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'>g^Aš nemyliu Tavęs,
0 vienok tolumon kai nueini 
Mano maldos netenka ugnies. 
Juodi šydai pavėjui, 
Kaip mintis paslapčių įsiūbuota, 
Rodos, žemę ir dangų užties.
Kur einu, net ir sau nepasakius, 
Su liepsna kur iš pelikių pakyla 
Fosforine šviesa išsilieju.
Arba, lyg panaktinė plaštakė. 
Kur prie žiburio sukas, 
Pakelėm tik tavęs klausinėju...
Visos mintys, jausmai — susivėlę kaip rūkas... 
Ir atspėti vis noriu
Gal ne vien tik žvaigždynam meldies.:. 
Nors žinau prieš Aukščiausio altorių 
Nusilenkčiau: „Nemyliu Tavęs!“

NUSKRIDO.

Mykolaitytė.

Ilgai aš žiurėjau, kaip verkė senelė
Jaunystės žieduotų dienų.
Jos ašaros biro, kaip rytmečio rasos 
Per skruostus vagotus vargų.

■ ' ’ z ‘ ,

Ir jai kada veidas žydėjo, kaip gėlės,
Ir akys žėrėj’ spinduliais.
Širdis karšta plakė jaunatvės troškimais, 
Ji žengė svajonių keliais.
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2 ' Nuskrido.

Ir jai gal pasaulis Šypsojos, kaip saulė, 
Ir buvo išpintas žiedais. _
O ji, kaip plaštakė skrajojo ir džiaugės
Ir Laimės vaidenos vardai, ' > >

. r t . • 1

O dabar jau toji jaunatvės plaštakė
Nuskrido su vėtrom toli...
Ir nors beraudodama jūres priverktum ,
Atgal jos grąžint negali.

LAIMINGOJ VALANDOJ.

Mykolaitytė,

Ach pasauli, , ‘ Mano širdį. 
Tavo tamsiai Už paukštelių
Melsvą galvą Dainą gražią,
žvaigždėmis Kuri skamba
Apvainikuotą Tamsioj girioj.
Aš prispausčiau Už tas pievas
Prie krūtinės! > Nematuotas,
Degančiomis " Ką žaliuoja,
Savo lūpoms Lyg kilimai;
Palytėčiaų Už kalnelį
Tavo plaukus Ramunėlj,
Ir širdingai Kurs svajonių
Pasakyčiau: Mano klausos
— Ačiū, ačiū Ir už vėją
Už tuos žiedus Skraidunėlj,
Ką laukuose Kurs šią dieną
Tiek pražydo, Mane glosto
Už jų kvapą Ir užburtos
Zefyrinj, Laimės dainą
Kurs gaivina Man dainuoja!

BARKAROLĖ.

Z. Dranga,‘ . 1 ’
Šlaituose nuėstas miega jau 
Paskendęs į miglas, 
Žemai Štai vilnys vandenų 
Jomis išplaukiu aš.
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Dangus išbarstė sidabrus
Mėnulio-ir žvaigždžių 
Žarstydanis k riks tolus bangų 
Aš pas’tave plaukiu.

Ištyso takas vandenuos
Vyliodams i salas, 
J tylią laimę šios nakties -
Irklų sparnai nuneš. 

. ■ ‘ ' -

Stebuklai vieni, štai žiūrėk!
Du skliautu aš regiu, t
Bokštus aukštai ir čia žemai ■ ?
Prie kojų mudviejų. ■

' - - . . • ■ ‘ J 
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Surišo stichijų kraštus x
Iš erdvių žiburiai
Kas riša mus laively šiam, 
Brangioji, ar žinai?...

Sibilla Pagni ir Taddeo Amente.
* ■ ' . . t

Henrich Federer*),

Jau nuo pat mažų dienų tamsiaplaukė Sibilla Pagni my
lėjo šviesiaplauki Taddeo Amente; Mergaitės tėvai turėjo 
dešimts avių ir dešimts ožkų. O Taddeo tėvas — tik dvi 
avis ir dvi ožkas.

Apie vestuves nė kalbos negali būti, sako senis Pagni. 
Toks jau yra paprotys mažuose Umbrijos kalnų kaimeliuose. 
Ten gali susituokti tik tie, kurie turi po lygiai avių ir po ly
giai ožkų. O turėdamas dar asilų ir raguočių, nė manyt ne
mano vesti avis ir ožkas. Iš tokio visi tik pasijuoktų.

Bet Sibilla uė kiek nenorėjo skaitytis su gyvuliais. Jai 
rūpėjo tik gražusis Taddeo Amente. Ji neišleido jo iš savo 
akių. Tik jam buvo jos žvilgsniai, tik jam jos maldos. Ji ne- 

*• » .* ► ■

*) H. Federer, miręs 1928 metu pavasarį, yra vienas iš žymių
jų Šveicarijos rašytojų. Savo pasakojimo menu ir savo kūrybos dvasia 
įnešė naujos gyvybės į šveicarų literatūrą. H. Federer stovi šveicarų 
katalikų rašytojų priešaky. Čia dedamas, kiek sutrumpintas, jo pasa
kojimas paimtas iš gyvenimo paprastų kalnų gyventojų Umbrijoj. Um- 
brija — antroji Federerio tėvynę, kuri greta Šveicarijos sudaro jo kū
rybos foną. Vert,
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dainavo dainų, kurioms jis nepritarė ir negėrė iš to puoduko 
kurio jis nebuvo palietęs savo šaltom lūpom. Ji buvo skaisti, 
pilnutė raudonveidė, kaip vienas iŠ raudonų, pilnųjų gvaizdiku 
klebono daržely. O jis buvo išbalęs ir lieknas, tylus ir 
šiurkštūs, kaip kalnų gvaizdikai Ratimonte uolose. Niekad jis 
nepratarė jai meilesnio žodžio. Jis jos vengdavo, o susitikęs 
r auk vdavos nepatenkintas.

Ir Sibilla pradėjo kas kart labiau jo bijoti. Tačiau mei
lė nuo to negeso, ji mylėjo jį dar labiau.

Kai Taddeo gindavo į upelį girdyti savo ožkas, pirma 
pajuoka savo šaltame veide: „Tik pažiūrėkit, bandos užteks 
jo nusivarydavo ir Sibilla savo penkias poras į tą pačią vietą. 
To nepakęsdamas Taddeo pasakė jai kartą su neapsakoma 
kaip tik penkioms vestuvėms. Adio!“ Ir botagu pliauškin
damas nusivijo savo ožkas į kitą upelio vietą.-

Ant rytojaus varėsi Sibilla į upelį tik dvi, pačias men
kiausias ožkutes, ir laukė jo su smarkiai plakančia Širdimi, 
tikėdama išgirsti meilesnį žodį. Bet Taddeo veidą iškreipė 
dar kartesnė šypsena, o jo saulės sukepintos lūpos metė pik
tus žodžius: „Ar jau išgaišo ta gausioji banda, ar susitraukė?11

Ir nuo to laiko Taddeo varydavo savo ožkas į upelį su 
mažuoju broliuku Feli'ce.

Tačiau gegužės mėnesį, kai visos mergaitės ir vaiki
nai nusivarydavo savo bandas į aukščiausias kalnų ganyklas, 
atsirasdavo tada progų Sibillai su Taddeo susitikti. Kartą 
buvo juodu linksmam jaunųjų būrely. Daug Šoko, dainavo, 
įsigėrę ir vyno. Kažkas pasidarė tada Sibillai: ar ji nelai
mingos meilės vejama, ar vyno įsmąginta nubėgo prie savo 
šalto, atšiauraus vaikino, atsiklaupė prieš jį ir tarė, kaip ma- 
žas vaikas:

Taddeo, aš negaliu be tavęs gyvent. Mylėk ir ma
ne, mylėk nors kiek!

O jis šaltai jai atrėžė:
— Kvailas padare, pasakyk, kaip gi aš vadinuos!
— Amente, — atsakė nieko nesuvokdama.
= Na, mat, žinai, nors tikra esi žąsis. Jau mano pa

vardė sako, kad mari negalvoj tokios kvailystės, aš nieko ne
jaučiu. Amente!. . . Toks aš esu tokiu ir būsiu, adįb! Ir 
ją palikęs įsimaišė į draugų būrį.

Bet Taddeo nesusitikdavo ir nekalbėdavo nė su viena 
kita mergaite. Po to nelemto įvykio pasilinksminime, nie
kas nematydavo Taddeo vieno, visur jis vesdavosi mažąjį 
Felice. O kai nereikėdavo niekur eiti, sėdėdavo sau namie 
praleisdamas laiką su savo senele Zura arba taisydamas sa
vo sulkrypusią trobelę.

Buvo pradžia birželio. Gyvuliai buvo aukščiausiose 
kalnų ganyklose, kurias skubėjo išganyti, kol vasaros saulė 
jų neiškaitina. Tuo tat laiku slėniuose prasidėjo nepaprastai
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ilgri lietūs/ Lijo ištisomis savaitėmis, Kalnuose taip atvėso 
oras, jog buvo šalta, kaip gruodžio mėnesį. Piemenys vie
nas po kito pradėjo ginti savo bandas į sodžių.

Taddeo, visada guvus ir judrus, nepabūgo šalčių. Jis 
liko kalnuose. Jo ožkos, vienos likusios, turėsiančios tikrą 
švenčių puotą. Ir Sibilla vis laukė ir laukė su savo banda. 
PrOj ją praginė jau visi piemenys, bet ji paliko norėdama su. 
Taddeo viena sugrįžti. Tegul jis per visą kelio laiką nepa
sakytų jai nė vieno žodžio, tegul nusigręžtų nuo jos ir žiū
rėtų į kitą pusę, — vistiek vistiek! Kad tik ji galėtų kartu su 
juo eiti, kad galėtų retkarčiais dirstelėti1 į jo gražų liekną šešėlį.

Savo bandą ji buvo nusivarius šiek tiek į pakalnę ir lū
kuriavo toje vietoje, pro kurią Taddeo būtinai turėjo praeiti.

.■ ' — Kodėl tu taip aklai myli tą vaikiną? —. užkabino Si
bilių piemenė, kuri jau paskutinė varė pro šalį savo ožkas.

— Nė. aklai, nesakyk taio! Aš myliu jį, nes jis man ge
riausias. .

— Tu užkerėta!
Gali būt, Maddalena, gal būt. Užkerėta pienu! Gal 

tu nori žinoti, kaip tai atsitiko?
— Na papasakok! Tas mane stebina.
— Taddeo ir aš gimėm vieną ir tą pačią dieną.
— Na ir kas iŠ to? Juk ir daugiau kas tą pačią dieną 

gimė.
— Bet klausyk! Jo motina tą pačią dieną mirė. O ma

no motulė buvo labai silpna. Tat nunešė mus abu storąja! 
auklei Liudai. Ji mus penėjo. Visada pirma penėdavo Tad* 
deo, o paskui mane. Jį visada pirmąjį, nes jis buvo labai 
menkutis, o mane visada paskui, nes aš jau tada buvau rau- 
donveidė. 1

— Taip, tikrai tas gali tave sujaudinti. Jeigu šitaip, tai 
ir jis turėtų tave mylėti. Dėlto bendro pieno, Sibilla Į

— O, jis mane myli! Tik jis to neparodo. Jis yra per
daug išdidus?

— Ak tu, kvailute...
— Ne, ne, aš tai žinau. Nesijuok ir palik gėriau mane 

vieną. Tu būtum laiminga, jei tu būtum Sibilla Pagni.
—■ Nežinau, kaip tokia didelė būdama gali būti tokia 

kvaila, — sušuko piktai antroji. — Dabar aš jau tikra, kad 
tau ne visi namie.

Ir ji skubiai nubėgo pakalnėn, kad greičiau galėtų 
ten papasakoti apie Sibillos kvailystes. O kalnuose pas liku
sią piemenaitę pasidarė visiškai tuščia ir tylu. Ji viena lau
kė įsmeigusi savo juodas, dideles akis į tirštas miglas, iš ku
rių jis turėjo ateiti.

Pagaliau kažkas Šmėkštelėjo pilkame rūke, bet juo ar
čiau, juo darėsi mažesnis. Tai buvo mažasai Felice. Jis 
grįžo vienas ir varėsi tik tris gyvulėlius.
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— Kurgi Taddeo? — bailiai paklausė Sibilla.
— Mes praganėm savo aviną. Jis sustirs tenai nuo 

šalčio, nes kalnuose jau gerokai spirgina. — Vaikiškai kal
bėjo uždusęs, pamėlynavusios jo lūpos pūtė kvapą tiesiai į 
mergelės veidą. Tai jo brolis, mąstė ji ir buvo laimingai 
jausdama jo kvapą.

— Aš noriu padėti jam ieškoti’, — tarė jam Sibilla. Jos 
balsas beveik prašyte prašė, kad padarytu jai tą malonę. Bet 
mažasai berniukas tik suraukė kaktą taip pat, kaip Taddeo 
darydavo ir, papurtęs savo geltoną čiuprą, tarė jai:

— Tu gali nesirūpint, apsieis Taddeo ir be tavęs! — Ir 
nuėjo vos užmetęs į mergaitę šaltą mėlynu akiu žvilgį.

