valandėlę pakalbėjus, ji išeina. Ryto 
metą ji vėl ateina. Kalinys tiesia į ją rankas sakydamas :

— Ar tamsta pranašas?
Ji klausia, ką jis norįs pasakyti.
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Pranašas, vadinas, tas, kas molka išskaityti, ką mąsto 
kitas.

Ir jis sako, kad visa tai jautęs ir mąstęs, ką ji vakar kal
bėjusi. Bet niekas tuo nesirūpinęs, niekas jo nesupratęs. 
Ir dabar viskas, įkas jame buvo gera ir švelnu, esą sudaužyta 
ir sunaikinta. Dabar jis bijąs ir baisejąsis tik paties savęs.

Ji sako, kad viskas vėl gali būti atitaisyta, viskas galį 
prisikelti, kas buvo jame gryną ir gera. Dėl to ji pas jį ir atė
jusi, kad tai įvyktu. Nes ji papasakosianti jam apie Tą, 
Kuris galįs tai padaryti.

Tas kalinys tikrai prisikėlė ir tapo kitokiu žmogumi.

O štai ir keletas nepasisekimu.
Matilda, viso ko atsižadėjus, tepasilailkė vieną džiaugsmą 

— savo mylimą arklį „Reimą“. Tai buvo tėvo dovana, be ga
lo išmintingas ir nepaprastai prie jos prisirišęs gyvulys. Kar
tą vienas kalinys, Pekonen’as, kuris už kelių dienų baigė sa
vo bausmę, pasisakė jai trokštąs važiuoti į Ameriką; sveti- 
moje šalyje esą daug lengviau pradėti naują gyvenimą. Bet 
jis neturįs pinigų, rasit panelė Matilda galėtų jį sušelpti?

Ji atsakė, kad tiek pinigų ji neturinti. Bet Ūmai dingtelė
jo jai į galvą: „Reima! Juk turiu Reimą!“ Ji varė tą mintį 
Šalin. „Reima yra mano prietelis. P’rietelis nėra parduoda
mas“. Bet mintis vis grįžo neduodama ramybės. Juk čia 
žmogaus siela pavojuje, senose apystovose su visomis jų pa
gundomis ji gali žūti.

Visą savaitę ji kovojo su savim. Ir galų gale nuvažiavo 
į kaimą, pardavė širdį sopama savo arklį ir pranešė Pekone- 
n’ui, kad gausiąs pinigų į Ameriką. i

Tą dieną, kada garlaivis ketino išplaukti, buvo labai biau- 
? rus oras, be to, Matilda turėjo darbo. Tačiau atėjus Peko- 
nen’ui pas ją, Ji prižadėjo ateiti į uostą atsisveikinti ir pirkti 
jam biletą. Bet jis prašė, kad, gink Dieve, ji to nedarytų—toks 
baisus oras, ji dar susirgsianti. Jis dabar pats atėjęs atsi
sveikinti.

Matildai tikrai sunku buvo eiti. Ji davė jam pinigtiš ke
lionei ir•palinkėjo laimingai nuplaukti.

Praėjo kelios savaitės, nuo Pekonen’o nebuvo jokios ži
nios. Matilda ėmė rūpintis, ar neištiko jo kokia nelaimė.

Kartą eina ji gatve ir mato iš tolo svyruojant girtą žmo
gų, kurs atrodo jai labai į kažką panašus. Aa, į Pekonen’ą! 
Bet juk jis Amerikoje, o rasit ir nebegyvas nabagas. Gir
tuoklis įbrazdėjo į traktierių; ir Matilda nusprendė eiti paskui 
jį įsitikinti, kas čia yra. Prirūkyta, degtinės ir alaus dvoko 
pilna, už nešvarių stalų sėdi rėkaudami girti vyrai. Matil
da pamate tarp jų kelius pažįstamus, bet to, kurio ji ieškojo, 

'nėra. ■■

4
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— Ar nematėt kartais Pekonen’o? Ar nieko apie jį ne
girdėjot? — paklausė ji. -

— Kaip gi! Ten sė di ke rčioje ir geria, kaip visados.
Je, jis ten sėdėjo! Reimos paveikslas išsinėrė iš jos sielos 

dugno. Pyktis paėmė ją. Priėjus prie girtuoklio, ji paklausė:
— Ar čia Amerika? Kame pinigai? Ar visiką pragėrei?
Žiūrėdamas į žemę, Pekonen’as bumbte re jo, kad pasilikę 

dar 17 markių.
— Eikš tuojau su manim! Turiu su tavim pasikalbėti! 

— liepė ji. ■
k Draugams besijuokiant ir besityčiojant, Pekonen’as nu

svyravo paskui Matildą. Ji negalėjo ištarti nė žodžio. Vis 
mąstė apie savo Reliną ir širdį jai labai skaudėjo. Parėjusi na
mo, ji liepė jam atsisėsti ir išėjo iš kambario kiek nusiraminti.

Po valandėlės sugrįžo, ji rado Pekonen’ą stipriai mie
gant. Nors supykusi ir nuliūdusi, gavo prasijuokti, taip ko
miškai jis atrodė. Ji liepė tarnaitei padaryti kavą, įdėjo pipi
rų, garstyčių ir imbieriaus, ir pažadinus Pekonen’ą, liepė gerti.

Jis šliurptelėjo, bet susipratęs,' nebenorėjo daugiau beger- 
ti. Bet Matilda privertė jį ištuštinti visą stiklą. Jis visai iš
siblaivė. Tuomet Matilda smarkiai ėmė jį barti.

Kinkuodamas galvą, jis klausė nusižeminęs, paskui tarė:
— Taip, taip, baisu! Tikrai. Tur būt, niekas dar nebu

vo pasielgęs taip bjauriai. Bet pabandyk tamsta, ar vis dėlto 
ne galėtum kaip nors to užmiršti — nors truputėlį. .

Ir vėl Matildai reikėjo-juoktis.
Paskui vis dėlto jai pasisekė išsiųsti jį į Ameriką, bet ten 

jis gavo tokią nostalgiją, kad sugrįžo atgal į Suomiją — ir čia 
netrukus mirė ligoninėje plaučių uždegimu. ;

Ir kai Matilda dėjo ant jo kapo gėlių kryželį, ji buvo jau 
viską užmiršusi ir atleidusi.

Jauną, aštuoniolikos metų kalinį, Nieman’ą kalinių prižiū
rėtojai sakė esant įžulą ir begėdį, bet Matildai jis1 visados bu
vo mandagus. Gruodžio mėnesyje jis atsėdėjo savo bausmę, 
ir Matilda parūpino jam mokinio vietą vienoje cukrainėje. 
Prieš kūčias atėjęs pas ją, jis pasipasakojo buvęs pas savo 
krikšto tėvą ir gavęs iš jo dvi poras kurapkų, bet niekas iš jo 
neperkąs. Rasit panelė duotų už jas bent penketą markių? 
Jis galėtų nusipirkti ko nors Kalėdoms.

Matildai visai nereikėjo tų kurapkų, nes ji rengėsi važiuo
ti į kitą miestą praleisti Kalėdų su moterų kalinėmis. Bet ji 
nutarė, kad reikia padaryti vaikinui tą džiaugsmą. Kurapkas 
ji galėsianti nusiųsti broliui. Ir ji davė penkias markes.

Po Kalėdų ji > nuėjo į cukrainę pasiteirauti apie Nieman’ą, 
ir sužinojus, kad jis esąs darbštus ir gerai elgiąsis, buvo pilna 
geros vilties. >
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Vieną dieną jis atnešė jai gipsinį suomiu poeto Runeber- 
g’o biustą, nupirktą, pasak jo, už pirmuosius savo uždirbtus 
pinigus. „Tamstai, rasit, labiau patiktu Thorvaldšen’o Kris- 

. tus, bet aš maniau, neblogai bus ir kas nors tautiška“—tarė jis.
Kovo mėn.i 14d. Matildos vardinėse, jis atnešė tortą, ant 

kurio baltomis raidėmis buvo išrašyta „Matilda“. Visikas at
rodė gražu ir džiaugsminga, bet netrukus- policija pasišaukė 
Matildą, nes ji pirkusi „vogtus daiktus“ Ten ji sužinojo, kad 
jos pupilis Nieman’as kartu su kitais jaunikaičiais apsivogęs 
27 kartus ir dabar jie visi esą suimti. >

Matilda gavo stoti į teismą su keliais kitais asmenimis, 
kurie taip pat buvo pirkę vogtus daiktus. Teisėjui paklausus, 
ji nupasakojo kurapką istoriją.

