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Nekurie Didžiosios Lie- 
tuvos laikraščiai aimanuo- 

—j^apie sunkų katalikų ŲįfP- 
tuvių ir kitų'tautų) padėji- 
mų esaiit Rusijos biurokra- 
tijos amžinoje globoje. Vy- 
riausybė neleidžianti Vati- 
kanui paskirti į vakuoja- 
mas vyskupijas naujų vys- 
kupų, bet ir kitokiais bu- 
dais spaudžianti katalikus. 

Manytum žmogus, jogei Ru- 
sijoje atgimus senovės ga- 
dynė, buvusi pirm karo su 

japonais. 
“Viltyj” štai ką skaito- 

me: 

“Po laikraščius visokios 
eina paskalos apie naujus 
vyskupus, bet kada tas 
klausimas bus nuspręstas, 
slinkty spėti. Tuo tarpu 
trūksta vyskupų: Vilniuje: 
vyskupo ir pavyskupio, Že- 
maičių vyskupijoj — pa- 
vyskupio, Seinuose — pa- 
vyskupio, Žitomieriuje — 

vyskupo, Kujavuose — pa- 
vyskupio. Žemaičių vysku- 
pijoj turėtų būti dar du su- 

fraganu, Varnių ir Kuršo, 
bet apie juos niekas dabar 
ir nesirūpina. Apie naujas 
vyskupijas Sibire, Kauka- 
ze ir kitur suvis nutilo kal- 
bėti. 

“Žemaičių vyskupijoj — 

Šiaulių, Panevėžio, Liepo- 
jaus gimnazijose trūksta 

kapelionų, taippat daug 
pradedamųjų mokyklų be 

kunigo. Mat, ministerijos 
norima, kad kunigų skyri- 
mas į mokyklas priderėtų 
tik nuo svietiškės valdžios, 
o ne nuo vyskupo ir vyriau- 
sybės vienkart, kaip ligšiol. 
Nesenai visi vyskupai ga- 

vę iš vyriausybės raštą, kad 
ne bažnyčioj ir katekizmo 
niekas nemokintų. Apie 
katekizmų bažnyčioje tuo 

tarpu dar tylima. 
“Atėjo dar kitas raštas, 

kad be vidaus dalykų mi- 
nistcrio leidimo jokių rin- 

kliavų bažnyčiai daryti ne- 

galima, negut pačioj bažny- 
čioj šventadieniais. Bažny- 
čių statymas taippat nau- 

jai sutvarkytas, kad ir ga- 
vus leidimų statyti, tol ne- 

pradėti darbo, kol nebus su- 

rinkta bent pusė visų rei- 

kalaujamų pinigų. 
Iš to viso matome, jogei 

senieji laikai atgaivinama. 

Per Vilniaus “Viltį” im- 
ta gvildenti lietuvių dien- 
raščio klausimas Didžiojoj 

| Lietuvoj. Nekoksai V. Gry- 
bas rašo, jogei lietuviaiųs 
esu labai koktu prieš sve- 

timas tautas, kad atgavę 
spaudų ligšiol dar neįsten- 
giu išlaikyti nei vieno savo 

dienraščio. Tiesa, spaudų 
atgavus, mėginta leisti dien- 

raštis, “Vilniaus Žinios”, 
bet jis trumpai pragyvenęs 
nupuolė ir jau daugiau ne- 

batsikėlė. P. V. Grybas 
ieško to nupuolimo priežas- 
čių ir — nesuranda, tik sa- 

ko, jogei dienraštis lietu- 
viams neatbūtinai reikalin- 
gas. 

Kad lietuviams dienraš- 
tis reikalingas, tas tiesa, bet 
svarbiausias klausimas kas 

tų dienraštį palaikys, iš- 
ėmus sau jale inteligentų. 
Juk žinoma, sodiečiams 
dienraštis nesvarbu. 

Mes abejojame, kad dien- 
raštis Didžiojoj Lietuvoj 
įsigyventų, jei jau su tokiuo 
nieko neįstengiama padary- 
ti Amerikoj, kur lietuviai 
plačiai apsiskaitę. 

