
B. GRINČENKA. 
(Vaizdelis iš Ukrainos tau- 

tiškojo kilimo). 

Grinčenka gyveno ir dar- 
bavos gale 70-tųjų metų, 
kurie Ukrainos gyvenime 
buvo ypatingai sunkus, nes 

kaip tik tuo laiku vienas iš 
rusiškų valdininkų prasita- 
rė: “Ukrainiečių kalbos nė- 

ra, nebuvo ir nebus”. Iš 
kitos gi pusės 70-ais metais 
garsingai prabilo profeso- 
rius Dragomanovas ir savo 

plačiu mokslu pastatė Uk- 

rainiečių klausimų demo- 
kratiškai! pamatau. 

1863 m. įsakymai ir 1876 

meti) įstatymai užkirto ke- 

lk) ukrainiečių kalbai. Pra- 
dėtasis 60-se metuose ap- 
švietos darbas — šventa- 
dieninės mokyklos, priva- 
tiškos mokyklos, spauzdini- 
mas knygų žmonėms — vis 
tai buvo netikėtai sustabdy- 
ta vien dėlto, kad neva ne- 

pasidarytų atskala iš Ukrai- 
nos. Užtemo Ukrainos 

dangus. Rodės, kad visas 
Ševčenkos trusas nueis vė- 

jais ir Ukraina saldžiai už- 

migs, bet ne. Talentuotie- 

ji ir energiškieji vyrai šo- 
ko prie darbo ir neleido už- 
gesti tautiškam susipra- 
timui. Iš tų laikų pasiži- 
mė jusiu milžinų galima pa- 
skaityti Krapivnickį, kuris 
sutvėrė Ukrainos teatrų, 
Starickį, kuris parašė daug 
dailių Ukrainos kalba kny- 
gelių ir išleido be jokio pei- 
lio, Koniekį, kuris suvienijo 
vienon krūvon Ukrainą su 

Galicija tautiškame kilime, 
t ir Grinčenko, kuris tuose 

taip sunkiuose laikuose su- 

gebėjo išleidinėti populia- 
riškas knygeles ukrainiečių 
kalba ir savo nenuilstančiu: 
darbštumu patraukdavo 
prie darbo net viltį nustoju- 
sius vyrus. i 

Grinčenka nebaigė net' 

gimnazijos, nes buvo išva- 

rytas, kaipo neištikimas 

mokinys. Apleidęs gimna- 
zijos murus Grinčenka tam- 

pa liaudies mokytoju Char- 
kovos gub. Iš pradžios jis 
gauna vietą tai viename, tai 
kitame didžiarusiu kaime, 
kurių nemažai Ukrainoje ir 
tik po trejų metų pasisekė 
jam apsigyventi gryname 
ukrainiečių kaime. Čia ir 

apsireiškė Grinčenkos pra- 
kilnus darbai. Tame laike 
Ukrainos kalba iš liaudies 

mokyklų buvo išmesta. 
Grinčenka mokina ukrainiš- 
kai, rusišką kalbą atidėda- 
mas antron vieton, kaipo 
atskirą dalyką. Jis dalina 
mokiniams visas jo knygy- 
ne esančias knygas Ukrai- 
nos kalboje. Kada jų ne- 

tenka, kartu su savo pagel- 
bininke, žmona, perrašinėja 
spauzdintomis raidėmis, 
paskiau rankraščius susiu- 

vęs ir aptaisęs viršais, vėl 
dalina mokiniams, kurie pa- 
baigę mokyklą atiduoda 
kitiems naujai pastoju- 
siems. Grinčenka kartu su 

savo mokiniais žaizdavo, 
kartu net ir valgydavo, to- 
dėl tarp mokytojaus ir mo- 

kinių žydėjo meilė. Žingei- 
di! pastebėti jo intekmę iš 

mokinių laiškų, kuriuos 
G-ka visą amžių laikė, kai- 
po kokią dovaną uz savo 

darbą. Išsyk žmones ste- 
bėdamiesi, kad naujas mo- 

kytojas ir savo šeimynoje, ir 
mokykloje ir su jais pačiais 
kalbasi vien tik ukrainiškai, 
sakė, kad jis tur būt toks 