— O čia — tarė teisėjas — jis prisipažino paėmęs jas iš 
daktaro N viralinės.

Matilda matė, kaip vienas Nieman’o draugas kumštelėjo 
jį į šoną ir išgirdo sakant:

— Tave reikėtų pakarti. Dėl tavęs panelė Matilda turi 
tiek nemalonumų.

Matilda norėjo žinoti, ar tortas taip pat buvo vogtas. Bet 
Nieman’as tvirtino, kad ne. Tortas esąs tikrai, doras tortas. 
O paskui pridėjo, kad panelė visados kalbanti tiesą ir reikia 
ja tikėti. |

Teismas nuteisė Nieman’ą ir jo' draugus ketverius metus 
kalėti. Nusiuntė juos į Kokolą. Ten kaliniai jau buvo girdė
ję, kad per Nieman’ą Matilda gavo stoti į teismą, ir už tai nu
baudė jį rykštėmis. Nuo to laiko praminė jį „kurapkų Nie- 
man’u“.

Antru atveju atsėdėjęs savo bausmę, jis tuojau atvyko 
pas Matildą su mirta, jo paties kalėjime užauginta.

— AŠ atnešiau už tai, kad tamsta buvai man tokia gera, 
nors aš taip bjauriai elgiausi.

Matilda vėl ėmė juo rūpintis. Vieną dieną jis prisipažino 
jai būtinai reikalaująs mėlynos jūreiviškos bliuzės, bet ji kaš
tuojanti 10 markių. ' 1

— Aš rods turiu 13 markių —- tarė Matilda — bet už 8 
norėčiau nusipirkti čeverykus. Tai kaip čia padarysim?

Tą pačią valandą paskambino telefonas. Matilda davė 
jam savo piniginę tardama:

— Na, pagalvok, kaip čia padaryti — ir išėjo iš kambario.
Sugrįžus rado vaikiną laikantį adarą piniginę rankoje.
— Ar tai visas tamstos turtas? — paklausė jis.

■ • — Visas.- : ’■ i
— Kada vėl gausite pinigų?
—■ Nežinau.
— Na — aš dar turiu namie mėlyną nertinį. Nors su

driskęs, bet dar galėsiu dėvėti, kai motina sulopys. Aš ma
niau, kad tamsta turtinga, bet paskutinių tamstos skatikų ne
noriu imti.
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Sį kartą Matildą tvirtai tikėjos, kad jis tikrai pasitaisys. 
Bet neilgai trukus jis įpuolė į jos butą šaukdamas, kad jį vėl 
vejanti policija. Jis nieko nepavogęs, sergėk Dieve, Juk pa
nelė žinanti, kad jis nebenorįs to daryti. Jis tik norėjęs par
duoti auksinius ir sidabrinius daiktus, kuriuos jo draugai pa
vogę iš vienos krautuvės, ■ ■

Policija ieškojo jo visą naktį. Dabar jis buvo baisiai nu
ilsęs ir išalkęs ir prašė, kad Matilda leistų jį valandėlę pasil
sėti pas save. v

Matilda beveik verkdama ėmė jį barti ir gėdinti, kaip jis 
galėjęs, taip pasielgti po - viso to, ką juodu buvo drauge ap
mąstę ir nutarę. Ji davė jam valgyti, leido pasilsėti, ibet pa
skui tuojau atsisveikino su juo sakydama negalinti slapsty
ti pas save vagių. ;

Netrukus ji išgirdo, kad jis, savo sesers drabužiais apsi
vilkęs, pabėgęs į Daniją. Paskui ji gavo iš jo laišką iš Itali
jos, kuriame jis žadėjo rašyti jai iš visų šalių, kur nukeliaus. 
Paskui jis parašė iš Kapštąto. Ilgėjos motinos ir Matildos, 
gailėjos elgęsis taip blogai ir pasirašė: „tamstos nelaimingas 
sūnus palaidūnas“. Pagaliau atėjo laiškas iš Australijos, kur 
jis rengėsi nusipirkti fermą. Daugiau nebatėjo jokios žinios. 
Matilda spėjo, kad jis mirė.

Kitas paleistas iš kalėjimo vyrukas taip pat vėl pradėjo 
vogti. Išgirdus tai, Matilda pasišaukė jį ir ėmė jam aiškinti 
jo elgimosi bjaurumą. Jis sutiko, kad tai nėra gera, bet ką. 
padarysi?.

— Aš juk imu tuos daiktus ne savo noru, o ne, bet... 
Ar tamsta niekados nesi girdėjus apie tokią ligą — kle—klepo— 

Kleptomaniją?' Ar sergi ta liga? — paklausė Matilda.
— Je, kaip tik as ta liga ir sergu.

- — O, nabagėlis! Tai labai liūdna — pasigailėjo Matil
da. — Pasakyk man, ar nujauti iš anksto, kad jau ta liga 
ateina?

Kaip tat Žmogus jau šiek tiek lygi ir nujauti. Maž
daug kokią valandą iŠ anksto.

— Na gerai. Tai aš patarsiu vieną daiktą. Tik klau
syk. Kaip tik pajusi ligą ateinant, tuč tuojau eik pas mane 
ir imk, ką nori. Jei nebūsiu namie, kambario raktas visados 
padėtas ant trečio laipsnio po takeliu. Mano rašomojo stalo 
neliesk, ten nėra pinigu, bet popieriai, kurių nevalia imti. Bet 
iš spintos ir iš kamodos gali imti, ką tik norėdamas. Juk aš, 
žinau, kad darai tai iš ligos, ir pasveikęs parneši man atgal 
viską. Bet kiti žmonės to nesupranta. Tai ar susitarsim, 
kad ilgainiui tik iŠ manęs tevogtumei? .

Vyrukas stovėjo paraudęs, nežinodamas, ką atsakyti.
O Matilda kalbėjo toliau:
— Arba ar nebūtų geriau, kad prašytumei Dievą pagy

dyti iš tos ligos? Nes sirgte tikrai sergi — tai tikra tiesa — 
tik visai ne taip, kaip man kad pasakojai.

18



MatildaVrede. 199
—--rr'i ------t • - r -j. .. ' —' .?  . , .i ' ..f| - _  . . . .. ■ i ii ■■«■■■ ■ ■ t     i i

' f ;F;-rJii . ' / .. < V. --r-Ti • , - — r ------------ ----------------------------- :  --— ■ ,    . ■■■■■■ ■ i ..-».i   — , ■

Ilgai dar kalbėjo su juo Matilda. Jis tikrai sugrudo ir 
susigėdo ir nuo to laiko nebevogė.

,
■ . 4 • ■ • ■ ... - *•*■». *** *<• ■ ■

Vieną įkarstą vasaros dieną Matildą, pavargusi ir liūdnai 
nusiteikusi, ėjo Helsinkio priemiesčiu. Žiūri, ant kalnelio pas 
kelią du apdriskę vyrai ant vejos atsisėdę, betuštiną butelius. 
Neturėdami, matyti, kamščiatraukio, nekantriai traukė kamštį. 
su pirštais ir pyko kad taip ilgai reikia laukti gaivaus skysti
mėlio. Priėjus arčiau, Matilda pamatė, kad tai jos pažįstami. 
Ak, dar vienas peilis į širdį! Ji jaučia fizišką skausmą. Ji ži
no, kas laukia tų nelaimingųjų, kur jie atsidurs galų gale. Reiktų 
gal sustoti, pasikalbėti su jais... Bet ne, ji šiandien jau nebe
gali nieko...

Eidama pro šalį, ji žiūri į juodu. Ir girdi, kaip vienas, 
‘ kumšterėjes antrą, sako:

— Ar matei tas akis? Uu!
— Nu je — sako antras. — Kur čia jai patiks, ką mudu 

čia darom!
Valandėlę abudu tyli. Dabar juodu jau ištraukė kamštį ir 

rengiasi gesyti savo troškulį. Bet ūmai vienas šaukia:
— Panele! Panele! '
Matilda sustojus kreipias į juodu. O vyras, atsistojęs ke

lia aukštyn butelį. .
— Valio Matilda Vrede! — šaukia jis balsingai ir verčia 

buteli alaus žemyn galva. Geltonas, putotas gėralas liejas ant 
žolės lig paskutinio lašo. Matilda greitai ateina pas vyrus arti 
ir klausia :

— Ar judu tai padarėt dėl manęs? Ar tikrai judu dėl 
manęs išpylėt gėralą, kurio taip trokštat?