O vis-gi dienraštis mums 

reikalingas, bet kaip jis 
tarp visuomenės, ypač Lie- 

tuvoje, praplatinus — tai 
svarbus klausimas. 

* 
į * • 

Shenandoah, Pa. lietuviij 
tautinis namas tikrai jau 
busiąs statomas, kaip rašo 
“Darb. Viltis”. Spalio 29 
d. tame reikale buvęs su- 

šauktas visuomeniškas lie- 
tuvių susirinkimas. Tasai 
susirinkimas, nors žmonė- 
mis neskaitlingas, bet jau 
padėjęs tikrus tam namui 

pamatus. Tų vakarų par- 
duota akcijų už $1.260.00, 
kas reiškia, jogei su pini- 
gais nebusiu sutiko. I 

Shenandoah’o tautinis 
namas pavadintas *1 Milda1' 
— žodis — “D. Y.” nuomo- 

ne — lengvai ištariamas i? 

svetimtaučiams. Pirmuti- 
nė kapitalizacija busianti 
$75.000, akcijos po $10, 
idant kiekvienam nusipirkti 
butų prieinama. Kuomet 
busią surinkta nemažiau 
$7.500, busiąs išimtas 
“charteris” ir tuokart bu- 

sią galima akcijas pardavi- 
nėti tarpe plačiosios visuo- 
menės. 

Gražus lietuvių darbas ir 
tam jų sumanymui velijama 
pasisekimo. Bet podraug 
kaip tai skaudu, jei lietu- 
viai didesnėse savo kolio- 

nijose ligšiol neįstengė dar 

pasistatydinti sau tautinių 
namų, kadir pačiame mies- 
te Chicago! O tuo dalyku 
vertėtų tuoj užsiimti, pame- 
tus šalin partijines pažiū- 
ras. 

* * 

‘‘Vien. Lietuva.’■’ straips- 
niu “Divide et impera” ra- 

šo plačiai apie Rusijos šni- 

pus, tarp kuriu esama daug 
ir lietuvių, išsisklaidžiusių 
po visų Ameriką. Štai kas 

tarp kitko pasakyta: 
“Kas akylai seka paskui 

visas musij organizacijas, 
tai aiškiai galėjo pastebėti, 
kad prie jų slankioja tam- 

sus šešėliai ir varo politikę 
“divide et impera” (sklai- 
dyk ir valdyk). Keletas 

metų atgal iš Lietuvos bu- 
vo rašyta pagautos žinios iš 

tikrų šaltinių, kad Ameri- 
kon išsidangino apie 20 

slaptų agentų — lietuviškai 
kalbančių. Keikia manyti, 
kad jie nesėdi rankučių su- 

dėję. Pastarųjų metų vai- 
dai musų organizacijose ir 

laikraščiuose buvo prakai- 
tomi buk tai atsiradusiam 
antagonizmui tarp “tautie- 

čių” ir “socijalistų”. Tai 

yra gryna nesuomonė!” 
Keisti apsireiškimai, bet. 

dar keistesni? dalykas, iš- 
kur “Y. L.” tų viskų žino? 
Juk jei “keletas metų atgal 
buvo rašyta pagautos žinios 
iš tikrų šaltinių, kad Ame- 
rikon išsidangino apie 20 

slaptų agentų — lietuviškai 
kalbančių”, tai buvo gali- 
ma patirti kas do vieni 
tie “lietuviškai kalban- 
tieji”. O dabar tik šiaip 
sau “iš atminties” mena- 

ma ir lietuviškoji visuome- 
nė tiesiog bauginama. Ne- 

užginama, kad Rusija arba 
kita kokia viešpatystė ne- 

turėtų šnipų Amerikoje, 
bet taippat žinoma, kad jie 
paskui dorus išeivius-žmo- 
nes “tamsiais-šešėliais” ne- 

slankioja. Seka tik tuos, 
kurie atsinešę į čionai ne- 

švarias sąžines, o su kuriais 
ir mes patįs nenorėtumėm 
bendrauti, jaigu tik juos pa-, 
žin tumėm. 

Kaip nebūk, vis-gi apsi- 
saugojimas tų “juodvar- 
nių” — svarbus daiktas. 