pats neapšviestas varguolis, 
kaip ir jie ir žiurėjo į jį lyg 
su kokiuo paniekinimu. Bet 
vėliau, matydami, kaip jis 
puikiai moko, kaip kiekvie- 
nas galėjo gauti nuo jo iš- 

mintingą patarimą, permai- 
nė savo nuomonę. Tarytum 
šiltu, minkštu Ukrainos oru 

dvelkė jo mokykla, kurioj 
visi buvo vedami prie tikro 
mokslo, prie meilės — savo 

tėvynės. Matydamas G-ka, 
kaip aplinkui žmonėse krin- 
ta meilė prie tautiškųjįj 
ukrainiečių rūbų, jis pats, 
jo žmona ir duktė pradėjo 
juos nešioti ir reikalauti nuo 

mergaičių lankiusiųjų mo- 

kyklą, kad jos taippat ne- 

šiotų tautiškus rubus, kai- 

po tankiau permainomus ir 
švaresnius, negu kokia je- 
ke, viena nešiojama per iš- 
tisus metus. Nėra ką ir 

kalbėti, kad G-ka ilgai ne- 

galėjo užsilaikyti mokyklo- 
je: jau perdaug aiškus buvo 
jo elgimasis. Iš pirmos 
ukrainiečių mokyklos Sumų 
pavieto, jis buvo prašalin- 
tas vienam popui apskun- 
dus. Bet G-ka neišvažia- 
vo į kitą mokyklą, o už 2— 
3 metų buvo ten-pat vėl pa- 
kviestas prie darbo visuo- 
menės veikėjo Alčevskos. 
Tuo tarpu priaugo jo vie- 
natinė dukrelė ir reikėjo jos 
mokinimui persikraustyti į 
miestą ir nuo to laiko prasi- 
dėjo jo leidimas populiariš- 
kų knygelių ukrainiečių kal- 
ba. 

Kiekvienas ukrainiškas 
rankraštis tuokart turėjo 
pereiti per dvi cenzuri: vie- 
tinio cenzoriaus ir Peter- 
burgo spaudos komiteto. 
Ant kiek sauvališlci ir žiau- 
rus buvo pasielgimai cen- 

zūros galima spręsti iš to 
kad tūli jo rankraščiai ne- 

praleisti centro komiteto ir 

paduoti antru kartu, tik po 
kitu vardu buvo perleidžia- 
mi. 

O uždarbio, literatinio ho- 
noraro už ukrainiškas kny- 
gas tuokartu visiškai nebu- 
vo. Taip, paveizdan, vie- 
nas Charkovos spaustuv- 
ninkas už vieną G-kos rank- 

raštį davė jam 40 egz. bro- 

šiūrėlės, nekainavusios ir 10 

kapeiką, o išspauzdintos 
40(K) egz. Reikėdavo kar- 
tais ir pačiam atsisakyti 
nuo pelno, kad tik nekelti 
knygelių kainos, kuri ir taip 
buvo augštesnė už rusiškų 
knygelių. Ir da visas išlai- 
das aut cenzūros reikėjo pa- 
kelti pačiam rašytojui. To- 
kiose tatai sąlygose G-ka.ąu 
savo žmona sutvėrė ukrai- 

niečių populiarišką litera- 
tūrą. Galima drąsiai šaky-; 
ti, kad jiedu užkariavo toms 

knygoms skaitytojus. Kal- 
ba G-kos gana sunki, near- 

tima prie liaudies kalbos, 
| bet už tat turinys ir pie- 
nas buvo talentuotai sutai- 
syti. Kalba jo žmonos M. 
Zai narnos kur-kas prieina- 
mesnė ir kitos jos knygelės 
da ir dabar gali būti pavyz- 
džiu populiariškų leidinių. 