— Je —- griežtai atsalko vienas. Ir žvilgterėjęs į žolę pri
duria:

— Bet, tiesą pasakius, gaila to gero alaus.
Mątjldos veidas žiba džiaugsmu. Ji juokias.
— Žinot, ką judviem pasakysiu? Šiandien turėjau sun

kią dieną, buvau1 baisiai pavargusi ir silpną. Rodės man, kad 
tik didelis džiaugsmas tegalės mane atgaivinti. Ir tą džiaugsmą 
patiekėt man judu. Didesnį džiaugsmą, negu kad galėjau sva- 

. joti. Nes tas judviejų darbas yra gal gražiausis visame jūsų 
* gyvenime. Judu atsižadėjot džiaugsmo, norėdami pradžiugin

ti mane. O dabar gausit eiti su manim, išgersim įkartu kavos. 
• Vyrai ėmė sakyti, kad jie nepadoriai apsivilkę, panelei juk 
gėda būsianti su tokiais.

— O ne — atsakė Matilda—- žmonės, kurie gali padaryti 
tai, ką judu šiandien, padarėt, gali eiti su kiekvienu. Judu esat 
visai užtenkamai padorūs gerti kavą su manim. .

Ir ji nuvedė juodu į artimą restoraną.
Tokios valandėlės, kada ji per purvus matė auksą žibtelė

jus žmogaus'širdyje, tai buvo jos laimė.
I
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Keleriems metams praėjus, Matilda sunkiai susirgo. Ji 
peršalo, eidama bjauriame ore pas vieną kalinį jo gimtąją die
ną. Besįrgdama vieną naktį ji pabudo, apsižvalgė. Kame ji ? 
Tai ne jos kambarys, tai kelias į baisųjį Sibirą, ji važiuoja ten 
su kaliniais. / Dabar kaip tik jie sustojo nakvoti.. . Aplinkui 
visur kaliniai, kaliniai... Jie visi stovi, o ji guli minkštoje, šil
toje lovoje! Argi taip galima ? Ta pati neteisybė, kaip visur.. 
Ji guli, o jie ilsis stovėdami. Bet juk dar tiktai antra nakties 
valanda, tat dar trys valandos, kol jiems reiks važiuoti toliau. 
Dak tie vargšai gali pamiegoti jos lovoje pasikeisdami. Ji 
tuojau atsikels ir užleis jiems vietą. Matilda tuomet teatgavo 
sąmonę, kai' baisiai sušalo begulėdama; ant plikų kambario 
grindų: kliedėdama jr išlipo iš lovos, kad kaliniai turėtų kur 
atsigulti, ir apalpusi nuolė ant grindų. Nuo to ji susirgo plau
čių uždegimu.

(Bus daugiau )

*pi.

Žodis„draugiškumas“, rodos, savo sudėtimi nesiskiria nuo 
kitų, bet kad jį išgirstame, mūsų sieloje atsiranda ypatingas 
nusiteikimas, ilgesys, savotiškas troškimas turėti draugių-ų, 
Draugiškumui maloniai tiesia rankutes nekalta vaikystė, ku
riai vargas sau vardo neturi, taip pat ir žila Senatvė, belinks
tanti po sunkia amžiaus našta. Ö jaunatvė? Ką apie ją ir 
bekalbėti. Šis audringas amžius, pilnas užsimojimų .drąsiems 
žygiams, ypačiai reikalingas draugiškumo ir draugų. Nera
miai juda laisvojo aro sparnai lakiojant po erdvių platybes, dar 
neramiau blaškosi vienatvėj jaunuolio siela.

Mes įgyvename didžiausių dvasios kovų ir persilaužimų
. * 6 ’ * 1

laikotarpį. Pasaulis pasinėrė į maištingų gaivalų sūkurį, kad 
išeitum iš jo sveikas reikia turėti paspirties, draugiškumo ir 
draugų, kurie išgydytų padarytas žaizdas, sustiprintų doros 
pavojuose.

Kiekvieną darbą atliekant, kiekvieną sumanymą vykdant 
reikalinga pagalba, geri, draugiški patarimai. Būna tokių mo
mentų, kada slegia didelis sunkumas, vargas spaudžia, ar tai 
širdis krūtinėj maištą ima kelti; čia draugiškumas nepamaino
mas ir būtinai reikalingas.

Juk yra sakoma, kad kitam papasakotas skausmas keletą 
kartų sumažėja, o džiaugsmas tampa dvigubu. Kiek šis posa
kis yra teisingas, manau, kiekvienam aišku. Vienu žodžiu, drau
giškumas ir draugai turi be galo didelės reikšmės gyvenime.
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Draugystė žmogų gali iškelti i padanges; kiek šiame pasaulyje 
žmogui yrą leistą, gali padaryti laimingu. Taip pat gali ir pa
skandinti, sugriauti ramybės bokštą. Kitą kartą tariamiesiems 
„draugams“ tavų kančių skelbimas gali tik juoką sukelti. Tai
gi draugiškumu tereikia pasitikėti geru ir kilnios dvasios 
žmonių.

Draugiškumas imamas siauresne ir platesne prasme. Kas
dieniniame gyvenime net paprastą žmoniškumą vadinama 
draugiškumui Kaip minėjau, draugiškumo klausimas svarbus 
ir aktualus, todėl, suminėjus jo vertę, noriu iškelti kai kuriuos 
blogus konkretaus gyvenimo faktus. Aš imsiu du atsitikimu: 
1) draugavimąsi dviejų mergaičių ir 2) apskritai draugiškumą 
vienos mokyklos moksleiviu tarpe. Labai Svarbus dar trečias 
atsitikimas — draugavimas bernaičių su mergaitėmis. Kadan
gi šis klausimas reikia plačiau magrinėti/ todėl jį paliksiu toli
mesniam likui. z

Turėti draugę, kuri myli ne naudos ieškodama, yra 
didžiausias malonumas, laimė. Draugė yra neįkainojamas 
turtas, rečiausia brangenybė. Neturėti draugų — skurdas, bet 
apsivylimas jais yra kančia, pragaras. Tai žiauriausia prie
monė, kokią tik pasaulis gali sugalvoti žmonėms kankinti. 
Svarbu todėl pasirinkti draugę, kad vietoj meilės, užuojau
tos netektų sotintis pasityčiojimais, kad po malonaus sapno nė- 

' .reikėtų išgerti kartaus apsivylimo taurę. Reikia saugotis to
kių, kurie, kol būsi naudingas draugaus, bet tave nelaimei iš
tikus paliks vieną su savo mintimis ir skausmais. Pas tokius 

„draugus“ vietoj mylinčios širdies šalti lediniai kalnai ir žiau
rumas viešpatauja. Toks draugiškumas .žemas ir biaurus. 
Gal drįstų kas nors užginčyti, kad gyvenime to nėra? Taip 
manantieji nepateisinamai klystų. Apsidairykime tik aplinkui 
ir pamatysime, kad mūsų mokyklose tokių pavyzdžių netrūksta;

Žiūrėk, dvi susidraugauja, rodos, amžinai nebeišsiskirs, 
kaip pamokų ’ laike, taip lygiai ir pertraukų nepasiieidžia, dali
nasi įspūdžiais, žada viena kitai ištikimybę. Bet, deja, dažnai 
toks draugavimas baigiasi vienos kurios apsivylimu, nes ku
riai, nors patekus nelaimei į nagus, kita, vietoj ją paguosti, su
raminti, pasielgia niekšiškai, apleidžia ir nesirodo tol, kol pir
majai vėl ima sektis. Ne retenybė ir toks atsitikimas: dvi mer
gaitės draugauja kuo geriausia, bet žiūrėk, bent viena pama
tys daug gražesnę, turtingesnę, iš kurios daugiau gali pasi
naudoti, apleidžia savo draugę ir pačiu reikalingiausiu mo
mentu.