— Sakyk, ką tu nori, — šaukė Sibilla vaikui, kurio jau 
nebesimatė miglose. — Ką tik nori sakyk, vistiek aš jam 
padėsiu. Juk tuoj sutems. Ir Dievas žino, ar nepradės 
snigti! -Z'.

Ir nieko nelaukdama Sabilla suvarė savo bandą į sau
gesnę ir šiltesnę vietą, dr leidosi bėgti į kalnus. Ji bėgo iš 
vienos aukštumos į kitą dar staigesnę ir baisesnę. Tirštose 
miglose ji nieko negalėjo matyti. Vėjas paleido jos plaukus 
ir draskė juos ir draikė jai apie galvą. Akimirksniui ji susto
davo ir klausydavos. Šaukti ji neišdrįso, bijodama, kad jis 
išgirdęs jos balsą tyčiomis pasislėptų. 1

Ji lipo vis aukštyn ir aukštyn. Slėnių gilumoje senai 
jau buvo nutilę paskutiniai garsai1 piemenų, kurie traukdami 
namo pūtė ragus. Aplinkui buvo tik naktis ir kurtus kalnų 
dundėjimas. Smarkus vėjas pustė dygias, aštrias sniego 
kruopas. ’

Pagaliau audra kiek aprimo ir pradėjo labiau snigti. 
Tirštos lengvos snaigės krito iš dangaus ir plevėsavo, kaip 
baltos- debesų skaros. 1

Urnai Sibilla išgirdo arti gyvulio trepsėjimą. Tai bu
vo avinas, kurio Taddeo ieškojo. Bet jo paties niekur nesi
matė. Tad ji pradėjo garsiai šaukti:

-— Taddeo, Taddeo! Aš suradau tavo aviną. Aš jį su
gavau ir laikau, ateik čia!

Ir tuojau iš kažkur žemai ir visai arti jos pasigirdo’ trum
pas, sausas atsakymas:

—■ Dabar aš negaliu atsikelti. Parvaryk tą aviną į na
mus. t Tai bus išmintingiausia. 1

Bet mergelė eina apgraibomis į tą pusę, kur girdėjos 
balsas, ir ieško tamsoje, kol suranda Taddeo gulintį šalia uo
lų skeveldros. Nuo tos uolos jis, matyt, nukrito ir buvo smar
kiai susitrenkęs ar sulaužęs kokį sąnarį, , nes veltui bandė ke
lis kartus atsikelti. •

— Leisk man čia gulėti, man čia visai patogu — įsako 
jai išdidžiai. — O jei tu taip nori būti naudinga, tai parvesk
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I namus tą aviną. Taip pat gali pasakyt dėdei Simonui, kad 
. rytoj mane pargabentu!

Ir po valandėlės mikčiodamas pridūrė : — Aš tau už tai 
h dėkoju!
. Bet ji melste jo meldžia: — Leisk man pas tave pasilikti!

— Ne, man nieko nereikia, gali eiti.
Sibilla! nebėra įkas daryti* Ji klauso jo ir ima aviną 

r už pavadžio. Bet prieš tai ji nusivelka savo kailiniukus, nu
ima nuo pečiu skarą ir apsupa visai jėgų netekusį vaikiną, ne
paisydama jo priešinimosi ir pykčio. Po geltonplauke jo gal
va padeda savo kepuraitę ir viršutinį švarkelį. Ir kietame 
akmeniniame guolyje susuka jam mažą lizdelį. O pati beveik 
pusnuogė nubėga.

. Bet už keliolikos žingsnių ji tūri sustot. Visai negalima 
suvokti, kur rytų, kur pietų kryptis. Naktis ir miglos, ir pil
kos snaigės viską uždengė nepermatoma tamsybe.

Ir Taddeo tai supranta.
Kelias valandas ji sėdi prie jo permerkta drėgmės ir Šal- 

/ čio. O sninga vis labiau ir labiau. Rodos; visa migla sniegu 
pavirs. Tarytuni didžiausi pusnynai1 krenta iš debesų.

Taddeo netaria nė žodžio. Jis vos girdi jos kvėpavimą. 
Ji nė nekrusteli. Ta burtininkė, ta nepamainoma, dangiškoji 
burtininkė! Jis myli ją ir nekenčia. Pagaliau, kai ji šluosto 
nuo jo veido snaiges, klosto jį kailiniais, jis taria jai pašnibždo
mis:—■ Argi tu mane taip labai myli?

Ji nori kažką atsakyti. Bet negali. Rodos, suspaudžia 
jai) kas gerklę.

O sninga ir sninga be galo. I Kur tik pažiūri, visur snie
gas. Per skaras ir kailinius pradeda Taddeo šaltu Sutrenk
tos nugaros skausmai veria, kaip ylomis. Jis pradeda karš
čiuoti -ir klajoti. Kalba nepaprastus, nutrauktus posakius.

Tada ji pasilenkia virš jo, rankomis atsiremia i uolą ir 
uždengia jį savimi, kaip koks stogas. Ir sniegas jo nebepa
siekia. Jis krenta ant jos, ant jos galvos, pečių, nugaros. Ji 
kiaurai peršlapus. Tačiau šalčio ji nejaučia. Juk jinai myli.

Taddeo barška dantys. Jis klajoja ir gailingai Šaukia 
švenčiausius vardus, Iddio, Madonna, pagaliau. . . it Sibilla.

O jinai, iš baimės, kad jis nemirtų ir iš nuovargio, nebe
išlaiko ir palinksta ant Taddeo. Ji gaubia savimi vaikiną 
taip švelniai ir maloniai, kaip koks Šiltas apdaras. Ir jis nu
tyla, rodos, užmiega. i

Ji dengia jį ir saugo, kaip sesuo, kad saugotų savo brolį 
nelaimėje. Po virdurnakčio apstoja snigti. Šaltas, ledinis 
dangus žiūri į tą nuostabų reginį savo mirgančiomis žvaigž
džių akimis. Sniegas pradeda šekšti. Sibilla jaučia, kaip 
ant jos rankovių ir nugaros užsideda ledo pluta. Vistiek jai, 
visiškai vistiek! Ji junta, kaip ji palengva pradeda stingti, 
darytis, kaip medis, kaip ledo gabalas. Vistiek jai, visiškai
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8 Sibiila 1Pa■gnį ir Taddeo Amente.

vistiek! Ji jau nebejaučia savo kojų. Bet vis dar suranda 
savyje šilumos pūkštyti, šildyti jo šaltą veidą,

Ji girdi trumpą, greitą jo kvėpavimą, jaučia jaunas jo 
lūpas. Ji galėtų dabar jį pabučiuoti. Apie tai ji svajojo tūks
tančius kartų. Ir dabar galėtų išsipildyti tos svajonės, jeigu 
tik truputį palenktų ji savo lupas. Ir jam-gal būtų tas miela. 
Bet ne ! šitą naktį ji yra tik sesuo, tik motina. Jei tektų jai 
būti jo sužadėtine, tegul tai įvyksta ir rytoj, kai jis bus svei
kas ir stiprus ir linksmas. Bet jis pirmas turi jai pasipiršti.

Taddeo, rodos, sapnuoja. Jis nuolat kažką murma ir 
šnibžda, tai mini aviną, tai brolį Felice, tai savo senelę. ■ Ar
ba šaukia šunis ir piemenis, ragina juos skubėti. Urnai jis 
praveria savo tamsiai mėlynas akis ir, kaip iš miego nubudęs, 
žiūri į ją tokiu aiškiu ir meiliu žvilgsniu, ir taria jai prašančio- 
vaiko balsu: — Jei tu mane taip myli, mergele, tai leisk man 
tave pabučiuoti, už visa tau padėkoti.

Ji nesutinka. Dabar ji didžiuojasi. Bet ką ji gali tą da
ro. Jis jaučia jos rankas dengiančias jo galvą ir veidą nuo 
šalčio, jaučia ją visą šalia savęs. Ir staiga jam rodosi, kad 
šviesios žvaigždės pradeda juoktis, o šalti vėjai piktai nebe
ūžia, bet groja arfomis. — Aš juk tenoriu tau padėkoti... dė
koti — taria jis jai ir užmiega.

Ir taip bemieganti randa jį piemenys, atėję ieškoti su 
žiburiais ir šunimis. Jo šiurkštus vardas pasidaręs švelnus 
ir geras. Ir vis taip pat rūpestingai dengia jį Sibilla, sustin
gusi leduose, kaip šviesiame sidabro rūbe. Ir jinai miega. Ji 
atrodo, kaip balta višta, išskėtusi sparnus ant vištyčių, ir per 
miegą dengianti juos nuo šalčio.

Piemenys parnešė juodu namo. Po* keletą dienų Tad
deo vėl sau vaikštinėjo sveikas ir tvirtas, kaip ir prieš tai. 
Dabar jis atrodė dar grakštesnis ir gražesnis; O Sibillai li
ko nušalę kojos ir sustingę jos gražios rankelės. Ji per visą 
gyvenimą nebegali eiti nė žingsnio. Jos veidelis vėl pąžydo, 
kaip raudonas kvapus gvaizdikas klebono daržely. Tačiau 
sutraukti jos pirštai ir susukytos dailios kojelės jau nebeatsi
gavo. '

Tėvas Pagni turėjo parduoti visas avis ir ožkas, nes 
reikėjo vežti Sibilių miestan pas daktarus. Vis dar turėjo vil
ties išgelbėti jos nušalusius sąnarius. Pradžioj senis Pagni 
pardavė tik dvi poras gyvulių ir vis dar buvo išdidus prieš 
Taddeo Aųiente. Tačiau pirmieji gydymo bandymai dakta
rui nepavyko. Jis turėjo griebtis kitų metodų ir dėlto reikėjo 
parduoti vėl dvi poras gyvulių. Po to senis Pamgi pasidarė 
kuklesnis ir priimdavo Taddeo pasveikinimą. Trečiu atveju 
daktaras bandė gydyti magnetizmu, ir šitie bandymai atsėjo 
dvi poras gyvulių. Dabar senis Pagni sutikęs Taddeo gatvėm 
je, pirmas jį pasveikindavo. Pagaliau, Lottore Marchi mėgi
no gydyti garo voniomis. Šitas paskutinis bandymas prf-
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vertė išvesti iš tvarto paskutines poras avių ir ožkų. Po to, 
vieną pavakarę, paskambinus vakarinių poterių, tėvas Pagni 
nuėjo pas senelę Zurą Amente ir prašneko:

' — Žinai, kaimyne, po teisybe Taddeo' turėtų manė duk
terį vesti arba eiti pas mane už berną. Jis* mums kaltas.

—- Sakyik_apie tai jam pačiam! — atšovė senelė Zura.
Bet jos sūnaičiui', tam išblyškusiam ir visada nešnekiam 

vaikinui, neišdrįso jis pasakyti nė žodžio*. O kai iš gudriųjų 
vaistų miesto grįžo Sibilla ir, kai tėvas pamatė jos skaistų 
veidelį ir luošas rankas ir kojas,- tada jis nė žodžiomcbcužsi- - 
minė apie vestuves. Ne, tokie žmonės jau nebe vestuvėms.

Po dvylikos savaičių nuvežė Sibiilą, įsodintą į dviračius 
ratelius, pirmąkart į bažnyčią. Buvo šv. Onos atlaidai. Baž
nyčioje buvo ir Taddeo*, ir po tos baisios nakties kalnuose Čia 
juodu pirmą kartą pasimatė.

Tą dieną kunigas pasakė šaunų pamokslą, atgiedojo mi
šias, apšlakstė švęstu vandeniu ir, paskutini kartą mostelėda
mas krapyklu, tarė:

—- Tat eikite ramybėje!
Bet einant kunigui į zakristiją jo kėlią pastojo Taddeo* 

Jis atrodo dar grakštesnis ir labiau išblyškęs, ir toks galin
gas, galingesnis ir už šv. Mykolą altoriuje stovintį. Susijau
dinęs jis taria kunigui:

— Don Paolo Brusa, paskelbk Sibiilą Pagni ir mane 
Taddeo Amente jaunavedžiais!

Po tų jo žodžių visa bažnyčia tartum sustingo. Žmo
nės spoksojo į jaunuolį ir' luošąją ir nieko negalėjo suprasti.

Sibilla dengdama veidą sausomis, kreivomis rankomis, 
šaukia kaip mažas vaikas :

— Aš nenoriu, aš nenoriu. Aš luoša, paliegėlė. Taddeo 
gražus, kaip angelas, jam pritinka ir graži žmona!

— Bet aš noriu! — tarė Taddeo nepakeičiamo pasiry
žimo balsu.. Ir vienu šuoliu atsidūrė prie ratelių ir iškėlė iš 
jų Sibiilą, kaip mažą paukštelį.

— Imk Lucia Bonati — cypia ant jo rankų paukštelis* 
— Ji jauna ir graži, ir sveika, ir akių nuo tavęs nenuleidžia!