Pasišventimas tautiškai 
icleai, įsitikėsimas i savo 

darbą ir nuolata' G-kos 
energija užkrėzdavo visus 

jo pažįstamus. Kur jis tik 

gyveno, ten visur spietėsi 
apie ji jaunimas, tvėrėsi 
tautiniai rateliai, rinkosi 
skatikai leidimui knygelių, 
palaikymui ukrainiečių rašy- 
tojų, mokytojų ir kalinm, 
nukentėjusių už tautiškąją 
idėą. Ir reikėjo paskiau 
džiaugtis, kaip jis uoliai tą 
darbą atliko užėjus liuosy- 
bei Rusijoj ir Ukrainoje. 
1906 metuose G-ka sutvėrė 

pirmąją Ukrainoje draugi- 
ją “Prosvita” ir 3 metus 
be paliovos darbavosi, kai- 

po tos draugijos pirminin- 
kas ir knygučių leidėjas. 
Tik sunki liga privertė jį 
apleisti tą darbą. Jis mirė 
tą pačią dieną, kada vai- 

džios uždengta jo mylimas 
kūdikis “Pro svita”. Jis 
nesulaukė tos nelaimės ir 
paniekinimo. Laidotuvės to 
nenuilstančio darbininko 
dirvoje tautinio ir kultūri- 
nio Ukrainos pakilimo buvo 
atliktos Kieve su didžiausiu 
gėduliu. 

SAULININKŲ APY- 
SKAITA. 

(Toliau eina. Žiūrėk “Ka- 
taliko” Ko. 35). 

Gerbiamoji “Kataliko” 
Redakcija neatsisakys duo- 
ti vietos paskelbti dar šioms 
žymesnėms aukoms, gauto- 
mis Chicagoje Lietuviu 
Švietimo Draugijos “Sau- 
lės” Mokytojų Kursų na- 

mams pastatyti, bet apleis- 
toms aną sykį, kad neužim- 

tų laikraštyje perdaug vie- 
tos. 

J. Pačkauskas 25 dol., Y. 
Milaševičius 20 dol. 

Po 10 dol.: J. Žibąs, A. 

Limantas, Al. Stefanavi- 
čius, L. Gasparas, Juozas 
Poškus (aną sykį paskelb- 
ti 20 dol. — Vlado Poš- 

kaus), P. Mažeika, dr. Zi- 

montas, J. Škutas, J. Krot- 
kus, J. Kavarskas, J. Šer- 
petis, U. Padžiuvėlaitė, A. 
Liekis ir V. Gabševičius. 

Po 6 dol.: J. Sauvaras ir 
J. Lekavičius. 

Po 5 dol. r V. Miknevi- 

čius, C. Norkus, M. Jaučius, 
K. Zalatorius, K. Paukštys, 
S. Eidimtas, Grjkienis, P. 

Dabšys, P. Steponaitis, M. 
Kuodis, A. Nonavičius, V. 

Rutkauskas, P. Aršanskas, 
J. Jankauskas, A. Valan- 

čius, V. Nausėdas, B. ir M. 

Kuktos, J. Sakalauskas, J. 

Kcrvs, Katkevičienėj J. 
Antanavičius, K; Naraion- 

tas, P. Bručas, M. Vaitkus,, 
J. Jaknis, J. Mockus, J. Žil- 

vitis, Kukniauskas, J. Ku- 

lys, J. Vosyliauskas, K. Lu- 

košius, J. Ruikis, M. Pet- 

kus, A. Vosyliauskas, A. 

Šliauteris, J.- Uoksas, A. 

Katkauskas, T. Šiurna, K. 

Šiurna, P. Mažeika, V. Kuo- 

dis, J. Molis, J. Pupauskas, 
Lietuvių Anglių Kompani- 
ja, M. Jasnauskas, V. Sa- 

baliauskas, N. Novickas, V. 
Mukas, Padžiuvėlaitė, Ten- 

dzigolskas, J. Pėčkauskas, 
O. Pacaitė, J. Šeputis, P. 

Unglickas, M. Petraitis, V. 
Paukštys, K. Staiga, A. Sta- 
nevičius, J. Budginas, df. 
J. Kulys ir Mat. Br. Bale- 
vičius. 

4 dol. J. Aleksandravi- 
čius. 

Po 3 dol.: K. Jankauskas, 
Vitas, K. Lisauskaitė, Ver- 
telga, V. Kareiva, Leščins- 
kas Mironas, Žilienė, Moz- 

giris, C. Baltrėnas, J. Kol- 

tertas, M. Palionis ir J. Ku- 
čas. 

Po 2 dol.: K. Urbanavi- 
čius, K. Gruzdys, J. Eidim- 

tienė, J. Balaišis, G. Raš- 

kevičius, J. Citra, K. Vait- 
kus, Gotautas, Ruzgus, J. 
Janonis, P. Rašinskas, K. 