Ne paslaptis ir šitoksai faktas, kad, nelaimei, vienos iš 
draugių nuplyšta batukai, uniforma, o kita nebenori su ja 
vaikščioti, gėdinasi susitikti prie žmonių ir ieško laikinai kitos 
draugės, kuri nešioja, gražius batukus ir nenuplyšusią unifor
mą. Bet pirmajai gražiai apsirengus, buvusioji draugė vėl pa
reiškia didžiausi norą atnaujinti draugystę. ' Tiesiog akiplė-
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šiškumas; tai aiškus įrodymas, kad drąugavimąsipagimdė ne 
siela, bet rūbo žmogus ir egoizmas. Galite įsivaizduoti, kaip 
tokiais momentais jaučiasi toji, kurios sunkios 'gyvenimo są
lygos. Iš tikrųjų, toks drangavimasis yra vieni niekai. Reiktų 
panašios draugystės smerkti, jos riaikinti ir mokytis gražiai 
draugauti. .'•"•J. ..r <

Draugaukime taip, kad būtų galima pritaikinti šie žodžiai: 
„Draugė, draugas man pavedė: tavo širdį ir sielą. Kai: suspaus 
tave vargai, ateik ir tada pas mane be baimės“...

Drugiškumas vienos mokyklos moksleivių tarpe reikalin
gesnis, kaip kitur ir būtinas. Mokykloje visi turi jaustis, kaip 
šventovėj, kur viešpatauja taika, ramybė ir meilė. Mokslei
viai privalo suprasti užjausti vieni kitus, silpnesniems padėti, 
suvargusius ir reikalaujančius pagalbos, šiokiu ar tokiu būdu . 
paremti. ■.

Žodžiu, visur turi reikštis draugiška nuotaika, bet ne nu
siskundimai ir pikti žvilgsniai. Deja, tas taip dažnai atsitinka!

Silpnesnieji, išaugę var gi ligose gyvenimo sąlygose ar Šiaip 
likimo nuskriaustieji yra . niekinami, išjuokiami, jų nenorima 
suprasti ir atjausti. O kiti, kuriems gyvenimas ir taip šypso
si, beveik ant rankų nešiojami, jiems pataikaujama, kad ir vi
sai netikę jų pasielgimai ir pasakymai laikomi geriausiais. * ‘ ' ’ » 1 •

Dėl aiškumo, papasakosiu vieną atsitikimą, kuris man yra 
padaręs didelio įspūdžio. Neseniai dideliame susirinkime pa
stebėjau mergaitę gimnazistę, kuri atrodė suvargusi, nuplyšu
si ir labai nelaiminga. Pajutus mano žvilgsnį tiriant ją, bai
liai pasitraukė į šalį. Paklausiau josios klasės draugių apie ją. 
Vienos tylėjo, kitos atsakė : „Tai savotiškas tipas: labai nesim
patingas, neišauklėta, blogai mokosi, be to didelė keistuolė. Ji
nai—sakė—nei draugauja su nieku, o berniukai juokų turi nema
ža iš jos.“ Pagailo vargšės. Maniau sau, argi iš tikrųjų ji to
kia niekam tikusi. Buvo įdomu arčiau pažinti. Pasinaudoju
si proga ją prakalbinau, pasikviečiau į šalį ir pradėjau klausi
nėti, kaip gyvenanti, kaip sekasi.

Ir kągi? Pradžioje tylėjo, paskui ėmė skųstis savo liki
mu, šiaip žmonėmis, mokytojais, mokiniais ir visa tvarka. Tei
ravausi iš kur toks nepasitenkinimas. Jinai atsakė: „Tai, ką 
čia ir bepasakosi, blogas gyvenimas, visi prieš manę, nesiseka. 
Štai šandien vėl smūgis: gavau matematekos dvejetuką, vakar 
negalėjau išmokti nei vienos pamokos. Gyvenu vargingai. 
Mokytis noriu,- nėra labai iš ko, reik užsidirbti. Kad būčiau 
nepradėjus, gal būtų geriau, negu dabar toks vargas ir panie
kinimai kęsti. Kartais neturiu į mokyklą eidama ir duonos 
kąsnelio įsidėti. Nusilpau, pamokų neišmokstu, tenka dirbti 
pašaliniai darbai. Nueinu į mokyklą mokiniai šalinasi, iš
šaukia pamokos atsakyti, klasė juokais palydi, blogai atsakau
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— mokytojas bara, vadina apsileidėle, tingine. Niekas nepa
klausia kodėl man taip nesiseka, bet sprendžia ir teisia pavir
šutiniškai. Labai retai išgirstu švelnu suraminimo žodeli. To
ji diena būna laimingiausia mano gyvenime“. Taip skundėsi 
toji mergaitė. :

• *■ / . - • ’ ’ ’ r . . .

■Man jos beklausant dar labiau skaidrėjo mokleivių tarp 
savęs draugiškumo svarbumas. Paguosti padėti moksle, o 
kartais ir šiaip, suolo draugei, tai yra tie' meilės darbai, kurie 
labiausia mums yra prieinamiausi atlikti ir kuriais pasireikšti 
kiekvienoje mokykloje yra tiek progų.

Palaimintoji Sofija Barat.
(Pabaiga).

Iz. Matusevičiūtė.
* • , » • . *

Dangiškoji apvaizda rūpinosi Palaimintosios darbais ir ji
nai pati matė savo vienuolynų klestėjimą. Nuo 1816 m. ligi • 
1865 m. įsikūrė daugiau per šimtą vienuolynų Įvairiose Euro
pos valstybėse ir Amerikoj. Motina Barat turėjo savo-glo
boje daugiau per keturis tūkstančius seserų ir dveja tiek auk
lėtinių. Motina Barat gavo žemės Paryžiuje ir ten įsikūrė sa
vo buveinę ir pensionatą, iš kur į visą pasaulį sklido gero 
sėklos. 1830 m. Paryžiuje siautė cholera, tuo laiku motina 
Barat priglaudė tūkstančius nelaimingų našlaičių ir juos iš
auklėjo kaip tikra motina. Įrengė didžiulę liaudies mokyklą, 
kurią lankė vieno kvartalo visi vaikai.

Netoli Paryžiaus kaime buvo eentraliniai noviciatūros na
rnai, kur viso pasaulio kilnios širdies dukterys rengėsi hero
jiškam pašaukimui.

Beauvais mieste buvo atidaryta laisvomis teisėmis indu
strijos amatų mokykla, kur per keturis šimtus mergaičių 
žemojo luomo ruošės amatininkės pašaukimui. Marijai glo
bojant išaugo trys rimti vienuolynai Lyon’e. Tikintieji fer
meriai siuntė savo dukteris į seserų vedamas mokyklas Re- 
umes, Oųimper, Nantes. Geriausia industrijos mokykla buvo 
Bordeaux. 1828 m. popiežius Leonas XIII kvietė Jėzaus Šir
dies seseris į Romą, kad jo priežiūroje Trinita dei Monti bū
tų auklėjamos Italijos kunigaikščių’dukterys.

Popiežius GrigaliusXVI pavedė joms Santos Rutinos vienuo
lyną, kur turėjo būti mokomi neturtingiausi Romos vaikai. Ita
lijoj buvo įsteigti vienuolynai Turine, Loreto, Villa Lante.

Lordas Elifford pakvietė seseris į Angliją ir Airiją netur
tingų darbininku vaikų mokyti. Šiandien Londone yra ke-
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turi vienuolynai ir* noviciatūros namui; puikus pensionas pa
saulietėms, Rvehampton.

Anglija buvo pasiuntusi savo seserų j Australiją, kur sep
tyni S v. Jėzaus Širdies vienuolynai ir šiandien puikiai veikia. 
Yra taip pat jų skyrius ir Japonijoj. Belgijoj, Briusely, sesers 
veikia labai plačiai. Prie noviciato yra pensionas, kur ber
niukai ir mergaitės mokomi Įvairiu amatu ir namu ruošos. 
Olanduose, Vokietijoj panašūs vienuolynai darbuojasi. Se- * 
šers gavo skyrius turi: Alžyre, Egipte, Ispanijoj, Pietą Ameri
koj, Cili, Kuboj, Peru, Argentinoj, MeksfkeHE Kolumbijoj.

Jėzaus Širdies seserys' gali pasakyti, kad jų tėvynė visas 
pasaulis.

Motina Barat apkeliavo visas Europos valstybes, lanky
dama vienuolynus ir s t i pr i ndama sese ris vienuoliškose dory
bėse. Vėliau jos sveikata taip susilpnėjo, kad ją reikėjo nešioti, 
bet ir tada jos siela palikdavo tokia pat didelė ir liepsnojanti 
Jėzaus meilė. ■ >

Jinai kasdien dirbdavo kartais dar daugiau kaip dvylika 
valandų. 'Laiškanešys stebėdamasis sakydavo, kad niekas 
Paryžiuje tiek laiškų negaunąs, kaip motina Barat.