Viskas jai' atrodo be galo rimta. Ji kaip galėdama spi
riasi, priešinasi ir prašo, ir verkia. O Lucia Bonati šaute iš
šauna iš klaųpkų ir bėga prie jų tardama:

— Štai aš! Štai aš! — Jos akys kupinos meilės.
Bet Taddeo paniekinančiai pastumia ją alkūne, o savo 

luoša paukšteli deda prieš altorių prie kunigo kūjų, pats klau
pia Šalia jos ir laiko ją apkabinęs rankomis taip pat, kaip ji 
kartą saugojo ir dengė jį savomis. ' .

Gal tu padarei įžadus? —klausia jį gailestingai Don 
Basilio. — Aš tau sakau, Taddeo, kad ir priesaika negali ta
vęs dabar varžyti. Tu pasižadėjai sveikai Sibillai ne šitai 
paliegusiai.

9
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Tačiau Taddeo tik papurto galvą. Jis pasilenkia prie 
gražaus kankinės veidelio ir, _ akivaizdoj visų žmonių, aki
vaizdoj kunigo ir, akivaizdoj Šventosios Madonnos, bučiuoja 

.mergelę į lūpas ir įsako kunigui: <
— Kunige, sujunki mus! Aš taip noriu ir visa. Aš my- 

liu ją. ■
— Bet, bet... — mikčioja Don Basilio ir rodo į luošus 

mergaitės sąnarius.
— O, tai nieko nereiškia! Mano rankų ir kojų užteks 

mums abiem !
— Tai tiesa, — pripažįsta kunigas ir žiūri nustebęs į 

didvyrišką jaunuolį.
Užtat ji turi tokią širdį, kurios užtektų Šimtams.

— Ir tai tiesa, — pritaria kunigas ir, žiūrėdamas į Si
bilių, pradeda įsi vaizduoti, kaip ta menka ir silpna mergaitė 
padarė tada nuostabų darbą Pratimonte kalnuose.

— Tai, tai tiesa, — suūžia visa bažnyčia. — Jos Širdies 
užteks dviem, užteiktų Šimtams, tūkstančiams. Ji turi tiek 
geros Širdies, kaip visas kaimas.

Taigi, taip ir įvyko: jo sveikos rankos ir kojos ir jos 
širdis sudarė laimingą porą.

Iš bažnyčios grįžtant Sibilla ji paklausė:
— Taddeo dėl tavo garbės ir mūsų laimės, pasakyk 

man, ar tu vedei mane per amore b per miserieordia?*)
— Per amore — atsakė jai Taddeo ir piano piano stūmė 

jos ratelius skurdžiu gatvės grendimu.
‘ — Kodėl gi tu manęs anksčiau nemylėjai? Tada, kai 

aš buvau daug gražesnė?
— Ak tu, juk tada tu daug daugiau turėjai avių ir ožkų, 

penkis įkartus daugiau! — juokavo Taddeo. <
Ir Ši nepaprasta pora užaugino tris vikrius, didelius, stip

rius sūnus.
Vertė J. Jatulyte.

Matilda Vrede.
t .■ . . ■ ■ ■ • ■

Marija Pečkaitskaitė.

Vienas žymiausių Matildos pupilių buvo be abejo Matti 
Haapoja.

Milžinas, stiprus, kaip septyni vyrai, labai gražus, pa
žiūrėti atrodė tikras žmonių giminės papuošalas. Bet, nelai- 
įnė, jo ir aistros buvo milžiniškos, viro jos, kunkuliavo jo krū
tinėje su demoniška galia ir t virtuolis Matti buvo prieš jas,

*) Is meilės ar iš pasigailėjimo.
,

u
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lyg silpnas vaikas. Jis tapo plėšiku ir žmogžudžiu, taip pra
garsėjusiu visoje Suomijoje, kad motinos baugino juo vaikus. 
Be galo mitrus* drąsus ir gudrus, trenkdavo, kaip perkūnas 
ir dingdavo; išsigelbėdavo iš didžiausių pavojų, buvo nesu
sekamas ir nesugaunamas. Ilgai darbavos policija, kol pa
galiau suėmė jį ir išsiuntė į Sibirą. Bet jo nesuvaldomas bū
das ir ten nuėjo kartu su juo. Ir ten jis buvo prieš visus, o 
Visi prieš jį. Tik retkarčiais jis būdavo ramus ir tylus. Šeš
tadienio vakarą suomių tremtiniai susirinkdavo vienoje smuk
lėje palošti kortomis ir išgerti. Tuomet Matti Haapoja steng
davosi visus prigirdyti, o paskui tyčiotis iš jų. Jis pats nė
maž negėrė ir niekino girtuoklius. Kai visi jau gulėjo išsitie
sę, jis — jei buvo mėnesieną — eidavo i suomių kapines. Ten 
atsisėdęs, jis svajodavo apie nesugrįžtinai prarastą tėvynę. 
Balti berželiai ošė, visai kaip Suomijoje, ir buvo kaip tik to
kie pat, kaip tie, kurie augo jo tėvynėje. Jis žinojo kodėl: 
dėl to, kad augo žemėje, kur gulėjo užkasti suomiai. Jis žiū
rėjo į kryželius ir mąstė, kad ateis diena, kurią ir jis čia atsiguls. 
Ir tomis tyliomis nakties valandomis užeidavo baisiajam Mat
ti Haapojai keistas noras verkti. Bet šiaip jau jis nė kiek ne
atsimainė — ir Sibire buvo toks pat žmogžudys, kaip Suomi
joje. Sakė jį čia slapta nužudžius 6 ar 7 žmones. Du kartu 
jį susekė ir nusiuntė atgal į Suomiją pasmerkti dar žiauriau. 
Kalėjime surakino jį „didžiaisiais geležiniais“ ir pristatė du 
sargus. Jis buvo kaip pašėlęs, kaip, suerzintas plėšrusis 
žvėris.

Išgirdo apie jį Matilda ir pasiryžo jį aplankyti. Kalinių 
prižiūrėtojai, kad ir papratę prie jos svečiavimosi celėse, šį 
kartą nenorėjo jos leisti. Jie aiškino jai, kad tai tiesiog pa
vojinga gyvybei. Bet Matilda, kaip visados, buvo ne nulen
kiama. Ir galų gale įleido ją į žmogžudžio celę ir uždarė du
ris. Ant maigūno gulėjo žmogysta, visa pilka antklode apsi
dengusi. Galva taip pat buvo apgobta ir nepakilo durims at
sidarius.

Matilda palūkėjo valandėlę, priėjo arčiau gulinčio ir 
klausė: ■■■/ < ..

—■ Ar mingat, Matti Haapoja, ar gal sergat?
Tai pasakius, ji padėjo jam ant peties savo ranką. Ir 

ūmai vyras, nepaisydamas geležinių, pašoko, lyg žaibas, nu
simetė antklodę ir atsistojo stačias — milžiniškas ir gražus.

Matilda nejučiomis pasitraukė atbula. Ji pati buvo 
aukšta, bet prieš tą žmogžudį pasirodė pati sau, lyg Dovydas 
prieš Galijotą. Bet tuojau pat ji atsiminė biblijos žodžius; 
„Tu ateini pas mane su kalaviju, ietimi ir skydu, o aš ateinu 
pas tave Viešpaties Sabaoto vardu“ — ir jie įkvėpė jai drąsos.

—• Kas tamsta esi ir ko čia nori? —^ paklausė trumpai 
kalinys. ' ?
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" — Esu žmogus, kinr žino, kad tamsta atVykai iš Sibi-
r.o, ir norėtų paklausti, ar nesi ten sutikės mano prie telių:

f » ‘ '

Sando, Roikaineno ir Forsbergo?
—Tai tamsta vadinies Matilda ir esi Vazos gubernato

riaus duktė. Bet tamstos tėvas buvo gražus, -tvirtas vyras,, 
o tamsta.. . '

jis žiūrėjo į ją su pasityčiojimu.
. — Ne visi galime būti tokie gražūs, kaip mano tėvas,

arba — kaip Matti Haapoja.
Tie žodžiai kiek numalšino žmogžudį. Jis atsisėdo ant 

maigūno ir tylėjo. Palūkėjus Matilda tarė:
— Man rodos, tamsta neturėtumei liepti man stovėtu 

jei pats sėdi. ’ '■ v/ / ' \ <
—-Juk aš neturiu kėdės, o šalia Matti Haapojos atsisė

sti niekas nedrįsta.
— Gal kiek pasitrauksit, kad ir man būtų vietos, — ta

rė ji ir atsisėdo šalia jo ant maigūno.
Jis pažiūrėjo į ją su nepasitikėjimu ir panieka.

Aš žinau, ko tamsta nori, kad ir nenori parodyti. 
Tamsta atėjai sakyti pamokslo. Bet veltui vargsi.

Ji pakratė galvą, o jis tarė:
— O kam atsinešei tamsta šią knygą?
Ji turėjo rankoje bibliją, nes kaip tik grįžo nuo ligomes» 

Ji pasakė jam’ tai.
— Gerai — atsakė jis — bet vis dėlto tamsta esi iš tų; 

kurie tiki, kad kiekvienas biblijos žodis yra mums gera nau
jiena ir kad jame yra Dievo galybė, ar ne tiesa? Bet tam
sta visados stengiesi pasirinkti tam tikrus žodžius ir taip juos; 
paaiškinti, kad pritiktų prie to, ką tamsta nori pasakyti. G 
jei aš pats atskleisiu kurią nors biblijos vietą, ar tamsta man 
tučtuojau ją paaiškinsi ir ar įrodysi, kad ji mane liečia? Jei 
tamsta negalėsi,; tai turėsi laikyti save sumušta.

Ji pasisakė galėsianti, ir Matti atskleidė pirmąjį biblijos 
puslapį.

Jis padėjo pirštą ant trijų pirmųjų eilučių ir tarė:
— Skaitykit ir paskui tučtuojau aiškinkit.
Ji perskaitė: „Pradžioje sutvėrė Dievas dangų iri že- 

me“. Ir akimirksnį pagalvojus, tarė:
— Žemė, Dievo sutverta, yra ne tik ta žemė aplinkui 

su begalėmis tyrumomis, kurių ribų niekados nepasieks akis, 
ne tik ežerai ir tamsios girios su savo medžiais, krūmais ir 
gėlėmis, kuriuos Matti Haapoja taip labai mylėjo ir kurių da
bar taip ilgisi... ; Ta žemė — tai yra taip pat ir žmogaus 
širdis — tai yra Matti’o širdis. Štai ta trikfoji žemė, kurią 
Dievas yra sutvėręs.

Ji skaitė toliau: „Žemė buvo dyka ir tuščia, ir buvo 
tamsu gilumoje“.
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— Žemė/ kuri yra Matti Haapojosširdis,taip pat yra 
dyka ir tuščia. Nėra joje nieko, kas gera ir gryna, minkšta ir 
meilinga/ nėra džiaugsmo nei ramybės. Neauga ten jokios 
gėlės, neb ręsta jokie vaisiai. Kodėl ? To dėl, kad tamsu yra 
gilumoje, vadinas, armenyje, ir kad tamsa užmuša gyvybę. 
Matti Haapojos širdyje yra armuo — mums^ visiems yra ar
ba bent yra buvęs — ■ ir jis yra tamsesnis už naktį. _ Tamsta 
pats žinai, kad armuo yra, Matti, nedrįsti pažvelgti į jo gel
mes, nesjistoks begaliniai gilus— vien tik pamąstęs apie 
tai, bijai ir nedrįsti.

„Bet Dievo Dvasia skrajojo ant vandenų. Ir Dievas ta
rė: Teesie šviesa. Ir tapo šviesa“. Dievas gali tamsųjį at
meni žmogaus širdyje padaryti šviesų, Jis yra vienintelis, 
Kurs gali tai padaryti. | Matti Haapojos širdį Dievo šviesa 
dar neįsiskverbė, nes ta širdis dar į Jį neatsikreipė.

Šita žemė, aplinkui, yra bevalė Dievo rankoje < žmo
gaus širdis turi pati atsiduoti Dievui. Bet jei Matti Haapoja 
savo dyką ir tuščią širdį su visa ta gilių giliausią tamsybe, 
kuri užmuša sielą, atneš Dievui, tai Dievas tars: „Teesie 
šviesa“. Ir taip įvyks.

Ji užskleidė knygą ir nutilo. Bekalbant jai apie žemę, 
kurios Matti taip skaudžiai ilgėjosi, jis atsistojo. Jo kvėpa
vimas ėjo vis sunkyn, smarkyn, greityn. Kai ji pabaigė, mil
žinas puolė -ant grindų, kaip perkūno trenktas ąžuolas. Su- 
skambėjo sučarškėjo geležiniai pančiai ir grandinės, o paskui 
pasigirdo baisus kūkčiojimas, tartum išsiveržė visos tos aša
ros, kurios buvo susirinkusios tolimose Sibiro kapinėse me
ne suotomis naktimis. Verkadamas jis tarė nusiminusius žo
džius, baisiai kaltino save. Iš tų giliausių sielos armėnų, apie 
kuriuos kalbėjo Matilda, jis šaukė pagalbos ir pasigailėjimo.

Matilda sėdėjo ant maigūno nejudėdama. Ji stengės nie
ko negirdėti, nemąstyti. .. nenorėjo būti tos kovos, to susiti
kimo su Dievu liudytoja. ,

Pagaliau nutilo verksmas ir dejavimas. Milžinas at
sistojo.