Drukteinis, J. Stalyga, K. 

Kodulis, E. Petkaitis, A. 

Maeiejauskas, A. Stašaitis, 
J. A. Zubavičius, Blaževi- 
čiutė, P. Geistaras, Siske- 
vičius, Kavoliauskas, Ber- 

notas, Vabažas, Mykolą inis, 
Grubliauslcas, A. Basiu- 
kauskas, Grubliauskienė, 
M. Garmus, P. Simanaitis, 
Januškevičius, Vosyliaus- 
kas, J. Antanavičius, A.' 
Kumšlitis A. Deksnis, M. 
Blažytė, U. Valeikienė, E. 

Raškauskienė, J. Valaitis, 
J. Lietuvninkas, Hadaitis, 
J. Narbutas, M. Grunkis. 
Janušauskas, J. Skabickas, 
J. Urba, J. Artišauskas, 

Petrauskas, D. [Gapšys, 
Paulauskas, S. Mišeikis, 
Berenkis, % Steponavičius, 
Petrąvieaite, J. Žukauskas, 
P. ŠliakySj P.. Sutkaitis, J. 
Grinius, A'. Bųmond, J. Ma- 
nikas, Mykolafunas, P. Ma- 
žeika, Labanauskas, Gela- 
žėlė, Liepas, A. Budrikas, 
K. Paulikonis, S. Vaitkevi- 
čius, K. Urbanavičius, J. 
Bukauskas, A. Zalatorius, 
A. Pilypavičius, J. Dačiolis, 
B. Astrauskas, Vaidžiunie- 
nė, Trakinaitė, Marcinaus- 
kienė, M. Panavas, A. Žul- 
čienė, P. Urbanavičius, A. 
J uškevičius, P. Mockiala, 
M. Dabolskaitė, Delingis, J. 
Mockevičienė, J. Ežerins- 

kas, L. Dumbliauskaitė, M. 
Sakalauskas, J. Koreikienė, 
T. Bielskus, V. Pocius, J. 
Brazauskas, J. Marcinkevi- 
čius, Silitauskas ir M. Pru- 
šinskas. 

Po 1.50 dol.: J. Jarašius, 
J. Rakauskas, O. Tvarijo- 
naitė, M. Palionis, J. Doč- 
kus, Laurynavičius, St. Ta- 
nanevičius (3 rub.), J. Gen- 
dvilas, A. Labanauskaitė ir 
A. Vaičiulytė. 

Visiems gerbiamiesiems 
aukotojams “Saulės” Drau- 

gijos vardu taria ačiū jos 
delegatai: 

Kun. K. Olšauskis, 
Kun. J. Tumas. 

;u Seimą. Lagerlef. 
BAŽNYČIOJE. 

Pabaiga'nu6s 5-to pusi. 
■ 

■ 

,——;.> 'į.-.--• 
tavo mokiau skaičiui! ir su 

tiesos pagalba užgesinus 
savo žinojimo troškimą. Ir 
aš meldžiu tavęs, leisk man 

pasilikti ”s,: 
Bet šveptaĮ^ atsikėlė ir 

piktai vanl$aiį.,#angijt pakel- 
ta grasįpdąųjąfraųšųkp; i;H' 

“Tu negali tarp musų 
likti, kaip nieks negali pa- 
kelti prie lupų didelio va- 

rio rago, ..pasaulio Kuni- 

gaikščių'Baisų vadinamo ir 
juo užtriubyti. Tu neturė- 

jai teisės į šitą Bažnyčios 
dalį ineiti, ,nes tu esi stab- 
meldis. Eikk lauk iš čia, 
o jei neisi, tai mano moki- 
niai puls ant tavęs ir su- 

draskys tave į šmotelius, nes 

tu savo buvimu terši baž- 
nyčią”. 

Vaikinas tečiau stovėjo 
ramiai ir tarė: “Aš iš čia 
neisiu, nes mano siela rado 
čia sau maistą. Geriaus aš 
numirsiu ties tavo kojom”. 