Ji išteko laiko j laiškus atsakinėti ir niekada tos pareigos 
neapleido. Tik pažvelgdavo j Kryžių ir jai užtekdavo ugningu 
žodžių, kad paragintų seseris i naujus žygius. Tokią didelę 
organizaciją tik dėka nusižeminimo jinai galėjo valdyti. 
Ji sakydavo: „Kaip Kristus tyliai kentėdamas nešė savo kry
žių, taip tas, kas stovi brolijos prieky, turi lygiai kentėdamas 
nešti visus kryžius“.

Per penkiasdešimts metų motina Barat stropiai lavinosi 
vienuoliškose dorybėse; apie ją sesers galėjo ir pasakyti „Mūsų 
motina yra Įkūnyta regula“. '

Jos darbo kambarėlis buvo kuklus. Pirmoj eilėj ji -pati 
ukdė neturto1 dorybę, to pat reikalavo ir iŠ savo seserų. Kar
tą belankant Vienuolynus sesers jai padovanojo puikų kilimą, 
bet ji sunaikino tą kilimą seserų akyse ir joms pakartojo ką 
visada mėgdavo sakyti : . „Nieko nereik turėti, nuo nieko pereik 
priklausomai būti“.

Motina kaip neturto dorybėj, lygiai aukštai stovėjo pa
klusnumo ir savęs atsižadėjimo dorybėse.

Niekados neišleido ji savo jaunųjų seselių į sunkų vienuo
lišką' gyvenimą, pirma jų ugningais žodžiais nepadrąsinusi. 
„Aš žinau, kad po mano Įsakymais, slepiasi aukštesnė jėga,' 
kuri jus valdo, ir visas tas paklusnumas ir atsižadėjimas mū
sų seseryse yra dėl palaimintosios Dievo malonės“.

Visai prieš mirti ji rašo : Aš esu tikra, jog yra pagrindi
nis dėsnis, kad šventieji valdo neisakydami, bet patardami ir 
veikdami savo pavyzdingu gyvenimu. Jiems gali būti pritai
kinti Evangelijos žodžiai: „palaiminti nužemintos širdies, nes 
jie žemę valdys“.
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Motina Barat yoač rūpinosi nuskriaustaisiai, sergančiais 
ir našlaičiais. Kasdien stengdavosi, juos suraminti, paguo
sti ir jiems patarnauti.. Taip pat ji pati kiek galėjo patarnau
davo savo sergančioms seserims ir tuo mažindavo jų kentėji
mus. Ji nepamiršo nė vienuolyno darbininkų ir tarnaičių. Ir 
ka s galėjo jos nemylėti'ir jai nepaklusti, nes buvo įkūnytas Die
vo gerumas ir meilė.

Ypač motina Barat nepamiršo mažųjų našlaičių. Užtek
davo jai pasirodyti jų tarpe ir jų nekaltose akelėse spindėjo 
džiaugsmo ašaros. Ji su jais kalbėjo apie jų namiškius, lyg, 
rodos, jie būtų jos giminaičiai. Žaisdavo su jais kartu, bet vi
sada rasdavo progą ir juos rimtai pamokyti. Ją vaikai my
lėdavo, bet ir ji vaikams nieko negailėdavo, o ypač maisto. 
Mokytojų dažnai prašydavo, kad jie daugiau rūpintųsi vaikų 
dorybėmis, o ne tokiu stropiu mokymu.

IŠ jos auklėtinių išaugo daug rimtų moterų, kurios visa 
siela buvo atsidavusios krikščioniškiems darbams, daugelis ju 
buvo ir įtakingos šeimynų motinos.

1851 m. Leonas XII šutiekė privilegijų „Vaikelio Jėzaus 
Širdies draugijai“, šios kongregacijos tikslas, kaip norėjo 
motina Barat, būtų apaštalavimas ypač liaudyje. Kur baigiasi se
sers širdietės keliai, ten turi kongregietės nešti Kristaus meilę.

Iš tikrųjų širdietės padarė labai didelį darbą. Motina Ba
rat sako: „Ar gali būti didesnė palaima, kaip Jėzaus vardu 
penėti alkstančius, apdengti beturčius, raminti verkiančius. 
Jėzaus ypatinga misija: nuo jo lūpų turi plaukti tik artimo mei- 
bės stebuklingi žodžiai“.

Po' visų herojiškų darbų artinosi motinos Barat senatvė 
ir galop mirtis. Ji ją patiko džiaugdamasi, nes nuėjo pas Tą, 
Kurio visą gyvėninfą ilgėjosi. Su ašaromis visada valgyda
vo Angelų Duona ir dabar paskutinę gyvenimo valandą pa
stiprinta š v. Sakramentais ilgėjos to- laiko, kada galutinai ga
lės pasakyti —■ sudiev, žeme, aš keliauju į amžiną džiaugsmą.

Ji mirė 1865 m. gegužės mėn. 25 d. Jos kūnas buvo pa
laidotas noviciato bažnytėlėj.

Magdalenos Sofijos žemei nebuvo, bet tiems, .kurie šau
kėsi jos užtarimo, ji padėjo. Yra įvykę jos užtarimu daug 
stebuklų. 4

1893 m. iškilo reikalas pripažinti ar tie stebuklai yra tikri. 
Tam reikalui buvo sudaryta speciali komisija keleto vysku
pų, pasauliečių gydytojų ir nusiųsta į Romą. Vėliau buvo at
kastas jos kūnas ir po dvidešimt aštuonerių metų buvo išlikęs 
visai sveikas.

Byla tęsėsi ligi 1908 m. ir be jokio abejojimo Magdalena 
Sofija Barat buvo popiežiaus Pijaus X pripažinta palaiminta.

Palaimintoji/Sofija Barat ir dabar nepamiršta tų, kurie 
jos šaukiasi, ji globoja našlaičius per savo dabar gyvenančias 
vienuoles seseris.
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Bendravimo teisė.

Kovoti su sunkumais, kurie spaudžia žmogaus pastangas 
ką nors laimėti, atsiekti sau skirtiesiems tikslams, vieniems 
asmenims reik pagalbos kitų. Žmonės buriasi profesijų, gai
lestingiems darbams, mokslo, religijos, meno ir p. reikalams. 
Ačiū tam susibūrimui, gali geriau ginti savo reikalus, savo tei
ses, gali geriau išvystyti savo veikimo jėgas. Žmogus, bū
damas iš prigimties drauginga būtybė, kad atsiektų pilnesnio 
išsivystymo, būtinai reikalingas kitų pagalbos.

Bendrauti vieniems su kitais yra būtinai reikalinga dorovės 
atžvilgiu, jei nori išvystyti visą dvasios energiją, kurią Su
tvėrėjas yra į žmogų įdėjęs, fiziškų jėgų atžvilgiu, jei nori val
dyti aklas gamtos jėgas ir jas palenkti savo reikalams tarnau
ti, politiniu atžvilgiu, jei nori apdrausti savo reikalus ir teises 
valstybėj.

Kadangi bendravimas žmonėms yra būtinas dalykas, tad 
tai yra prigimta jų teisė.

Šv. Tėvas Leonas XIII yra rašęs labai gražių Enciklikų; 
jose nepaprastai aiškiai ir teisingai buvo- dėstomi dalykai. Šit 
ką jis sako apie vienų žmonių bendravimą su kitais Enciklikoj 
pavadintoji Rerum Novarum „Kasdieninis patyrimas žmogui 
rodo, kad jam reikalinga svetima pagalba. Iš to įgimto palin
kimo, lyg iš grūdo, gimsta žmonių bendravimas vienų su ki
tais. Dėl to įgimto žmonių bendravimo steigiamos įvairios 
draugijos... jos todėl turį būti valstybių remiamos, nes stei
giamos yra prigimties teisei įgyvendinti, o ne ją paneigti“.

Valstybė turi sužiūrėti tą įgimtąją žmonių bendravimo 
teisę, laidoti jos įgyvendinimo galimumą, neturi jos apriboti 
leisdama susidraugavimus. Bet iŠ to neišeina, kad ši laisvė 
turi, būti neribota, be saiko, be kontrolės. Visai ne! Visuo
tinas labas stato valstybei pareigą būti tvarkdariu piliečių su
sibūrimų į draugijas. Jos pareiga yra įsikišti į veikimą drau
gijų, kurios veikia prieš dorą, prieš įstatymus, jas naikinti, 
kai pasireiškia esančios pavojingos visuomenei.