» 
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Nesenai iš Vilniaus pasi- 
rodė 1-mas numeris dvisa- 
vaitinio laikraščio “Auš- 
ra”, kurį leidžia tenai tam 

tikroji kunigų bendrovė. 
Ton bendrovėn prigu- 
li ir pats Vilniaus vys- 
kupijos administratorius, 
kun. Michalkevičius. “Auš- 
ra” skiriama lietuvių rytie- 
čių švietimui ir tarp jų tau- 

tybės gaivinimui. Laikraš- 
čio turinys tautiniai-katali- 
kiškas. Leidėju pasirašęs 
kun. VI. Mironas, o redak- 
toriumi — kun. P. Krauja- 
lis. Adresas: Vilnius, 
“Aušros” redakcija, prie 
šv. Mikalojaus bažnyčios. 

CARIZMA9 IR EUROPOS 

Į Rusijos jearą ir carienę, 
Į durnos^ ir valstybės tary- 
bos pirmininkus, taippat j 
kalėjimu administracijinį 
direktorių tomis dienomis 
pasirodęs atsiliepimas, po 
kuriuomi pasirašę — kaip 
praneša Londono laikrašti- 
ja — žymiausi Europos as- 

menįs, išpažįstanti įvairias 
religijas ir turinti visoke- 
riopas politikines mintis. 
Atsiliepimo turinys sekan- 
tis: 

“Rusijos tvirtovėse ir ka- 
lėjimuose nūdien randasi 
tūkstančiai politikos kali- 
nių, vyriškių ir moterių, 
kurie ten užlaikomi drau- 

ge su paprastais galvažu- 
džiais. Ten anie miršta pa- 
lengva arba staiga, mirš- 
ta nuo džiovos, karštinės ar- 

ba fiziško suirimo, apsireiš- 
kiančio delei persidaugini- 
mo kalinių kalėjimuose, 
taippat delei stokos tyro oro 

ir atsakančio valgio. Ka- 
liniai tenai mušami, nuola- 
tos niekinami, stumdomi, 
delei ko vėl jų daugumas 
nusižudo. 1850 metais 
Gladstone pakvietė Europą, 
kad privereius Neapolitano 
karalių išklausyti protesto 
priešai braklinimą politikos 
kalinių vienu ir tuo pačiu 
retežiu su paprastais galva- 
žudžiais. Kaip jis anuo- 

met, taip mes šiandie atsi- 

liepiame, į Europos sąžinę 
ir reikalaujame politikos 
kaliniams Rusijoje: 1) Kū- 
no bausmės panaikinimo; 
2) daugiau žmogiškų rui- 

mingumo iiT^^jgpįžadmd iš- 
lygų; 3) suiįvyrkymo, idant 
kiekviename^ kalėjime poli- 
tikos prasikaltėliai butų vi- 
siškai skyrium laikomi nuo 

paprastųjų piktadarių.” 
Po atsiliepimu pasirašę: 

išFarcnjios: AnatoleFrance,i 
prof. Louis Havet, žmogaus 
teisių lygos pirmininkas Fr. 
de Pressense, parlamento 
atstovas Camille Pelletan, 
politikos mokslų mokyklos 
prof. Elie Halevy, poni 
Emile Zola ir prof. Gabriel 
Seailles ir Emil Burgeojs. 
Iš Šveicarijos: federacijos 
buvęs prezidentas Andrian 

Lachenal, sąjungos tarybos 
prezidentas Perreard ir 

prof. Zurcher. Iš Belgijos: 
žmogaus teisių lygos pirmi- 
ninkas Lorand, Rusijos bi- 
čiuolių dr-jos vice-pirminin- 
kas Yandervelde ir prof. 
Paul Rečius. Iš Italijos: 
parlamento atstovai: Chiesa 
ir Cola jauni. Iš Austrijos: 
Berta von Suttner ir baro- 
nas Alfred Berger. Iš Vo- 

kietijos: parlamento atsto- 
vas Albert Praeger ir prof. 
Brentano iš Monacbium. 

musų kritika. 