Vos jis tuos žodžius pa- 
sakė, kaip šventojo moki- 
niai pašoko ir puolė ant jo. 
Ir jam pradėjus dar gin- 
ties, jie parvertė jį ir norė- 

jo užmušti. 
Vaikas sėdėjo, visai arti,; 

jis viską matė ir girdėjo, ir 
skausmas ir baimė apėmė j 

jo sielą delei vaikino gy-i 
vasties: j 

“Beširdžiai tie žmonės!” 
tarė jis sau. “Kad tai aš 
galėčiau užtrivjbyti ragu ir 

išgelbėti nelaimingąjį!” 
Susijaudinę^ jis pašoko ir 

padėjo raųĮtą ant rago. Tą 
valandą jis norėjo pakelti jį 
prie lupą ,ųe įam, kad di- 
džiu karaliumi, tapus, bet 
kad išgelbėjus vaikinui gy- 
VaSti* Ii, ji‘ 

Jis apėipė ragą savo ma- 

žutėmis r^kojpis ir pamė- 
gino jį pakelti.; i 

Ir jis pajuto, kad didžiau- 
sis ragas pats kįla prie jo 
lupų. Ir kaip tik jis paste- 
bėjo į rago skylę, senasai 

pasaulio Kunigaikščių Bal- 
sas užgaudė ir pripildė visą 
bažnyčią stipriais triubos 
garsais. 

Tada visi atsikreipė ir 

pamatė, jog kažin-kolcą vai- 
kas laikė didžiausį ragą ma- 

Vaizdas iš upės Yangtsekiango pakraščių, Chinuose, kur toji upė paplūdo ir 
sunaikino arti 100.000 gyventojų. 

žutėmis rankomis ir triubi-1 
jo juo taip, kad net stulpai 
ir skliautai drebėjo. 

Viename akimirksnyje vi- 

sų mušti iškeltosios rankos 
nusileido, ir šventasis mo- 
j\ >.j' -H .. 

kintojas pratarė į vaikiną: 
“Eikš ir sėskis prie ma- 

no kojų, kame ir ankseiaus 
sėdėjai! Dievas parodė ste- 

buklą duodamas man su- 

prasti, jog Jis nori, kad tu 

pažintumei tikrojo į Jį Ti- 

kėjimo mokslą”. 
Pavakariop vyras su žmo- 

na skubinai grįžo Jeruzoli- 
man. Išsigandę, susijaudinę, 
jie ištolo jau šaukė kiekvie- 
nam sutiktam žmogui: 

“Musų sūnūs pražuvo.! 
Mes manėme, kad jis bus 
nuėjęs su giminaičiais ar 

kaimynais, bet nieks jų nė- 
ra matęs. Ar neteko jums 
matyti kur ant kelio vienui- 
vieno vaiko ?” 

Iš Jeruzolimos einantieji 
žmonės atsakė jiems: “Ne, 
judviejų sunaus mes nema- 

tėme. Bet bažnyčioje mes 

matėme stebuklingų vaike- 
lį. Jis buvo panašus į dan- 

gaus aniolą ir perėjo per 
Teisybės Vartus”. 

Jie noriai butų papasako- 
ję visas smulkmenas, bet tė- 
vai neturėjo laiko jų klau- 

syti. 
Truputį toliaus juodu su- 

sitiko kitus praeivius ir 

kreipėsi į juos su tokiuo pat 
klausimu. Bet žmonės iš 
Jeruzolimos einantieji tvir- 
tino tik apie gražiausi, 
kūdikį, kurs Rojaus Tiltu 
perėjo. 

Jie norėjo sustoti ir iki 
sutemai apie tai kalbėti, bet 

vyras su žmona neturėjo lai- 
ko jų klausyti, — juodu 
skubinosi miestan. 

Tai šen, tai ten vaikščio- 
jo juodu gatvėmis ir niekur 
nesutiko savo sunaus. Ga- 
lop juodu priėjo Jeruzoli- 
mos bažnyčią. Ir žmona 
prabilo į savo vyrą: “Jei 
jau mudu čia esava, įeikiva 
ir pažvelkiva į vaiką, apie 
kurį visi pasakojo, buk jis 
iš dangaus nužengęs. * 

Juodu įėjo ir paklausė, 
kame butų galima pamatytį 
vaikas, kurs stebuklus yra 
padaręs. 