Šiais laikais dvi rūši susidraugavimų daugiausia kreipia į 
save' dėmesį, apie jų buvimą ir veikimą daugiausia kalbama 
rašoma. Tai yra:

Susidraugavimai religiniai kitaip sakant, kongrega
cijos. Jų nariai turi labai aukštų tikslų: Dievo garbę, 
žmonių labą, ieško tobulybės, visiško pasišventimo maldai ir 
pasišvenčia tarnaudami minių dvasios ir kūno reikalams.' Šių 
draugijų nariai kai kuriose šalyse, kaip šit pagarsėjusioj Mek
sikoj ir ne per labai seniai Prancūzijoj, visišikai neteisingai 
buvo persekiojami. Šalys, kurioms rupi savo kraštų labas,
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ir kurios turi . išleistus įstatymus, draudžiančius siu draugijų 
veikimą, ima' paskiausiais laikais peržiūrinėti tuos įstatymus, 
juos atmesti. Tų aukštų tikslu draugijoms turi būti duoda pla
čiausiaveikimo laisvė, o turi būti suvaržyti norai pilnų neapy
kantos neišmanėliu. ■

Susidraugavimai profesiniai yra organizacijos apsaugo
ti savo profesiniams interesams. Kaikuriose šalyse,, 
kaip šit Prancūzijoj ilgai neigti įstatymų, nuo 1884 m.šie susi
draugavimai naudojasi plačiausia laisve. Šalyse, kur pramo
nė aukštai pakilus, jie yra pagrindas moderniško darbo orga
nizavimo. Tiek darbininkams, tiek darbdaviams tos draugi
jos labai svarbios, net būtinos. Tai vienintelė premonė dar
bininkams aptarti savo darbo sąlygas, darbo organizavimą. 
Santykiai tarp darbdavių ir darbininkų, draugijų palaikomi 
mišriu komisijų. Platus pramonės ūkio gyvenimas labai rei
kalingas tokių komisijų ir kai bus jų daugiau įsteigta, labai 
palengvės susitarimas tarp žmonių, susirūpinusių vienos pro
fesijos reikalais. Šalyse, kur' pramonė neužima pirmos vie
tos, krašto ekonominiam gyvenime, čia daugiau apsieinama 
be mišrių darbininku ir darbdavių komisijų, bet profesinės 
draugijos irgi labai įsigali. Jos visur padeda gerinti profesi
nio veikimo sėkmingumą.

*

Apžvalga.
Prancūzijos moterų organizacijos. Pirmą kart moters 

susibūrė katalikiškam darbui 1899 m. Lyon’e vadovaujant p-lei 
Rochebillard. Ji ėmė vykdyti gyvenime šv. Tėvo Leono XIII 
Enciklikos Rerum Novarum nurodymus; ■ ■ -r . ° • . . .

1902 m. sesuo Milcent, kuri buvo labai atsidėjusi gailestin
giems darbams, Abbeye įsteigia darbininkių draugijėlę. Pa
skui iš tos draugijėlės išaugo didelė moterų profesinių drau
gijų sąjunga Abbeye mieste. ■

1906 m. p-lėms Poncet ir Mercon-Vicat vadovaujant stei
giama darbininkių draugija. Isėre; ir ši draugija išaugo į profe
sinių draugijų sąjungą.

Dabar plačiausioji moterų darbininkių organizacija yra:
Prancūzijos krikščionių darbininkių konfederacija. Čia 

prisidėję:
Centralinė moterų darbininkių draugijų sąjunga, Abbeye; 

jos didelė veikėja p-lė Graff. Sąjungos organas „La Ruche ; 
syndical“.

11
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’ Prancūzijos moterų profesinių draugijų sąjunga, Paryžiuj. 
Garsi Šios sąjungos veikėja p-lė Lafeuille; organas „La Tra- 
vailleuse“.

Paštų, telegrafoir telefono moterų profesijų draugija. Vei- 
— ■ kėja Mel.be Leconte. Draugijos organas „La Femme Fpnction- 

naire“. ■ • :
Moterų laisvų profesijų sąjunga Isėre. Organas „La voix 

professionnclle“./
Prancūzijos žemdirbių draugijos moterų sekcija; nagrinė

ja ji įvairius moterims artimus ūkio klausimus. Garsi veikė
ja ponia Girod del’Ain.

1925 m. cardinolui Maurin patariant įsteigta moterų visuo- 
menminkių sąjunga. Jos uždaviniai ■— tarnauti šeimynai, pro- 
fesijai ir šaliai. Sąjunga turi savo organą „La femme dans la 
vie social“, kuris pasiekia mažiausius1 miestelius ir mažiausius 
sodžius. Jis labai daug dėmesio kreipia į vailkų auklėjimą. 
Sąjunga veikia labai plačiai. Ji susiskirsoius į rajonus, o ra
jonai veikia įvairiomis sekcijomis: įvairiu profesijų, buvusiu 
vienos mokyklos mokiniu, pav., stipriai veikia visuomeninės pa
galbos sekcija, kurios didžiuma buvusios Ecole Normale mo- 

: kinės; sekcijos nariai rūpinasi patiekti savo žinių kitiems, pa- 
. gilinti savąsias, persunkti visuomeninį veikimą katalikiška dva

sia; jos leidžia labai naudingą biuletenį. Kitos sekcijos minė
tinos dar, pav., jaunų pasaulinių moterų, ūkininkių, vieno uni
versiteto studenčių. 

* i ■ , ■ ’ • ’ . '

Kitos katalikiškos organizacijos:
Prancūzių tautinė sąjunga įsteigta 1901 m. ponios Lestra. 

Jos tikslas kovoti su prieštikybiniais įstatymais. Ši sąjunga 
stengiasi centralizuoti jėgas visų prancūzių katalikių, norinčių 
tarnauti Dievui ir tėvynei darbu ir malda.

Prancūzijos moterų ir prancūziškos knygos visuomeni
nio veikimo organizacija įsteigta 1900 m< Ji rūpinasi, kad mo
terys geriau suprastų savo pareigas; stengiasi palaikyti taiką 

- darbe, rūpinasi didinti visuomenės' pažangą. Ši drau
gija leidžia labai dokumentuotą bibliografijos biuletenį, 
sudaro katalogus prancūziškų knygų, kurios leistų svetimtau
čiams susipažinti su prancūzų garbinga literatūra, kasmet or
ganizuoja socialines savaites.

Tautinė moterų balsavimo teisėms realizuoti sąjunga. Or
ganas „F Union national des femmes“.

Geležinkelio tarnautojų katalikių sąjunga. Žymi veikėja 
p-lė Th. Muret.

Katalikių pašto, telegrafo ir telefono sąjunga. Veikėja 
p-lė Duban.

Bankų, biržų, draudimo įstaigų katalikių sąjunga.
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Katalikių mokytoju sąjunga.
Katalikių buhalterių sąjunga^ 

' ... t ‘ . • , , . ' f

Katalikių gailestingųjų seserų sąjunga.
Katalikių suvartotoji! sąjunga.
Katalikių mokytu moterų sąjunga.
Prancūzijos katalikių žemdirbių sąjunga.

♦ ■

Studentes turi: .
Prancūzų katalikių studenčių sąjungų federaciją. Čia 

prisidėję:
Paryžiaus universiteto studenčių sąjunga,
Katalikų instituto studenčių sąjungą, Paryžiuj, .
Pasteur’o pasikalbėjimai (medikių draugovė),
Tiesos draugija; ir kai kurios mažos kitos.
Didžioji Prancūzų moterų organizacijų yra:
Tarptautinė katalikių moterų organizacijų sąjunga. Ji ap

robuota Š v. T ė vo Pijaus X 1913 m. ir Š v. Tėvo Pijaus XII925 
m. Jos svarbusis uždavinys ginti; tikybos laisvė ir rūpintis 
tais visuomeninio gyvenimo klausimais, Ikur gali reikėti tarp
tautinio moterų bendradarbiavimo. Į šią sąjungą yra prisidė
ję 26 tautų 57 organizacijos su 25 milijonais narių. Žymi vei
kėja ponia F. Stenenberghe-Engenngh.