—- Dabar jau įvykotarė jis — dabar adariau Jam vi
są savo armenį. Daugiau nebegaliu padaryti. Visa kita Jis 
turi padaryti. Dabar norėčiau paprašyti tamstą vieno daikto. 
Ten girdėjo, kad aš puoliau ant žemės. Ir dabar sakys: Mat
ti Haapoja verkė, meldžias“. Kaip tik tamstą išeisi, tuojau 
bėgte atbėgs pastorius, ir direktorius, ir prižiūrėtojai — o aš 
nenoriu jų matyti, nė vieno! Tat ar tamsta nesutiktumei pa
būti pas mane, kol užrakins vartus? Ramiai pasėdėti, nė žo
džio nekalbėti, kaip pirma? J

Ji linktelėjo galvą. Ir vėl sėdėjo tylėdama ir nejudėda
ma, kol vakaro brėkis išskėtė savo sparnus ant žemės.

Paskui Haapoją perkėlė į kitą miestą, išvažiuodamas 
jis prašė per kitus Matildą, kad jį aplankytų per Naujus Me
tus, nes jis turįs su ja pasikalbėti.
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Ji atvažiavo per pietus, ir jis tuojau paklausė:
— Ar tamsta gali pabūti pas mane lig vakarinio trau- 

kinio ? Ką turiu tamstai pasakyti, tam reik daug laiko* Tam
sta nebūsi alkaną,— turėjau dar kelius fenigus ir prašiau sar
gą nupirikti pieno ir sviesto. Palikau tamstai savo duoną — V 1 ♦ ’ • •šiai. .

Jis muėmė nuo lentynėlės Matildos dovanotąją bibliją, 
ant kurios buvo padėta duonos riekė.

— Kai Šiandien sargas atnešė man pusryčius^ padaviau 
jam1 bibliją ir paprašiau padėti ant jos duoną. Kad mano kru
vinos rankos nepaliestų tos duonos, kuria norėčiau pavaišin
ti tamstą, (

. Matilda verkė, imdama tą duoną. Žiaurusis MattiHa- 
apoja taip švelniai atsižvelgė į1 kitą žmogų.

Paskui jis paklausė, ar ji klausysianti jo baisios išpažin
ties. Jis rods parodęs Dievui visą savo Siaurumą, bet dar 
nors vienas žmogus turėtų jį žinoti. Ji atsakė:

— Jei tamsta jautiesi turis pasisakyti, jei tokia išpažin
tis bus tamstai pagalba, tai aš klausysiu.

Bet kai jis pradėjo, ji pajuto, kad neturės jėgų išklausy
ti lig galo. -Nes nors ir kiti kaliniai ne kartą pasakodavo jai apie 
save, tačiau ką ji dabar išgirdo, nėgalėjo- lygintis nė su kuo. 
Čia buvo tokių baisenybių, tokių šiurpulingų darbų, apie ko
kius ji niekados lig šiol nebuvo girdėjus. Jai rodės, kad jos 
širdis liausis plakusi. Bet pamąsčius, kad tas nelaimingasis 
nori tuo> būdu išmesti iš savęs savo baisiąją praeiti ir atsikra- 

- tyti ja, kad jis pats čia teisia save, jos jėgos stebuklingai au- 
- go. Pabaigus jam, ji tarė :

— Kas pats save teisia, nebus teisiamas. Žinoma, čia, 
žemėje, turi būti teisiamas, bet ne amžinai.
' Mati Haapoja net ir neprašė, kad ji niekam nesakytų, 
ką iš jo išgirdo. Jis gerai žinojo, kad tai bus amžina paslaptis.

Dabar Matilda dažnai rašinėjo jam laiškus, ir jis atsa
kydavo. Vadino ją savo mylimąja seserimi Viešpatyje, rašė, 
jog daugybė kalinių verkdami galį paliudyti, kad Matilda įsten
gė prikelti jų širdyje gerus jausmus, kuriuos jie patys manė 
esant seniai mirusius. Stipriai to milžino vaizduotei labiau- 

' šiai patiko vaizdinga Giesmių giesmės kalba. Jis vadino Ma
tildą „Sarono rožė, pražydusi šiose granito uolose“. Jis ra
šė, kad jo gyvenimas einąs tyliai „su Juo, Kuriam garbė teesie 
per amžių amžius“.

Bet nebuvo jam lemta tyliai užbaigti savo gyvenimą. 
Ėmė jį kankinti kai kurie Sibire padarytieji darbai. Jis užsb 

\ manė vėl ten važiuoti ir. ten viską paaiškinti. Jis pasakė tą 
savo norą advokatui. Tasai prižadėjo išrūpinti jam tą kelio
nę, bet nieko nedarė.
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Matti buvo tuo baisiai pasipiktinęs. Jis pats visados 
laikė savo žodį, be to, juk jis norėjo važiuoti, kad įvyktų 
teisybė.

Ir jis pasiryžo pabandyti pats ten nuvykti. Pasisekė 
jainii gauti didelį peilį, kurį įsmeigęs į sieną, jis jau buvo bepri- 
lipąs langą, bet atbėgo sargai ir sučiupo jį. Pašėlęs iš piktu
mo,' kad sukliudė įvykdyti tiek trokštamą sumanymą, jis dū
rė su peiliu vienam sargui, paskui kelius kartus sau pačiam. 
Sužeistą ir daug kraujo1 nustojusį, vėl baisiai surakino ir me
tė ant čiužinio.

Sužinojus tai,. Matilda atvyko pas jį. Vėl nenorėjo jos 
leisti, bet ji nesidavė perkalbama numanydama, kad dabar jis 
kaip tik jos reikalingiausis. Pamatęs ią įėjus, vargšas užsi
traukė antklodę aukščiau, kad ji nepamatytų geležinių ant jo 
kaklo. Jis žinojo, kaip jai bus skaudu.

— Dabar jie mane jau pasmerks mirti tarė jis. — Ir 
nors kartą pasibaigs mano' kančios šioje žemėje. Bet turiu 
dar vieną norą. Pastoriaus nenoriu mirties valandoje. Bet 
ar tamsta ne galėtumei manęs palydėti? Labai norėčiau, 
kad tamsta būtumei paskutinis mano regėtasis daiktas šiame 
pasaulyje. Kažin, ar tamsta galėtumei ten eiti su manim?

— Jei tamstai tai bus nors mažiausia paguoda, tai ga<~ 
lesiu ir eisiu— atsakė Matilda.

Bet kitą kartą Matildai atėjus, jis pasisakė gerai apmą
stęs ir nenorįs, kad ji eitų su juo. Nes ji turinti nesveiką šir
dį ir toks baisus įspūdis galėsiąs jai pakenkti. Ji vis tvirti
no, kad ką prižadėjusi, tą ir padarysianti, Tuomet jis pasisa
kė stengsiąsis kitokiu būdu, kad ji neeitų. Ji išsigandus pa
klausė, ar jis nemano sau ko pasidaryti, ir prašė apie tai ne
mąstyti. Jis atsakė, kad neverta esą dabar apie tai kalbėti. 
Bet jam rodos, kad Dievas sužinojęs, kodėl taip žmogus pa
daręs, kitaip apie tai sprendžiąs.

Nuo tos dienos Matilda dažnai lankė jį, norėdama nu
kreipti jį nuo minties nusižudyti. Ir rodės, kad jai pavyko. 
Bet įsitikinimas, kad ji vis tiek eis i jo mirties vietą, virto jo 
galvoje„idėe fixe“ — ir po trijų savaičių jis nusižudė.

Žinoma, ne prie tokio galo būtų turėjęs nuvesti tikras 
atsivertimas. Bet, man rodos, atsižvelgus į tas sąlygas, ku
riose jis buvo, jis padarė, ką galėjo paaukojęs savo gyvybę, 
kad jo taip gerbiamam ir mylimam žmogui nereiktų pakelti 
per didelio susigraudinimo.

. Tuo tarpu Suomijos horizonte ėmė kilti juodi debesys. 
Rusų vyriausybė vis stipriau ėmė ją spausti geležine letena. 
Generalgubernatorių buvo paskirtas Bobrikov’as, žmogus 
žiaurus ir nekultūringas. Jam buvo pavesta galutinai pri-

v
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slėgti suomius. Savo žiaurumams bent kiek pateisinti, rei
kėjo įrodyti, kad suomiai yra maištininkai prieš rusti valdžią. 
Tuo tikslu iš pačią suomiu tarp o buvo ieškomi blogiausi ele-. 
mentai ir paperkami, kad keltų netvarką ir sumišimą.

Matildai tai buvo be galo skaudu. Ne tik dėl to, kad 
matė žhigant tėvynės nepriklausomybę, bet gal dar labiau 
dėl to, kad jos tauta buvo taip baisiai demoralizuojama. Tas 
demoralizavimas stipriausiai palietė atsėdėjusius savo bausmę 
kalinius, nes jie greičiausiai pasiduodavo gundinami. Ji darė, 
ką galėjo. Važiavo net į Peterburgą pas savo pažįstamą, 
metropolitą Antonijų, prašydama užtarti pas carą. Bet nie
kas nepadėjo. — Rusija vykdė savo plana praryti Suomiją. 
Kaip višta kad saugoja savo viščiukus nuo vanago, taip Ma
tilda; saugojo savo įvaikius nuo naujai atsiradusių pagundų. 
Kartą ji išgirdo, kad du jos „prieteliai“ aosiėmė už 30 markių 
išniekinti caro Aleksandro paminklą Helsinkyje rusų Velykų 
naktį. Pinigus juodu gavo iš vakaro, ir vienas tuojau pat taip 
pasigėrė, kad pateko į šaltąją. Tad antrajam reikėjo atlikti 
darbą vienam pačiam. /

Matilda sužinojus tai, pasiryžo žūt-būt neleisti įvykti 
tam darbui. Ji nutarė pati eiti sargybą prie paminklo tą nak
tį. Jos brolis, kuriam ji pasakė savo sumanymą, norėjo eiti 
kartu su ja, bet ji nesutiko, tik prašė, kad kame nors netoli 
stovėtų vežikas — gal ji būsianti labai nuvargusi, arba reika
lausianti jo dėl kitų priežasčių. Prieš vidunaktį ji buvo pas 
paminklą. Viskas aplinkui nurimo ir nutilo. Urnai ji išgirdo 
netvirtus žingsnius ir pamatė pažįstamą vyrą. Pamatęs Ma
tildą, jis be galo nustebo. Ji pasveikino jį ir paklausė :

— Ko čia vaikščioji tamsios nakties metu, Pekka?
— Na, kiekvienam yra savo priežasčių. Rasit man taip, 

kaip ir tamstai, malonu pasivaikščioti Velykų naktį >— atsakė 
jis. • . • ' '

— Je, je —- tarė ji rimtai — betf ar ne geriau butų ilsė
tis namie? Naktį visados geriau ilsėtis. Pasakyk man, ar 
ten pat tebegyveni, kur pirma?

— Ten pat. Tolokai iš čia. i
— Klausyk — tarė ji griežtai, žiūrėdama jam į akis. — 

Aš čia turiu vežiką, ir tu gali su juo važiuoti namo. Tuomet 
nepajusi, kad tau toli iš čia ir kad neperstipriai bepastovi ant 
kojų.

Pekka stovėjo, pats nebežinodamas, ką daryti. Viena 
jis gerai numanė: kad Matilda nepasitrauks nuo paminklo. O 
Matilda pašaukė vežiką ir liepė jam nuvežti tą žmogų į jo 
namus, paskui atvažiuoti jos. Ji padėjo jam įsirioglinti į ra
tus, pati stebėdamos, kaip dažnai stebėdavos, kad tie žmo
nės taip lengvai pasiduoda jos valiai.

Netrukus susilaukė Matilda ir asmeniškų nemalonumų. 
Vienas kalinys, kurį ji lankydavo, pabėgo naktį perplovęs su
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buvo sentimentali, neturėjo to klaidingo gailestingumo, įkurs 
norėtu panaikinti bausmę. Ji buvo įsitikinus, kad bausmė

II

timentali. Geriausiai įrodo tai pasakojimas - apie gerąjį latrą, 
jis taria kelius gailesčio - už savo nuodėmes žodžius^ ir Kris
tus tučtuojau viską jam atleidžia ir prižada aukščiausi užmo- 

pelnęs savo darbais.
Vasaros metu Matilda lankydavo buvusius kalinius. 

Nuvažiuodavo į tolimiausius Suomijos užkampius, į menkiau
sias trobeles. Ir ne tuščiomis rankomis: nuo savo giminių ir 
pažįstamų ji gaudavo pinigų, už kuriuos galėdavo daryti savo 
prieteliams maloniu siurprizų. Jos atsilankymas būdavo tik
ra šventė._ Ji guodė, linksmino, įkvėpdavo energijos, pamo
kydavo, rūpindavos visais tų žmonių reikalais, žiūrėdavo jų 
ūkius. Ji ne tik mylėjo gyvulius, bet mokė jo su jais apsieiti 
ir net gydyti, tad ir čia duodavo ne vieną gerą patarimą. 
Viena moteriškė labai stebėjos dėl tos priežasties; ji manė, 
kad tik prasti žmonės tesupranta tokius dalykus.