“Eikkite tiesiai ten, ka- 
me su savo mokiniais sėdi 
šventasai mokintojas; Ten 
ir tas vaikas randasi. Se- 
nieji vyrai pasisodino jį ša- 

lep savęs; jie klausinėja jo, 
ir jis jiems užduoda paklau- 
simus, ir visi stebisi į jį 
bežiūrėdami. Ir visi žmo- 
nės stovi bažnyčios kieme, 
kad nors pažiūrėti gavus į 
tų, kurs pakėlė prie savo lu- 

pų pasaulio “Kunigaikščių 
Balsų”. 

Vyras su žmona šiaip-be- 
taip prasikimšo per minią 
ir pamatė, kad kūdikis gal- 
vočių tarpe besėdįs tai jų 
suims beesąs. 

Kaip tik žmona pažino 
savo vaiką, ašaros pasipy- 
lė iš jos akių. 

Ir vaikas išmintingųjų 
vyrų tarpe besėdįs verksmą 
išgirdęs pažino motinos bal- 
są. Jis atsikėlė ir priėjo 
prie jos. 

Tėvas ir motina pasiėmę 
vaiką ant rankų, nešinos jį 
iš bažnyčios. 

Motina tečiaus visas lai- 
kas, be petrukio, verkė ir 
sūnūs klausė jos: 

“Ko gi tu taip verki? Ar- 

gi aš nepriėjau prie tavęs, 
vos-tik išgirdau tavo bal- 
są?” 

— “Kaip-gi aš neverk- 
siu? — atsakė motina: “aš 

maniau, kad jau busiu ta- 
vęs netekusi”, 

Miesto vartai senai jau 
toli atliko, jau visai sute- 
mo, o motina vis dar tebe- 
verkė. 

“Kodėl tu verki?” klausė 
vaikas: “aš nežinojau, kad 
diena jau baigėsi. Aš ma- 

niau, kad dar rytas... bet 
vos išgirdau tavo balsą, 
tuo jaus priėjau prie tavęs”. 

“Kaipgi aš neverksiu?” 
atsakė motina: “Aš ieško- 
jau tavęs visą dieną. Aš 
maniau, kad ant visuomet 
busiu netekusi tavęs”. 

Ėjo jie per kiaurą naktį 

ir pradėjus švisti vaikas 
pastebėjęs apsiašarojusį 
motinos veidą prabilo: 

“Tu vis dar tebeverki? 
Kogi? Tikėk manim, aš 
taip pasielgiau ne dėl savo 

garbės. Dievas padėjo man 

padaryti tuos tris stebu- 
klus, nes Jis per mane uo- 
rėj o pagelbėti nelaimingus 
žmones. Bet vos tik aš iš- 
girdau tavo balsą sugrįžau 
pas tave’’... 

— “Vaikeli mano”, — at- 
sakė motina: “aš dėlto taip 
gailiai verkiu, kad ant am- 

žių nebeteksiu tavęs. Tu 

jau nepriklausai man. Nuo 
šios dienos tavo gyvenimo 
tikslas bus teisybė, tavo 
maloniausia svajonė — ro- 

jus, ir tavo meilė išsilies am 

visų gyvenančiųjų ant že 
mės nelaimingųjų”. 

— Galas. — 

Išaiškinimas. 
Onutė: — Man norėtųsi 

žinoti, kodėl vaikai papras- 
tai naktimis gema? 

Antanukas: — Nes jie ži- 
no, jogei tuo laiku atras na- 

mie gimdytojus. 
Sumanus Juozuks. 

— Bijokis Dievo, Juozuk, 
12 metų dar neturi, o jau 
papirosus rukai! Kas bus, 
kada busi vyresnis? 

— Tada rūkysiu eigarus. 

Aiškus ženklas. 
Duktė: — Mainyte, jis 

manęs jau nemyli 
Motina: — O iš ko pa- 

tyrei? 
Duktė: — Nes dabar jei 

jis mane palydi namo, vi- 
suomet pasirenka trumpiau- 
sių kelių. Pirmiau priešin- 
gai elgdavosi. 

Įsitikinimas. 
Tarnaitė į savo pažįsta- 

mų: 
— Toji mano senė, tai la- 

bai šykšti. Kuomet mane 

pasiunčia rusin atnešti vai- 

sių, tai pati stovi ties rusies 

durimis, o man visų laikų 
liepia garsiai giedoti 