Prancūzų nekatalikių organizacijos:
Tautinė moterų taryba, rūpinasi moterų balsavimo tei

sėmis. .
Prancūzijos moterų teisių sąjunga.

nMoterųbalsavimo teisių sąjunga.
Moterų broliškos pagalbos sąjunga.

• . . - - ' • . ' -i

Moterų būviui ^pagerinti ir jų teisėms ginti sąjunga.
Moterų sąjunga tautų draugavimuisi. Leidžia laikraštį 

„La Paix par lė Droit“. - V. S.

0 i o va n n i P a p i n i. Kristaus istorija. Iš italų kalbos 
vertė d-ras Mačiulis, I dalis. „Žinijos“ bendrovės 20-sis lei
dinys. 1929 m., 231 psl. Kaina 6,50 lt.

Visi labiau turtėjančioj mūsų verslinėj literatūroj dažniau 
sutinkami lengvo kartais net menko turinio romanai, pasakoji
mai, kelionių, nuotykių aprašymai. Tokie dalykai visada, tu
ri didesnį pasisekimą plačioj skaitytojų masėj. Verčiami ir 
leidžiami dažniausiai piniginiais išrokavimais. Skaitomi su

‘ ' ■ , ■ • • - . I ■
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malonumu; paskaityti dedami į Šalį ir... su malonumu užmir
štami.

Tačiau iš ve rči am ir dideliu, vertingu dalyku, garsiu pa
saulinės literatūros brangenybių- Šiuo atžvilgiu „Žinijos“ 
b-vė bene bus rimčiausia leidėju grupė, kuriai rūpi ne tiek už
versti skaitytojus pigiais — po 2 litu — romanais, bet pirmoj 
eilėj duoti jiems gaivinančio dvasios maisto. __

Giovanni Papini „Kristaus istorija“ yra viena iš tu dide
lio vertingumo knygų. Išversta jau į daugelį kalbu, kaip įžy
miausia knyga šių dienų tikybinėje literatūroje. Tenka tik 
džiaugtis, kad Ši reto brangumo knyga bus ir mums prieinama.

Koks šios knygos turinys? —< Tai Kristaus-Žmogaus gy
venimas ir Kristaus-Dievo žmonijai apkreikštos Evangelijos 
aiškinimas nuostabiai vaizdingu ir prieinamu būdu. Aiškina
mos girdėtos ir žinomos tiesos. Girdėtos, bet neįdėtos į širdį; 
žinomos, bet gyvenime netaikomos. Nutiesiamas aiškus ir tie
sus kelias, kuris sujungia amžinąsias tiesas su žmonių gyveni
mo tikruma. Tas kelias yra visiškas savo sielos perkeitimas, 
yra išsižadėjimas „gyventi pirmykštį gyvuliškų instinktu gy
venimą, šiek tiek pagražintą ir nudažytą žmoniškumu“. Tas 
kelias yra meilė, — vienintelis kelias galįs išgelbėti žmoniją 
merdėjančią susigraužime ir žūvančių nusiminime.

„Ši knygą norėtų būti — pakilimo ir paruošimo — auklė
jimo knyga. Ne ta prasme mechaniško įrankio1, bet žmogiška 
ir vyriška sielos perdirbimo prasme“ — sako autorius savo 
knygos pradžioje.' Šis pasisakymas rodo, kad knyga parašy
ta ne meniškais sumetimais. Pirmutinis autoriaus tikslas -— 
tiesa, paskui grožis. Grožis spindi iš tiesos šviesumo, o tie
sa iŠ skaidraus grožio' žibėjimo. Viena ir kita nesiskiria šia
me kūrinyje; Stilius — gyvas, iškalbingas, pilnas jėgos ir 
tikrumo. Vienu posakio užsimojimu pradengia neregėtus pa
saulius. Autorius pažįsta pasaulį ir žmogaus širdį. Dėl to jo 
kalba nėra abstrakcijos, bet gyvybės pilni vaizdai.

Tiems, kurie pasiilgę ir ištroškę tiesos, kurie nepasitenki
na akimirksnio džiaugsmais, kurie nori gyventi, ne vergauti —- 
tiems ši knyga bus auksinė naujos dienos aušra, mirusio gy
venimo prisikėlimas. —

Knygos vertimas atliktas labai rūpestingai. Stebina 
kalbos gražumas, turtingumas ir paprastumas. Ir išleista gana 
dailiai. Tik vieno dar tenka pasigesti, būtent: autoriaus bio
grafijos. Garsus italų rašytojas Giovanni Papini yra kon
vertitas. Apie tai jis duoda truputį žinių savo knygos pra
džioj. Bet tai per maža, kad galėtume įsigyti pilną jo asme
nybės vaizdą. J- Jt

P. C y r i i 1 u s W e h r m e i s t e r O. S. B. „Orleano Mer
gelė“. Trumpas istoriškas jos gyvenimo bei darbų* aprašy
mas. Vertė A. Ylius M. I. Č. ir J. Rakicikas M. I. C. Kaina 
80 et. Nedidelio formato, 70 puslapių veikalėlis.
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Įžangoje, parašytoje Kučinsko, trumpai nupasakotas laiko
tarpis nuo 1337 m. iki 1453 m. Tai anglu veržimasis i Pran
cūzijos sostą. Toliau vertėju kalba, kurioje nurodoma šios 
knygelės tikslas. Vertėjai mano, kad skaitytojas knygelėje 
ras šias mintis: kad Pievas atlygina šiame ar aname gyveni
me tiems, kurie nesipriešina Jo valiai, kad tėvynėj meilė yra 
Kristaus pašvęsta, kad kasdieniai darbai suderinami su Dievo 
valia. Po to eina Joanos Dark gyvenimo aprašymas ir 10 
skyrely, „Joanos išaukštinimas“, jos kanonizavimo byla, kuri 
įvyko 1920 m. Viskas labai populiariai išdėstyta. Vietomis, 
kaip pavyzdžiui 5 pusi., kur pasakojoma Joanos pirmoji jau
nystė pas tėvus, lyg tyčia taipartimaimūsųliaudžiai vaizduo-

- jamas šventosios gyvenimas, kad, rodos, Joana visai tinka 
įstatyti į mūsų mergaičių gyvenimo rėmus,

Šios knygelės labai tinka skaityti sodžiaus mergaitėms, 
bet jos tinka ir visoms apšviestesnėms, nes lig šiol, rodos, ne
turėjomeplatesnės istorinės apžvalgos šios šventosios gyve
nimo. J. D. ■;

Poetiškas paprotis. Indijos tautelėje Seneka yra labai 
poetiškas paprotis. Kai miršta jauna mergaitė, jos giminie
čiai tupdo į narvelį jauną paukštelį ir laiko jį, kol jis pradės 
giedoti. Tuomet jie stato narvelį ant mirusios kapo ir, pavedę 
paukšteliui perduoti jai linkėjimus ir švelnius sveikinimus, ati-. 
daro narvelį. Jeigu paukštukas aukštai iškyla į orą ir nuskren
da, žiūrintieji tiki, kad jis nesudės sparnų ir neužmerks akių 
iki to laiko, kol nuvyks į dvasių šalį ir perduos pagal pasky
rimą visus linkėjimus, kuriuos perduoti įgaliojo jį mirusios gi
minaičiai. Arėjas (Leonas) Vitkauskas.

-^öqcro^-
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Mergaičių darbai.
Studenčių Ateitininkių Draugovė. S. m. spaliųjmėn. 9 d. 

įvyko Draugovės visuotinas. susirinkimas, kuriame padaryta 
praeitų metų veikimo apyskaita, išrinkta nauja Valdyba ir 
revizijos komisija. Naują Dri-vės Valdybą sudaro: Emilija 
Masiliūnaitė pirmininkė, Aleksandra Kudirkaitė vicepirminin
kė, Adelė Grinkevičiutė sekretorė, Birutė Čepaitė iždininkė, 
ir Alicija Rūgytė laisvas narys. <Į revizijos komisiją išrinkta: 
p. A. Zubauskienė, Ona Petravičiūtė ir Vėrė Kirkilaitė.