— Tai ar tamstą esi ne . iŠ tikrų ponų?* paklausė.
Matilda užvažiuodavo pas tebesančiu kalėjime nusikal

tėlių tėvus, atveždama nuo jų pasveikinimų, užeidavo į pa
vargėlių prieglaudas Air kiekvienoje patiekdavo visiems jos 
gyventojams mėgstamiausio suomių gėrimo — kavos.

Kartą ji važiavo traukiniu pas vieną paleistą kalinį, ku
riam buvo prižade jusi savo vizitą. Traukiniui susto jus mažo
je stotelėje, ji pamatė perone stovint tą žmogų su būriu kitų 
buvusiu kalinių, kuriuos jis surinko iš visos apylinkės Matil
dai sutikti. Matilda išlipo iš vagono, bet jie visi stovi tylėda
mi. Nepakyla nė vienam kepurė, negirdėti nė vieno sveiki
nančio žodžio. Matildai nuostabu ir nejauku.

bą dieną.
Tuomet visos kepurės lekia nuo galvų ir visos rankos 

tiesias į ją. O tas, pas kurį ji važiuoja, sako: .

traukinys tebestovės, tegu nė vienas nejuda, n< 
kiu kitu budu, kad tamstą pažįsta. Nes negabi
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18 Žmogau s prakilnybė.

liai“. Dėl to visi ir stovėjome, kaip basliai. Bet dabar, ma
tydami, kad tamsta mūsų nesigėdi, galime tamstai pasakyti, 
kaip labai džiaugiamės tamstos sulaukę.

(Bus daugiau). ~

Žmogaus prakilnybė.
„Esmi aukšta šviesybė
Save žmogum ir vadinu.
Iškėlęs galvą žengt galiu, 
Jei reikštųsi tuo prakilnybė.“

Vidūnas.

Kuogi reiškiasi žmogaus prakilnybė? Aukščiau cituo
tas autorius, vystydamas šias eilutes, toliau saiko:

„Skaisti širdis, giedra dvasia 
Man svaiginama ir nėra 
Nei geiduliu, nei alkoholio“.

Kaip giliai turime šiandie įprasminti šiuos žodžius „man 
svaiginama ir nėra“.

„... .seni ir jauni, vyrai ir moterys, grįčiose, salionuose 
ir smuklėse geria svaiginamuosius gėrimus“ šaukia L. K. Blai
vybės draugijos C. Valdyba į visuomenę ir blaivybės savaitės 
proga kviečia talką. Prašo visus kilti prieš „stiklinio dievu
ko“ stabą. Talka bus didelė. Argi neišeisi tu į tą kovą. Tu, 
kuri pažįsti skurdą, narkotikais persisunkusio kūno, kuris atsi
sako pasiduoti bet kokiai dvasios įtakai. Argi tu, kuri Mai
ronio dainose kupina meilės Širdimi pareiški:

J • ' • • ’

„Duok ranką man, jei tau sunku, 
Aš vesiu ją žvaigždžių keliais“.

* . . ■ , , . 
I ‘

dabar neištiesi rankos skęstančiam alkoholio svaigulyje? Juk 
tie gali pasakyti savo jaunoje dvasioje su Vidūnu:

„Kaip saulė spinduliais iš tolo
Taip visada
Valdau save tvirta valia“.

Tai kodėl skurstančiam nepadėtam širdimi pajusti tai, ko 
jis, nors žinodamas protu, neįstengia pasiekti. Kodėl pavyz
džiu, žodžiu ir darbu nepriverstum ir jo sušukti:

„Skaisti širdis, giedra dvasia
Man svaiginama ir nėra..

’ . . *• «

Nes argi ne tuo blaivumu reiškiasi žmogaus prakilnybė.

A
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„Būkite, broliai, mano sekėjai ir žiūrėkite i tuos, kurie taip

elgiasi, taip kaip turite pavyzdi mumyse. Nes daugelis, apie ku
riuos aš jums dažnai kalbėjau (dabar gi ir su ašaromis sa
kau), elgiasi kaip Kristaus Kryžiaus neprieteliai. Jų galas pra
žuvimas, jų dievas yra pilvas ir ju gyrius susideda iš ju gėdos, 
nes jie trokšta žemišku dalykų. Mūsų gi. elgesys yra dangu
je. Iš ten taip pat mes laukiame Išganytojo mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus. Jis pakeis mūsų žemumo kūną, padarydamas 
ji panašų į savo skaistumo kūną ta jėga, kuria jis gali taip pat 
visa sau pavergti.

Taigi, mano myŪmiausieji ir labai pageidaujamieji broliai, 
mano džiaugsmas ir mano vainikas, taip stipriai stovėkite Vieš
patyje, mylimiausieji!

Aš prašau Evodiją ir meldžiu Sintikę būti vienokios nuo
monės Viešpatyje. Taip pat prašau ir tave ištikimasis drauge, 
padėk jom, nes jiedvi su manim darbavosi evangelijai draug su 
Klemensu ir kitais mano padėjėjais, kurių vardai yra gyveni
mo knygoje“. Pilyp. 3,17—4, 3.

Piktybių, ištvirkimo perpildytas pasaulis blaškosi neži
nioj, abejingume, bevilty. Jis nori visa nugramsdinti savo 
prarajom ir gundo kiekvieną nuolat džiaugtis žemiškąja lai
me, turtu, garbe, kūno pasismaginimais. Ir vejasi vienas no
ras kitą, vienas Įgeidis antrą, vienas smagumas —- trečią, su
keldamas didesnių sielos nerimų, išvesdamas žmogų iš jo tik
rųjų rėžų. Dažnai „jų dievas yra pilvas ir jų gyrius suside
da iš jų gėdos“. Kasdien vergavimo pančiai sukausto žmogų 
ir, rodosi, nebėr jau žemiško išsivadavimo iš sąžinę slegian
čių grandinių. Tačiau apgaulingos laimės supama siela ima 
ilgėtis pastovesnės laimės, nuraminimo. Tenka pakreipti ta
da nužemtintą žvilgsnį i kitą pasaulį, tenka lyg iš tamsaus ur
vo išėjusiam, staigiai šviesuma apakintam ieškoti kai kada 
gal ir žinotą, bet dabar pamirštą kelią, tenka atverti sielą kil
nesniems troškimams ir naujai atgimusia jėga sušukti dažnai 
lūpomis kartojamą, bet širdimi rečiau tepajuntamą amžinąjį 
pasaulio meldimą „T e a t e i n i e T a v o K a r a 1 y s t ė !“ Juk 
žinom, kad toji karalystė laimę ir amžiną džiaugsmą neša, o 
leidžiamės laikinų smagumų apgaudinėjami. Juk privalome 
žinoti, kad atėjęs Kristus Karalius pakeis mūsų žemumo kū
ną, padarydamas jį panašų į savo skaistumo kūną ta karališ
ka jėga, kuria gali visa sau pavergti. Tik mums reikia būti 
stipriems Viešpatyje ir darbuotis evangelijai. Kryžiaus prie-
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šai kaskart nauju priemonių suranda miniai paskui save pa
traukti. Tikintieji dažnai ištirpsta priešų jūroje ir negali sto
ti į kovą, arba žūna nelygioj kovo j nesunaudoję visa jai laimėti.

Dievo Karalystę reikia paruošt, patiems atsinaujinti Kris
tuje, suburti daugiau jai vaduir kariu ir tai i vykdyti tėra ga
lima vieningomis jėgomis. Čia ir iškyla katalikiškasis vei
kimas, apimąs vyrus ir moteris, suaugusius ir jaunimą. Ka
talikiškasis veikimas privalo eiti ranka rankon su Bažnyčia 
ir su gyvenimu. Jo tikslas krikščioniškas pavienio asmens 
ir visuomenės gyvenimo atnaujinimas. Jo tikslas ištikimus 
dar kataliko Bažnyčiai pasauliečius, patraukti į vieną galin
gą, drausmingą Kristaus kariuomenę. Kristaus kariais visi gali 
būti be lyties ir amžiaus skirtumo. Kristaus kariai pirmiausia 
save sudrausmina ir eina į kuoplačiausius žygius. Pavienio 
žmogaus kibirkštis privalo prisidėti prie didelės Kristaus mei
lės ugnies suliėpsnojimo.

Tik, deja, trūksta reikiamu kibirkščių mumyse, Trūksta 
apaštalavimo dvasios iki kraujo aukos. 'Mūsų religinis gyve
nimas silpnas, atšalęs, nublęsęs/ Mūsų šeimos neturi stipriu 
religiniu tradicijų, o organizacijos, nors ir kilniu tikslų užsi - 
brėžusios, bet savo narių tarpe turėdamos taip pat ir nemažai 
susipratusių ir veikimui nepasiruošusių žmonių, negali daug ką 
įveikti. Juo didesnis visuomenės skaičius bus tikri, (Įsisąmo
ninę savo tiksluose ir - pareigose katalikai, juo sėkmingenis 
bus katalikiškasis veikimas.

Ypatingo dėmesio katalikiškame veikime, Lietuvoje ten
ka kreipti į moteris. Jos būdamos pirmosios vaikams re
liginio bei tautinio jausmo skiepintojos turi didelių mūsų vi
suomenei nuopelnų. Bet dvigubai didesni gali būti moterų 
nuopelnai, jei jos, kaip tikros apaštalės, kilnios motinos prisi
dės prie katalikiškojo veikimo sąmoningai. Moterys iš pri
gimties turi jautresnę širdį, labiau pasižyfni kilnumo, idealų 
pamėgimu, daugiau kenčia dėl visuomenės subedievėjimo, 
tat jos privalo savo dvasingesnę prigimtį panaudoti pasaulio 
sudvasinimo linkme. Jų pareiga visur ir visuomet priminti 
visiems, jog ,,mūsų gi elgesys yra danguje“. ;

Kristus, atpirkęs žmoniją ir atvėręs dangaus karalystės 
vartus, atpirko kartu ir moterį. Senojo Įstatymo pažeminto
ji Ieva Marijos asmeny įgijo altorių garbę. O su Marija ir 
per Mariją moteris iš vergavimo aistroms, kitų įgeidžiams ir 
beprasmiško jaunystės ir skaistybės aukojimo Olimpo ar Ro
mėnų dievams, tapo išlaisvinta, ir visą savo sielos kilnybę 
gali aukoti Kristui tapdama Jo sužadėtinė, prietelė, . apaštale 
ir Dievo valios vykdytoja motinystėje.

. Apaštališkoji moteris,
- . " ■ . • • .

Gyvendamas žmonių tarpe Dievas-Žmogus leido visur 
moterims lydėti savo žygius. Iš Kristaus ir apaštalų laikų
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moteriškųjų mes galim pasimokyti ką moteris gali ir privalo 
daryti. Žinome mes Mortą, kuri ruošiasi apie namus, kai 
Kristus pavargęs užeina pas savo draugus Betanijoje. M a- 
riją, už jos begalinę meilę, Kristus pagiria, saikydamąsr kad 
ji pasirinko geresniąją dali. S a 1 o m ė atiduoda abu sūnus Jam 
tarnauti. Tai motiniškos tvirtybės pavyzdys. Jiems abiems 
buvo suteikta didelė laimė stovėti arti aukštu uždavinių vyk-’ 
dymo. Daug moterų lydi Kristų Jo mokinių ir draugų ap
leistą sunkioj Golgotos kelionėje. Iš jų V er o n i Ik a paliko 
amžiams nušluostyto veido paminklą. Iš apaštalų laikų mums 
stoja moters diakonės vaizdas, kuri padeda nelaimingiems, 
ligoniams, kuri keliauninkus ir misionorius priglaudžia, Ikuri 
našlaičius, ir beturčius vaikus globoja. Evangelijose ryškiai 
regimas moters bendradarbiavimas su apaštalais, kurį gali
ma sugretint su organizuotu pasauliečių apaštalavimu katali
kiškojo veikimo prasme.

Prisiminkim Kristaus susitikimą su s a m a r i ton e prie 
Jokūbo šulinio. Juk tai buvo pirmoji iš stabmeldžių, kuri 
įtikėjo ir skelbė savo tikėjimą saviesiems. „Daug iš ano mie
sto samaritonų įtikėjo Jį dėl moteriškės žodžių“. (Jono 4,39). 
Pirmoji įtikėjusioji stabmeldė — pirmoji savo miestui apąšta^ 
lė! Gražų gailestingumo pavyzdį yra palikusi mums Tabi- 
t a, tai yra, S t i r n a. „Ji buvo pilna gerų darbų Ir išmaldų, 
kurdas duodavo“. Atvykus šv. Petrui į vietą, kurioj ji sirgo 
ir buvo mirusi „tenai Jį apstojo visos našlės, verkdamos ir ro
dydamos jam jupas ir drabužius, kuriuos joms buvo padariusi 
Stirna“ (Apd. 9, 26, 39). Tabita negalėjo asmeniškai Išgany
tojui tarnauti, arba kaip Veronika, lydėti Jį kančių kely, tačiau 
ji savo seseryse, vargšėse moteriškėse patį Kristų regėjo. 
Šv. Petras, matydamas jos sušelptųjų skausmą, prikėlė ją iš 
numirusių ir grąžino našlėms ir našlaičiams jų motiną. Ypa
tingai gražų moters paveikslą matome L y d i j o s asmeny. 
Kai šv. Povilas atvyko į Pilypus (pirmoji jo apsistojimo vie
ta Europoje) pirmąjį pasikalbėjimą: apie Kristų ture jo mote
rims. „Atsisėdę mes kalbėjome susirinkusioms moterims. 
Klausės ypač viena dievobaiminga moteriškė, vardu Lydįja, 
purpurininkė iš Tiatyros miesto. Viešpats atvėrė jos širdį, 
kad dėmėtųsi tai, kas buvo Povilo sakoma. Kuomet ji su sa
vo namais buvo pakrikštyta, ji meldė mus, sakydama: Jei lai
kote mane ištikima Viešpačiui, įeikite į mano? namus ir pasili
kite. Ir taip ji mus privertė“ (Apd. 16, 14, 15). Tuo būdu jos 
namai pirmieji tapo apaštališka buveinė svetimam krašte ir 
ji pirmoji nulenkė galvą Kristui ir Jo tiesai. Dar galima iš
vardinti visą eilę kitų: P r i s k i 1 ę, kuri su savo vyru vie
nam pamokslininkui Apoliui tiksliau išaiškino ~ Viešpaties 
mokslą, rūpestingą R u f o m o t i n ą, M a r i j ą. Šv. Paulius 
savo laiške rašo: „Pasveikinkit T r y f e n ą ir T r y f o z ą, 
kuriedvi darbuojasi Viešpatyje. Pasveikinkit brangiausiąją 

■ . • . • • . ■ k ' ’ * ■

21



22 Katalikiškasis veikimas ir moterys. _____
■ -T- - . ‘ ■ -r . , -------------- ■------------T- .........—I I- .................... I."- ■ ■ •.■■■•«■ ■> ■■■■■. .1 i —— ■■■ ■ ■ r., b/. <■>. —I—, -----------------------------—- - ... ■— ... r ......................................................  , ... ■

P e r s i d ę, kuri daug darbavosi Viešpatyje“. (Rom. 16, 12). 
Be to, prisiminkim įžangoj šv. Pauliaus laiške suminėtus 
E vd i ją ir Sinti kę. Kai kurios misijos joms būdavo 
pavedamos, kitas pačios susirasdavo, bet aktingumo ir meilės 
daug parodė.

O kiek kilnaus moteriško apaštalavimo patiekė kiti 
krikščionį jos amžiai. Daugybė moterų yra papuoštų kanki
niųvainikais. Kitos pasižymėjo šventumu, dideliais nuopel
nais žmonėms ir Bažnyčiai. Šv. K o trina S e nie t ė, iš
gelbėjusi popiežius, išvedusi florentiečius iš rietenų ir pilnai 
užsitarnavusi taikos apaštalės vardo. Šv. Joana A r ka i
tė, kur karžygio rūbus dėvėjo ir Dievą laikydama Širdyje, 
o kardą rankose, išgelbėjo žūstančią Prancūziją nuo priešų 
antplūdžio. Šv. J ė z a u s T e r ė s ė iš Avila, kuri sieloms 
tobulėjimo ir šventumo kelius rodė. Ji skelbė, kad viena kil
ni siela negali įeiti į dangų — paskui tokią seka, kaip paskui 
vadą visa eilė kitų. Š v. M o n i k a — šv. Augustino motina 
— pavyzdys visoms motinoms. Ji turėdama Stabmeldį vy
rą, atvertė iš paklydimų savo sūnų ir savo maldomis iškėlė 
į altorių garbę. O šių laikų šventoji V. J. T e r e s ė, taip arti 
mūsų su savo dangaus rožių lietumi! Š v. E I ž b i e t a — 
gailestingųjų darbų mokytoja ir apaštale.

Sunku čia visas įžymiausiąsias suminėti, bet ir tos ke
lios,- jau mums primena daug kilnių galimybių iki šventumo. 
Juk ir mūsų tarpe, kiekviename sodžiuje, apylinkėje, rasim 
nors dar ne šventąją, bet pasižyminčią kilniomis dorybėmis: 
jautrią, gailestingą, pamaldžią, kitų gerovei pąsišventusią, sa
vo pareigas gerai atliekančią tmoterį — o galim ir privalom 
norėti, kad užsidegusių apaštališkųjų ir šventųjų moterų pa
vyzdžiais būtų kuodaugiausia, kad kuodaugiausia būtų tokių, 
kurių vardai žibėtų gyvenimo knygoje.

Karališkoji kunigystė.
■ . ■ . ■ .• ■ . ■ 4 • '

Šv. Peträs savo laiške rašo:„Jūs esat išrinktoji giminė, 
karališkoji kunigystė“ (2, 10). Juo jis aiškina ir tvirtai pa
žymėjo, kad kiekvienas, tiek vyras, tiek moteris Dievo kara
lystėje yra ir privalo būti kunigas. Kunigiškas pasauliečio 
uždavinys suprantamas dvasiškąja prasme. Tikintysis priva
lo dvasinę, Dievui malonią, auką per Jėzų Kristų paaukoti. 
Šv. Ambroziejus saiko: „Visi Bažnyčios vaikai yra kunigai“. 
Šv. Augustinas žmones vadina kunigo nariais. Pasauliečių ka
rališkoji kunigystė turi tiek senumo, kaip ir pati Bažnyčia. 
Kai Šv. Krikštu prisijungiame prie Kristaus,, tai savo gyveni
mu privalome Aukščiausiojo Kunigo gyvenime ir veikime da
lyvauti. '
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Pasauliečio kunigystės auka yra malda ir atsidavimas 
artimui. Kaip Kristus ■pasiaukavo> ir atsidavė žmonėms savo 
gyvybės kaina, kai Jis mirė, kad kiti gyventi galėtu, taip pri
valo' daryti ir pasaulietis apaštalas,—tokiu vyru ir moterų ieš
ko katalikiškasis veikimas. O moterys tuo labiau be pasiau
kojimo, be juasišventimo artimui, nors savo mažoj namų aplin
kumoj, ir be visa stiprinančios maldos gyventi negali. Nusi- 
skųs ne viena: „kaip Įveikti aukštą paskyriimą, iš kur pasi
semti jėgų, kas sunkią šeimos rūpesniu naštą nuims ir t. t. 
Kunigai turi atatinkamus šventimus ir malones, o mes šiuo Sa
kramentu naudotis negalim“. Bet ir moterys turi Dievui tar
nauti ir rūpintis Jo karalystės atėjimu. Per Sutvirtinimo Sa
kramentą nužengia ant mūsų šventoji Dvasia, kuri sergsti mus 
mūsų žodžiuose ir darbuose*

„Krikštu — mes 'Dievo vaikais tampame , Sutvirtinimu 
— jo karalystės apaštalais. Krikštas mus padaro Dievo ka
ralystėse statybos akmenimis, o Sutvirtinimas mus pašaukia 
būti statytojais, Dievo karalystės architektais. Sutvirtinimas 
deda visuomenišką ir kunigišką žymę“ (kardinolas Faulliabe- 
ris). „Krikštas—vaikų Sakramentas, Sutvirtinimas—bręstan- 
čiųjų. Šiuo sakramentu ir Šventosios Dvasios malone, gau- 
mame dieviškąjį šventimą atlikti jo tarnyboje tai, kas tikin
čiam atlikti privalu“ (IV Tom* Aky.). Tatai ir moteris, ar ji 
kaipo vaikų motiną juos maitins, augins, auklės, ar ji ligonis 
slaugys, ar ji nelaimingaisiais ir jų globojimu rūpinsis, ar ji 
būdama mokytoja budės dėl vaiko sielos išvystymo, ar ji pa
klydusiam ar nusidėjėliui tiesos kelią rodys, ar ji bendrai žmo
nėms tarnaus — jos didžiausias darbas — kunigiškas darbas.

Jai yra skirta vieton išganingosios kruvinosios Aukos ' 
taurės — imti dorybių kvepalų alebastro taurę ir pilti ją kupi
na kilnumo širdimi ant Mokytojo galvos. Jai skirta buvo var
toti ašaras ir meilei ir atgailai .'išreikšti prie kunigų Kunigo ko
jų. Moteris ir šiandien tai teneužmršta. Ji tarnaudama žmo
nėms, artimui, draug pasiaukodama Jėzui Kristui, Kurio drau
gijos yra kartu ir narys ir karžygys . visa daro karališkai 
kunigystei ir pelno sau ir kitiems amžinybę -—tą didžiausi lai
mės! laidą.

„Patikėk savo tautą man“,
J. Drungaitė.

Verkia Tralkų ežero vilnys.
— Valdovas nekels!... — ištarė kažkąs paslaptingai. 

Balsas sudrebėjo ir nutrūko. Lyg pats savęs pabūgęs įsigėrę 
į minkštąsias patalų užuolaidas. Kunigaikštis pamojo ranka:
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„Atsikleįskit, nutraukit tos gelumbės klostes, tegu prieina4/ sa
kė jo žvilgsnys.

Budinti ranka nutraukė užuolaidas j šalt Bet kąsgi pri
eis ? Tarnai ir dvariškiai išsisklaidę po rūmus nedrįstą nė 
pamanyti, kada gali nustoti valdovo. O tauta? Tauta netiki, 
kad toks galingas viešpats gali kada mirti. Jam pakako- jėgų 
milijonus vaduoti, su milijonais kovoti... Argi jis gali mirti? 
Ir tauta netiki. Tad kasgi ateis prie merdinčio? Gal kara
liai? Nė. Jie dar nežino, kad nuvyto! erelio sparnai, kad pa-’ 
lūžo ąžuolas, kurio pavėnėje šnekučiavosi dvi jūros. O pa
galiau, kiek gali rūpėti pasaulio galingiesiems tas, kuriam mir
tis išplėšė skeptrą? Ir nustebęs budėtojo žvilgsnys su prieta
ringa baime apibėga miegamojo ruimo tuščią erdvę. Bet ku
nigaikštis mato. Negi niauktųsi jo Šviesi kakta minčių debe- 
stais, nevirpėtų karštoje kovoje antakiai ir nešypsotų perga
le lūpos, jei miegama jame atsilankytų paslaptingi svečiai. Bu
dėtojas isitikrino: „Nejau jis valdo ir dvasių pasauli?“ blikste- 
ri jam šiurpulinga mintis, ir jis atatupstas traukiasi durų link.

O kunigaikštis kalbasi su savo svečiais.
— Kas bus su mano tauta? — klausia jis savo genijaus.
Bet šis juoda skraiste apsisiautęs tyli, kaip žemė. Ir niau

kiasi kunigaikščio kakta minčių debesimis.
— Kas bus su mano tauta?—kreipiasi kunigaikštis prie 

savo laimės angelo.
Tu pats kaltas, jei nežinai, valdove ! — atsako šis.
Ir dreba kunigaikščio antakiai kovoje su pačiu savim. 

„Kaltas — nekaltas“, grumiasi dvi mintys įkaitusioje mirties 
ugnimi krūtinėje. Viena kitai lygi ir abi staiga nuslūgsta, kaip 

• staiga pakilo. Ir kunigaikštis dar kartą klausia:
— Kas bus su mano tauta?
Nieks neatsako, tik toli kažkur ramioj žvaigždėtoj pa

dangėj ūžia karvelių sparnai ir balsas švelnutis, kaip kanklių 
aidas ima tarti žodžius. Įsisupa ir paplinta giesmės aidas:

\ Mik narsus man
Dar toli diena.
Vėpūtinė dar nekėlė, 
Nešvito aušra.

Tik žvaigždelės iš padangių
Mirga raudonai 
Ir minkštoj ganykloj žvanga 

. Juodbėriai žirgai. 
• ■ ’J .* • . b • l

\ Toli vakarų kraštuose
Dega pažarai.
Bet tu mik, ten kovą ruošia , 
Tėvo karžygiai.

4
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Kada'sienoj nuo vėjelio
Kardas sudrebės,
Baltas sakalas pakilęs
 Kovon tave ves.

Kai aš laiminsiu tau kelią
Raminsi mane.
„Mama, balti paukščiai kelias.
Mūsų pergalė!“

— Motina! — nustemba kunigaikštis. Motina, kas bus 
su mano tauta? — klausia paskubomis.

Bet atsako jokio. Tik tartum lengvas vėjelis patraukia 
mirties patalo pusėn ir dvelkteri mirštančiam' į veidą.

— Patikėk savo? tautą man, — išgirsta kunigaikštis vie
ton atsakymo, kai švelnios lūpos paliečia jo kaktą.

— Žemaičiu kunigaikštiene! — pratiesė kunigaikštis ran
kas prie žavinčios vizijos...

— Ką sakai mano viešpatie, tai tavo. žmona, — taria 
krūptelėjus moteriškė. — Budėtojas sakė, tu neramus.

— O aš maniau tai ji, mano motina. Birutė, — šnabžda 
jo lūpos ir po valandėlės priduria: — Dar naktis, kunigaikštie
ne, grįžk pas save.

' n- '
„Tyliai kaupiasi mažoje širdelėje galybė ir 

dienom išsipildžius, kaip ugnies vilycios iš dieviš
ko šaulio rankos eina gyvenimai! žmogaus sūnus“.