Iš praeitų metų veikimo pranešimų paaiškėjo, kad buvu
sioji Draugovės Valdyba vykusiai dėjo pastangas tvarkydama 
vidujinį Draugovės gyvenimą, o atskiri rateliai sėkmingai 
veikė savo specialėse srityse.
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Naujoji valdyba jau pradėjo savo darbą. Sušaukta jau 
du visuotini Dr-vės susirinkimai- Sisirinkiiflę įvykusiame spa
lių mėn. 9 d. svarstytas ir priimtas 1929-30m. veikimo pla
nas, kuris yra nukreiptas į sąmoningą savo pasaulio žiūros 
principų pažinimą ir jų taikyiwgy venime. Be to, manoma 
aktyviai domėtis kultūriniu gyvenimu.

Antrame, laipkričio mėn. 15 d., visuotiniam susirinkime, bu
vo atsilankius gerb, daktarė p. Ragaišienė. Ji savo maloniam 
pasikalbėjime suteikė mergaitėms daug, gerų patarimų ir nu
rodymų pirmai pagalbai nelaiminguose atsitikimuose.

Pagaliau lapkričio 23 d. suruošta -draugišką susipažinimo 
arbatėlė. Jaukioj savo valgykloj (Laisvės Al. 3, At-kų Rū
muose), prie baltų stalu, valgyklos vedėjos maloniai vaišina
mos, kalbėjosi; nemažas . Draugovės narių, būrys, , pasakojosi, 
sumanymus, susipažino su naujomis savo draugėmis. Juo
kai ir dainos ir rimtos kalbos pynėsi į vieną gražų vainiką.

Meniškąją arbatėlės pramogos dalį organizavo literačių 
grandinė „Trylika“. Deklamavo, skaitė savo rašinėlius, eilė
raščius; dainavo duetus. Arbatėlėj buvo ir malonių viešnių, 
atsilankė — „Birutės“ draugovės pirmininkė A. Sereikytė, 
„Aušros“ gimti.- merg. kuopos pirm. Danutė Lipčiūtė su dviem 
savo draugėm. 1

Arbatėlė praėjo labai linksmoj ir širdingoj nuotaikoj.
Kauno merg. mok. seminarijos kuopa. Jau nusistačiusi 

1929-30 mokslo metams veikimo planą. Nutarė pabaigti, pra
eitais mokslo metais pradėtus, ruošos kursus.

Valdybos sąstatas: pirm. — L. Gerasimavičiutė, yicepirm. 
— M. Paltanavičiutė, seki*. K. Kazlauskaitė, ižd. M. Didikaitė, 
arch. S. Janauskaitė.

Kauno rajono ateitininkės steigia gailestingųjų darbų bū- 
rėlį, ir tuomi nori padėti vargšams. Tuo dalyku vertėtų ir 
visoms kuopelėms susirūpinti.

Marijampolė. Rajone veikia dvi mergaičių kuopelės. V. 
R. J. Gimnazijos ir mok. seminarijos.

V. R. J. Gimnazijos kuopelė susiskirsčiusi į 8 ratelius, ku
rie veikia gana gerai. Vyresniosios padeda jaunesniosioms. 
Jaunesniosios beveik visos eucharistininlkės. Kuopelės pirm. 
J. Dunšaitė. „N. V.“ platintoja Iz. Eidukevičiutė. Apskritai 
kuopoj vyrauja mergaitės. 

♦ ' • ‘ . . • . . . .J

II. Seminarijos kuopelė taip pat gyvuoja. Joje veikia 
4-ri rateliai. Kuopelės pirmininkė O. Botyriūtė. „N. V.“ pla
tintoja. U, Rųpeikaitė. Šiaip veikimas eina gerai. Narės ak
tingos ir pastovios.

Zarasuose ateitininkės taip pat nesnaudžia. Sugrįžusios 
po linksmučių vasaros atostogų padarė susirinkimą, kuriame
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dalyvavo daug mergaičių. Skaityta paskaita: ^Moksleivių 
organizacija“.

Kuopelės valdybą sudaro: M. Siliekaitė pirm., E. Pran
ok ūnait ė vice-pirm. ir B. Vitkaitė sekretorė. ,,N. V.“ platin
tojos: pirm. J. Sąkalytė, pad, O. Tanklicaitė ir Ę. Pranckunaitė.

Korespondentė O. Vapšinskąitė., Nutarė ruošti vakarą ir 
kuopelės metinę šventę. . ■

Seinai. 1929 m. lapkričio mėn. 14 d. buvo sušauktas su
sirinkimas. Praėjo labai gyvai. Valdybą sudaro: V. Pavasa
ryje pirm., M. Matusevičaitė sekretorė, P. Pasūkonytė iždi
ninkė.

Rokiškio ateitininkių kuopelė nusistatė veikimo planą, 
išsirinko valdybą: pirm. O. Dagytę, v. p. St. Vainaųskaitę, 
sek. A. Kiaulėnaitę. Žada veikti, stiprinti narių drausmingumą, 
ieškoti naujų veikimo būdų.

Biržai, Ateitininkių kuopelėj vadovauja: pirm. Binkevi- 
čiutė, sekretorė O. Kuprytė, v. p. Z. Palionytė.

Be to, prie kuopelės yra rankdarbių sekcija, kurią veda 
J. Macijauskaitė.

Kėdainiai. Valdybą sudaro: V. Senulytė pirmininkė, E. 
Miliukaitė yice-pirm., Grigaitė sekret. Noro dirbti yr?a. Rei
kia tikėtis, kad ir energijos užteks.

Linkuvietės taip pat veikia. Reikia pastebėti, kad vienos 
'pirmųjų atsiuntė, žinias apie savo veikimą. I valdybą išrinkta 
M. Mišėikaitė pirm., Z. Račytė vice-prim., E. Zųigytė sekret, 
ir laisvas narys O. Jųdriulytė. Viename susirinkime buvo 
mok. O. Norušytės paskaita: „Moteriškumas“. Narių kuope
lėje 35. „N. V.“ išplatina 21 egz. i

Valdyba stengiasi surasti būdus geresniam narių įsąmo- 
nimui reikalingais gyvenime klausimais.

Prienai. . Nuo šių metų mokslo pradžios padaryta vienas 
bendras mergaičių susirinkimas. Jame laikyta paskaita ir iš
rinkta nauja valdyba. Jos sąstatas: J. Mačytė pirm., M. Ki- 
žytė vice-pirm., K. Meknavičiutė sekretorė. „N. Vaidilutės“ 1 
platintoja M. Matutytė.

Vyresniosios padarė du susirinkimu. Skaityta paskaita: 
„Moralis gyvenimas“. Per susirinkimus nagrinėjami aktu
aliausi mergaitėms klausimai. Narių kuopelėj vyr. 24, jau
nesnių 26.
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J. A. G 1 y n n, Darbininkas Matas Talbonas, jo dievobaimin
go gyvenimo vaizdas. Iš anglų kalbos vertė kun. B. A n d i u- 
š k a, T. T. Jėzujitų laidinys, 1929.

Kųn. E. D u p 1 e s s y, Vyrai ir religija,. veortė J. G r a t- 
kaus kas, „Religijos ir Kultūros“ bibl. Nr. 13, 1929 m.

K. B a j e r č i u s, Trys keliai, apsakymėlis, Šv. Kazimiero 
Dr-jos leidinys, 1929 m.

J. G a 11 e t, Cyrano de Beržerako nuotykiai, „Vairo“ 
b-vės leidinys, 1929 m. 1

Mano Kalendorius, 1930 m., „Vairo“ b-vės leidinys.’
Mūsų Vilnius Nr. 7—8, 1929 m.

Malonus skaitytojai.

„Naujoji Vaidilutė“ lieka Tamstos prietelium jau ir dešim
tuosius metus. Kiekvienas jos numeris bus pilnas naujumo, gai
vinančios pilką kasdieni gyvenimą dvasios. 1930 m. ją pasi
kviesti etas dabar tuojau, — jos prietelystėj jau naujųjų metų 
pradžioj turėsit gražių gyvenimą sveikinančių valandų.

& „N. V.“ A d m i n i s t r a c i j a.

„N. V.“ AUKOS.

1. Amerikos L. K. Moterų Sąjungos 30 kuopa per p. V. 
Valantiejienę 50. lit.

2. Iš Kėdainių per p. Sabaliauskaitę gauta nuo:
J. Sabaliauskaitės 5 „
A. Karazytės 5 „
O. Gričytės - 5 „
Kun. Mališausiko 10 „
p. Baranauskienės 3 „
p. Valavičiūtės 3 „
p. Šimoliūnienės 2 „
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