' • . w * * *

’ t , t t ‘ t. •

Šiemet sukako penki šimtai metų, kai užgeso musu ku
nigaikštis Vytautas Didysis, siekęs savo galybe Baltiją ir Juod- 
marį. Tauta jam stato savo dvasioje didelį paminklą. Ir kai 
aš pažiūriu į tą gigantišką statinį, kuris beabejo su laiku bus 
realizuotas granyto luituose, kada žvilgsnys iki debesų paky
la ieškodamas didžiojo kunigaikščio garbės viršūnių, nejučio
mis klausiu: „Kokia buvo jo motina?“

Mes pažįstame Birutę gražuolę, Birutę — šventos ugnies 
saugotoją, vaidilutę, bet Birutės-motinos vaizdas mums labai 
neaiškus. Ir todėl, nesirūstink, Didysis Vytauto šešėli, jeigu 
šiandien Tavo tautai minint tik Tave ir vos pro šalį dirstelint 
į Birutę gražuolę, sustabdžius krūtinėje gėrėjimosi, nustebino 
vilnis pabandysiu atspėti, ką slepia tos, už Tavo sosto užlaidos, 
kurių devizą „Motina“. <

„Taip, tau truputis kančių, truputis gamtiško prisirišimo 
prie savo kūdikio. Na, ir dar, galbūt, Šiek tiek pasiaukojimo“, 
numes šios minties pusėn ne vienos lūpos.
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Bet išdrįskimeprieiti ir pažvelgti ten, iš kur visai? am
žiais plaukia tautu garbė ir didybė. Išdrįskime pažvelgti į di
džiųjų motinų dvasią; nes toji ne motina žmogiška prasme, ku
ri, davusi kūną ir gyvybę, užmiršo ar nenorėjo įkaitinti jaunos 
krūtinės dangaus ugnimi. Nebent ji pati nežinojo, kas toji dan
gaus ugnis, nebent ji pati -nesuprato, kokių Sparnų reikia jau
nuoliui, kad aru pakiltų, kad laimėtų gyvenimo kovą.. Nebent 
ji pati buvo tokia vargšė. Didieji žmonės ne tokias motinas 
turėjo.

Pasaulio istorija pratusi žymėti savo lapuose tik karo 
žygius, mokslo laimėjimus ir kitus proto bei jėgos padarinius, 
vistik nepraeina tylomis pro mums šičia rūpimą klausimą. O 
bažnyčios gyvenimo vaizdų galeriją ypatingai gausiai puošia 
kilnių motinų portretai.

Kad gerai suprastum Vytauto Didžiojo asmenį, reikia pa
žinti tą aplinkumą, kurioje jis gyveno ir veikė. Pirmoj eilėj, jo 
motiną. 1

Paminėjus Birutę, prieš mus stoja broliai žemaitėliai, Pa
langa, Praurimos šventovė ir jauna šventos ugnies sergėtoja, 
kurią narsus kunigaikštis pagrobė ir nežiūrėdamas nei dievų 
rūstybės, nei žynių prakeikimo, padaro ją namų židinio globė
ja. Taip mums nupasakoja žemaičių kunigaikštienės jaunystę 
tautos mėgiama daina.

Yra nuomonė, kad ji nebuvusi dar vaidilutė, o tik rengė
si ja tapti, bet Kęstutis pastojęs jai kelią prie šventos ugnies. 
Ir dar bandoma spėti: kadangi Birutė buvusi žymaus žemaičių 
bajoro duktė, o Kęstutis, būdamas to krašto kunigaikštis ir no
rėdamas turėti ten daugiau įtakos, vedė ją.

Bet tautai patinka pirmoji, Birutė vaidilutė, davusi amži
nos skaistybės įžadus dievams. Tauta rinkosi ir gerai išsi
rinko, nes, matyt, nesuprato ji mergelės, kurios sielos gelmėse 
neglūdi šventos amžinos skaistybės idealas.

Tas, kad Birutė buvo vaidilutė, padaro ją mylimą visai 
tautai. Be to, ji buvo1 sava, o tai nepaprasta, nes mūsų kuni
gaikščiai, kaip ir kitų kraštų, vesdavo svetimtautes. Visa tai 
papuošė Birutę nepaprasta aureole. Tauta ją taip pamilo, kad 
po Kęstučio mirties savo dainose grąžina ją vėl Palangon ir 
vėl paveda jos globai šventąją ugnį, nors ir yra gandų, kad po
litiniai Kęstučio ir Vytauto priešai nuskandinę ją Trakų ežere. 
Bet tauta nenori Birutės mirties. Jai Birutė turi gyventi am
žinai. Ir gyvena padavimuose, dainose, poetų kūriniuose. Ir, 
nors visur ji pasirodo ir žavi daugiau savo jaunystės ir skaisty
bės aureole negu motiniškumu, reikia tikėti, kad su laiku tau
ta pažvelgs giliau į savo- rinktosios kunigaikštienės širdį ir 
įvertins ją ne vien kaip mergelę.

J. Kraševskis savo veikale „Witoldowe boję“ arba „Ana- 
fielas“1) aprašinėdamas Vytauto Didž. kūdikystę, rodo mums 
Birutę’ nakties metu budinčią prie mažo kunigaikščio lopšio ir

T Anapilė. -
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niūniuojančią jam dainelės apie tėvo žygius. Sakėme prie lop
šio. Ne. Lopšį poetas palieka gražiajai Vytauto seseriai. Jo 
manymu, toks galingas kunigaikštis nebuvo reikalingas lopšio. 
Ir Birutė mažąjį Vytautą poilsiui guldo į šarvus, kad iš anksto 
įprastu pakelti kietą kario gyvenimą. Ar tai ątatinka tiesai, 
sunku pasakyti, bet turime sutikti su poetuTkad Vytauto jau
nystė buvo nepaprasta.

Birutė tautos neapvylė. Ir Vytautas, neturėdamas įpėdi
niu, mirties patale klausia, kas bus su jo tauta, jo mintis suranda 
atsakymą, kuris vizijos lūpose skamba: „Patikėk savo tautą 
man!“ Taip kalba lietuvė motina.

Prūsijos aukštesniąsias mokyklas 1928-29 m. baigė 21.064 
mokiniai. Metais anksčiau buvo baigę 17.999. Taigi, padau
gėjimas įvyko 17%. Prieš karą baigdavo tik 9000 mokinių,vi
dutiniškai imant, kasmet. Berniuku 1927-28 m. buvo baigę 
15.527, o 1928-29 m. 17.769, tad padidėjo 14,4%. Mergaičių 
1927-28 m. baigė 2472, o 1928-29 m. 3295, padidėjo 33,3%.

Moterų mokslas Lenkijoj. 1928 m. Lenkijoj aukštosiose 
mokyklose studijavo 41,144 asmenys, jų tarpe 16,660 moterų, 
t. y. 25,9%. Moterų daugiausia filosofijos fakultete, jų čia bu
vodaugiau kaip vyrų, — jų 7002, o vyrų 6789. Taip pat buvo 
daugiau studenčių formacininkių ir odontologių. Nemažai jų 
studijuoja juridinius, medicinos, meno ir agronomijos mokslus. 
Technikos fakultete studijuoja 1781 vyras ir 12 moterų; 1497 
vyrai ir 16 moterų eina prekybos mokslus. Kalnų inžinieriją 
studijuoja viena moteris ir 535 vyrai. Chemijos mokslus mo
terys mėgsta: čia vytų yra 778, o moterų 114.

Vokietijoj moterų gydytojų 1929 m. buvo 2334; jų tarpe 
bendrai praktikuojančių 1233, specialisčių 423, gydytojų padė
jėjų 538, valstybės įig. kasų gydytoju 140. D. F.

Šių laikų japonė. Senojoj Japonijoj Hunų laikais (nuo 800 
m. ligi 1150 m.) moteris buvo labai gerbiama. Moterims ten 
tada buvo prieinama visos aukštosios vietos. Tų laikų Japonų 
rašytojai daugiausia moterys ir dvieju senesniųjų japonu ro
manų autoriai irgi moterys.

Togukovo laikotarpy, kuris prasideda maždaug nuo 1600 
m. (Konfucijaus mokslo įvedimas) moteris japonė iš viešojo 
gyvenimo visiškai išstumiama. Ir dar prieš pusę šimtmečio ji 
įvairių luomų buvo labai žeminama. Bet vėliausiais dešimtme
čiais jos labai subruzdo ir šiandiena yra visai kitaip. Jos at
gauna žmogiškąsias teises. Pasireiškia jau ir visuomeninio gy
venimo darbuose. Japonijoj labai didelis yra naujagimių mir
tingumas, — japonės ėmė sėkmingai veikti socialės apsaugos 
srity.- . - '

v
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Japonu moterys dar neturi nei akty vios, nei pastovios bal
savimo teisės; veikiantieji įstatymai šeimos gyvenime yra la
bai žalingi, — visuose šeimos /gyvenimo klausimuose ji priklau
so vyro autoritetui. Pav., vyrui labai lengva atsiskirti nuo 
žmonos: užtenka mažiausios klaidos padarytos prieš tradici
nius papročius, kaip šit nepakankama pagarba vyro giminėms.

Europos ir Amerikos moterų judėjimo pažangą aktyvio
sios japonės labai atsidėjusius seka. Savo draugijų salėse iš
kabinančios žymesnių moterų veikėjų portretus, o paveikslas, 
kur nupieštas surakintas karvelis simbolizuoja tas ŠalisTkurio- 
se moterys neturi balsavimo teisės.

■ - ;■ f . - - * '

Japonijoj daugelis merginų yra labai susidomėjusios me
dicinos mokslu. 1888 m, pirmoji moteris ten baigė mediciną. 
Šiandie gydytojų japonių yra apie 1500. Tokia moterų medi
cinoskolegijumo pirmininkė p. Jagoi Joshioka savo veikale 
„Moterų medicinos studijų istorija“ duoda įdomią tų studijų 
apžvalgą. Anot jos 1868 m. viena japonė prašė leisti įstoti į 
medicinos aukštąją mokyklą. Jos prašymas tebuvo patenkin
tas, 1884 m. Kai /medikių skaičius ėmė augti, ėmė studentai 
joms daryti nemalonumų, ir nuo 1900 m. joms vėl buvo nebe
leistą lankyti universtitetai. Tada p. Dr. Jagoi pasiremdama 
daugybe prašymų pasiryžo Tokio įsteigti mergaitėms medici- _ 
nos kolegijumą. Pradžioj tegalėjo priimti, tik 4 klausytojas. 
Šiais laikais ta mokykla turi 3 ligonines, didelę laboratoriją ir 
joje gali studijuoti 500 studenčių. Kolegijumo tikslas išsivysty
ti į visiškai gerą mokyklą japonų ir kinų medicinos studentėms.

Stalo kultūra nuo senovės ligi dabar. Kai kalbama apie 
stalo kultūros įstatymus, tai kiekvienam aišku, kad tai nėra 
rašyti įstatymai, visiems privalomi, bet beveik tarptautiniai pa
pročiai, kurie gali nustatyti žmogaus išsilavinimo ir kultūros, 
laipsnį, kultūros laipsnį įvairių tautų. Jie vystosi visai lo- 
gingai augant kultūrai ir nuo aukštesnių luomų išlėto tenka že
mesniems. šiuo atžvilgiu joks laikotarpis nebuvo visai nepa- 
žangus; kiekvienas turėjo savo įstatymus, kurie buvo laikomi 
privalomais to laiko prašmatniesiems žmonėms. Garsi antikinio 
pasaulio valgių prabanga, malonumas paties valgymo veiksmo. 
Ankstyvais viduramžiais ir vėliau, augant Europos kultūrai, įsi
gali rimtumo ir iškilmingumo prie stalo papročiai, žinoma, jie 
buvo visiškai' ne tokie, kokių mes turime valgydami.

Ankstybą viduramži stalas buvo paprasta medžio plokš
tuma, kurią dėdavo ant ožių, o pavalgius iŠnesdąvo su visa 
kuo. Vėliau toj plokštumoj darydavo įdubimus,— jie atstoda
vo lėkštes. Romėnų puikūs aukso ir sidabro indai ri- 
eierių laikų pradžioj nebuvo žinomi, — jie atsiranda vėliau ir 
labai palengva įsigali. Stalo kultūra ilgai buvo primityvė,« nes 
čia truko moters darbo prisidėjimo: sulig papročių moters ne
galėdavo valgyti kartu su vyrais. Bet kaip tik moteris pasiro
dė kartu su vyrais už vieno stalo, stalo kultūra žymiai pakilo. Ji
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čia įvedė tvarką ir kiek prabangos. Vietoj įdubimu staluose, 
kurie atstodavo lėkštes pradedami vartoti cino ir vario indai, 
dažniausia paauksuoti ir pasidabruoti. Apšvietos gadynėj ku
nigaikščiu stalams jau geriausieji amatininkai uoliai gäminda? 
vo aukso rr sidabro indus. Porcelanas atsirado tik 16 amžiuj. 
Pirmiausią porcelano indo imta gaminti Prancūzijoj.

Nuo to laiko, kai moterys ėmė valgyti kartu su vyrais, at
sirado ir margos arba maišytos eilės paprotys, t. y. 
susėda mišriai poromis. Anais laikais tą poromis sūsė- 
dimą vadino „valgyti iš vieno bliūdo“, nes dviems bu
vo duodama vienas valgymo įrankis. Valgyti pradėdavo ir 
valgį baigdavo nusimazgodami rankas, — šakučių tada nevar
tojo, o imdavo valgį trim pirmaisiais pirštais, kitus du gražiai 
pariesdami į aukštį. Taukuoti pirštai nemandagu buvo laižyti 
ar šluostyti į drabužius, juos šluostydavo į staltiesės kraštus; 
dažnai, o ypač priimant aukštus svečius, staltiesių kraštai todėl * 
buvę dantuoti. Buvo savotiškos mandagumo taisyklės, bet ir 
tuomet labai nemandagu buvo valgyti pilna burna arba go
džiai gerti. Valgyti su pirštais ir peiliu nebuvo tada sunku, nes 
kitokį buvo ir valgiai: gabalėliai mėsos, žuyis, duona tai svar
biausia, bulvių nežinojo, kitų daržovių nevartojo. Įsidėję iš 
bendro dubens mėsos ar žuvies į savo dubenį, supjaustydavo jį 
į smulkesnius gabalėlius, peilį padėdavo tuoj ant stalo, į bur
ną jo net ir negalėjo dėti, nes ant jo galo buvo vąšiukas pasi-

■ imti sau iš bendro dubens' porcijai, ir valgydavo pirštais; pei
lių kotus kartais brangiais akmenimis papuošdavo. Šaukštai 
irgi mažai buvo reikalingi, nes sriubą gėrė iš dubenėlių, paim
dami abiem rankomis iš kraštų. Kad neatsitiktų katastrofa, ricie- 
riams po smakru laikydavo tuščius dubenėlius tarnai, o po
nioms ricieriai. 1

Sakutės vėlesnis išradimas. Jos imta pirmiausia vartoti 
Florencijoj, aukščiausios kultūros lopšy. Sako, kad jas išmįsli- 
ję amerikiečiai, kurie dėl biznieriško godumo nebeturėję kan
trybės prieš valgant visiką susipiaustyti. Šakutės nebuvo 
džiaugsmingai europiečių priimtos, daug laiko reikėjo, kol jos 
prigijo. Daug buvo išjuokiamas valgymo būdas šakutėmis ir 
patys valgytojai. Ilgiausia šakutės neprigijo liaudy ir dabar 
dar jas laiko pasidėję vien tik svečiui ar tam tik, kad turėtų.

Šakutės pirmas veiksnys kultūros perversme. Antras 
veiksnys^ tai didėjąs vartojimas daržovių, cukraus ir įvairių 
prieskonių. Nuo čia ligi naujųjų laikų beliko vienas žingsnis: 
vietoj sunkių indų ant stalo atsiranda baltutis parcelanas ir ser
vetėles. Antraeilės, svarbos dalykai nuolat tobulinami ir gerai 
žinome patys, kokį aukštą stalo kultūros laiptą šiandie mes 
esame pasiekę.

7 ißermqnia*'.

29



30 : Mergaičių darbai.

Mergaičių darbai.
Pavyzdingos eucharistininkęs, Panevėžio „Liet. Švieti

mo Draugijos“ Mergaičių A.-Ruošos Mokyklos eucharistinin
kės įvykdė ir antrą kilnu sumanymą: š. m. sausio m*. 12 d. su
rengė miesto skurdžią vaikeliams nepaprastą pasilinksminimą, 
kurio turinys šitoks: .

Apie 16-tą valandą prisirenka beveik visas šimtas pačiu 
neturtingiausių Panevėžio miesto, vaikų. Šešios dešimtys tų, ku
rie buvo anksčiau užsirašę nori ateiti į šventę, aprengiami nau
jais ir dailiai pasiūtais šiltais drabužėliais. Kai tokie pasipuo
šę svečiai susirenka į salę ir gražiai susėda, atsidaro uždanga. 
Scenoje, parodomas gyvasis paveikslas — laisva Lietuva, ku
ris savo gražumu ir didingumu net mažučių akelės patraukė. 
Vėliau padainuota ir padeklamuota. Pagaliau, žilas senis be
siskusdamas savo vargais visus širdingai prijuokino.

Toliau, prasideda dar linksmesnė dalis. Mažyčiai ne
paprastai džiaugdamiesi susirenka į kitą salę, kur stovėjo tarsi 
karališkais rūbais pasipuošusi eglutė. Vaikučiai skubiai apsu
pa ją plačiu ratu ir įsmeigę mažytes savo akeles į blizgučius, 
stebisi, gal pirmą -kartą, matomu reginiu. Eucharistininkės 
jiems linksmai pagieda ir padainuoja, tarsi norėdamos išlieti tą 
didį džiaugsmą, kuris gimsta kitiems pasišvęsti sugebančio 
žmogaus širdyje.

Netrūksta ir gražių kalbų. Pažymėtinos kelios Panevė
žio eucharistininkų vado p. Bariso kalbos mintys, kuris šios 
mokyklos eucharistininkės stato pavyzdžiu seminarijos ir gim
nazijos eucharistininkėms, nes jos pirmos pradėjusios tikrai 
eucharistininkėms pritinkantį darbą. Jos su dideliu pasišven
timu aplankiusios Panevėžio miesto lūšnas ir suregistravusios 
apleistus senelius ir vargšus vaikus. Žinoma, gailestingumo 
paragintos nesidrovėjusios nueiti ir pas didelius ponus betur
čiams aukų paprašyti. Taigi, iš tų aukų ir surengusios per pra
eitų metų Velykas seneliams tam tikrą balių, o šiandien—vai
keliams. Stebėtina esą tai, kad neatsiradę šioje mokykloje mo
kiniu, kuriuos būtų atsisakiusios nuo taip^ kilnaus darbo. Tat, 
jos visos esančios ir eucharistininkės. Štai, gero auklėjimo 
pasekmės. Toliau pabrėžia, kad visi mažyčiai privalą būti sa
vo geradarėms dėkingi. Dėkingumas pasireikšiąs tuo, jei visi 
pasižadės būti Kristaus kareiviai.

Mokytojas savo kalbose irgi pažymi, kad vaikeliai padė
kos už visą tik tada, jei mokės būti visu savo gyvenimu eucha- 
ristininkais, jei mokės dėl Kristaus kantriai savo vargą kęsti 
ir niekam blogo nelinkės, o savo gerdares-eucharistininkes 
visuomet krikščioniškai pasveikins. v

Pagaliau, vaikeliai traukia numerėlius sulig kurių gauna 
dar dovanų: hosinukų ir kitų mažmožių. Vėl naujas džiaug-
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smas, nauji įspūdžiai. Euchar istininkėms naujas malonumas — 
dalyti mažyčiams dovanėles, kurie visu paprastumu' reiškia sa
vo dėkingumą. Daug dar jos norėjo tiems savo angeliukams 
dainuoti ir deklamuoti, tačiau suprasdamos, kad šie yra alkani, 
pakviečia vakarienei.

Taigi, apie šimtą vaikučių sočiai privalgę ir mamoms ki
šenes prikišę su nepaprastu džiaugsmu traukė į savo lūšneles.

Dalyvavusi.

Telšiai. 1929 m. gruodžio 8 dieną per Šv. Panelės Nekal- 
to Prasidėjimo atlaidus Telšių mergaitės ateitininkės šventė 
savo metinę Šventę. Buvo dedama pastangų, kad šita šventė 
išeitų kuo geriausia. Nebuvo nė vienos mergaitės, kad kuo 
nors prie Šventės ruošimo neprisidėtų.

Šventės programa įvairi. Visos at-kės atliko religinę pra
ktiką. Po to 15 v. Telšių Mokytojų Seminarijos salėje Įvyko 
visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo daug svečių ir šiaip 
moksleivių. Garbės prezidiuman buvo pakviesti dvasinės se
minarijos rektorius prel. Borisevičius, stud. S vilai tė ir stud. 
Idzile vičius. Šventės kalbą laikė prel. Borisevičius. Be to, iš 
svečių susilaukta daug širdingų linkėjimų ir sveikinimų.

Po susirinkimo 17 vai. visiems šventės dalyviams buvo 
suruošta Parapijos salėje vakarienė, į kurią atsilankė J. E. Tel
šių Vyskupas. Vakarienės metu J. E. Vyskupas kalbėjo ilgą 
ir gražią prakalbą. Tarp ko kito vakrieniaujant buvo sakomos 
eilės, gyvasis paveikslas, balietas su švelnia smuiko muzika ir 
kita. Po vakarienės pilni draugiškumo dvasios skirstėmės į 
savo namelius. VßWy&ß.

Mariampolės valstybinės R. E gimnazijos mergaitės atei
tininkės padarė bendrą susirinkimą, kuriame Gerb, dvasios va
das kun. Švelnys laikė įdomią ir naudingą paskaitą tema: „Mo
teris ir mados“. Po paskaitos buvo atlikta įdomi ir gausi me
no dalis. Susirinkimo nuotaika buvo šeimyniškai jauki.

, M. M. . .
Karmėlava. Ateitininkės sujudo, sukruto. Po ilgo ne

veikimo laikotarpio 1930 m. sausio 26 dieną sušaukė viešą stei
giamąjį susirinkimą, išrinko naują valdybą ir pasiryžo daug 
gerų dalykų nuveikti. ■ .

* * • *

I susirinkimą buvo atvykęs stud. J. Karpavičius ir skaitė 
paskaitą „Kokia turi būti ateitininkė“. Narių dabar iš viso kuo
pelėje 33, prieš tą susirinkimą buvo vos tik 18—20.

Adakavas. Adakavo kuopa buvo mirusi, bet dabar vėl 
atgijo ir pasiryžo veikti.

„Saulietės“ veikia. Kauno „Saulės“ gimnazijos ateitinin
kių kuopelės veikimas kas kart stiprėja. Š. m. sausio mėn. 26 
dieną kuopa šventė savo penikių metų sukaktuves. Iš ryto
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buvo pamaldos, po pietų iškilmingas susirinkimas, i kuri atsi
lankė daug draugių-ų Kauno ateitininkių-ų ir šiaip svečių. Bu
vo daugybė gražių sveikinimų, linkėjimų. Susirinkime dn J. 
Grinius skaitė Įdomią apie pesimizmą paskaitą. Pagaliau pra
sidėjo linksmoji dalis. Labai gražiai pirmos klasės ateitininkės 
pašoko keletą baletų ir padainavo tris daineles. Be to, vyres
niosios užbaigė programą skambindamos gitaromis ir mclo-dc- 
klamacija. 7-mis visi, linksmai dainuodami apleido „Saulės“ 
rūmus.

Kauno ateitininkės susirūpinusios šeimininkyste. Jos bū
tinai nori išmokti virti, kepti ir k. Todėl pasiryžo suruošti na
mų ruošos kursus. Taip pat rimtai ruošiasi Kongresui.

Šakių ateitininkų kuopos dešimties metų sukaktuvės. Iš
kilmingai šios sukaktuvės bus minimos š. m. vasario 23 d. 
1918 m. dar prie vokiečių valdžios „Žiburio“ draugija Šakiuo
se įkūrė gimnaziją. Trečiais gimnazijos gyvavimo metais, 
veikiam jau ketvirtajai klasei, gimnazijos direktorius kun. Tg. 
Starkaus rūpesčiu buvo Šakiuose įsteigta Ateitininkų kuopa. 
Kuopa jau yra išleidusi penkias abiturientų laidas. -Šakių kuo
pos nariai tiek studijose, tiek gyvenime Ateitininkų principu įgy
vendinimu gana pasižymi. Ir kuopos dešimties metų jubiliejų ša
kiečiai ateitininkai, kitų draugių ir draugų ateitininkų padedami, 
reikia manyti, gražiai paminės. Jubiliejinėj šventėj yra sutikę 
dalyvauti J. E. vysk. M. Reinys, prof. d r. J. Eretas su paskai
tomis. Iškilmingų pamaldų metu bus pašventinta kuopos vė
liava. Iškilmingas susirinkimas bus gimnazijos salėj. 'Vakare 
bus koncertas ir draugiškas ateitininkų pasilinksminimas. Iš 
Kauno anksti rytą eis į Šakius autobusai. Rytojaus dieną, t. y. 
pirmadienį anksti rytą bus galima grįžti į Kauną. Kviečiame i 
šią Šakių kuopos šventę kuodaugiausiai draugų ateitininkų. 
Smulkiau bus pranešinėjama „Ryte“.

SVEIKINAME
musų mieląją bendradarbę Aldutę Stalioraitytę ir p. Dob

rovolskį pradėjus naują šeimos gyvenimą ir linkime vienas 
kito meile ir parama pasidaryti džiaugsmingą šį Žemės kelią.

„N. Vaidilutės“ Redakcija.

PADĖKA.

Telšių at-kės mergaitės reiškia širdingiausią'padėką sa
vo dvasios vadui gerb. kun. kapelionui J. Aperavičiui už 50 li
tų auką, kurią paaukavo at-kėms mergaitėms metinės šventės 
reikalams. Valdyba.
Redaguoja Amelija Mažylytė. Karo cenzūros leista.
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