Naturališka kritika pra- 
sidėjo kartu su gyvūnų pra- 
dėjimu regėti ir girdėti^ 
Beždžionė sėdėdama ant 
medžio šakos nuostabiai 
žiuri į žmogų ir kritiškai 
sau šakok “Koks tai stebė- 
tinas gyvūnas, be uodegos, 
pliku veidu, o kaip jisai pa- 
kėlęs galvą vaikščioja ant 

dviejų kagų’ki šuo pama- 
tęs svečią mano, jog tai, 
yra jo namų priešas, ir loja 
kiek galėdamas. 

Žmonės kritikuoja vienas 
kitą įvairiais budais viso- 
kiose gyvenimo aplinkybėse 
ir santikiuose. Filosofas 
kritikuoja žmonijos paikys- 
tę — fanatizmą, kuris yra! 
didžiausiu vargo gimdytoju 
tarpe žmonių. Teologas 
i a 

kritikuoja liberališkas te 
Ori jas, naujas ideas vardan 

tikėjimo. Kristų kritikavo 
tų laikų žmonių papročiai, 
perėję net į persekiojimus 
ir Jo nužudymą. 

Čia mes norime pakalbėti 
apie musų šios dienos kri- 
tiką. Kasdieniniame gyve- 
nime mes kritikuojame sa- 

vo draugus, stovėdami už- 
pakalyj jų, idant jie nema- 

tytų musų veidmainystės. 
Mes kritikuojam geru bu- 
du tuos, kuriuos mes mėgs- 
tam ir prastu budu, nego- 
dodami teisybės — tuos, 
kuriuos mes nemėgstam. 

Konvencijonalizmas (įsi- 
gyvenę papročiai) yra vie- 
nas iš biauriausių demonų, 
mada yra antras, kurie lig 
apsiauksavę angiai pučia 
kritikos nuodus į musų šir- 
dis. Mes nedarome kaip 
mums yra tinkamai, gerai ir 
teisingai pagal musų sąži- 
nę, bet vien žiūrime to, “ką 
žmonės į tai pasakys”. Mes 
esame kaip buriutės, einan- 
čios su buriu ir kaip bai- 
liai bijome pasilikti savis- 
toviais dvasioje. Bet ką 
tai, “prieš vėją dulkės ne- 

papūsi!” Mes negalime pa- 
budinti ir pakelti vi- 
są žmoniją sa visto- 
viai galvoti, bet mes 

patįs galime nekritikuoti ki- 

tų apkalbomis ir šmeiži- 
mais. Bėda yra su mumis, 
kad mes nematome rąsto sa- 

vo akyj, o pamatome dulke- 

lę draugo akyj. Mes tų ži- 

nome, bet vis nenorime ma- 

tyti, Mes esame tokiais 

niekdariais, kad vieton kur 
mums reiktų puošti žmoni- 

ją, mes mėtom purvus į ki- 
to veidą. Ir ką apturim 
iš to? Nelaimingesnis tas, 
kuris meta purvus, už tą, 
į kurį jis meta 

Pavydas yra kitas baisus 

demonas, kuris kankina 
mus biaurios kritikos lieps- 
nose. Kiekvienas melagis 
neapkenčia teisingojo, ne- 

gražusis neapkenčia gražio- 
jo, kvailys neapkenčia iš- 
mintingojo. Bet mes visi 
turėsime pastoti teisingais, 
išmintingais, dorais ir gra- 
žiais, nes kitaip mes neka- 
dos negalėsime įeiti į dangų 
ir palikti dieviškais, tobu- 
lais. Mes darome labai 
klaidingai, vartodami savo 

minties jėgas užvydėjime, 
kuomet mes tas jėgas .galė- 
tumėm suvartoti auginimui 
išminties ir gražybės. 

Musų lietuviškoj literatū- 

roj dar labai yra didelė sto- 
ka geros kritikos, o prastos 
turime ir perdaug. Gera 
kritika yra spindanti reto- 
rišku gražumu motiniškos 
meilės; prasta kritika yra 
šmeižianti ir žiauri pamotė, 
kuri turi persiprašyti kitų 
už negražius žodžius. Mu- 

sų nauji raštai, naujos kny- 
gos pasiliekta beveik visiš- 
kai neskaitytos, išskiriant 
knygos titulą ir išleistojo 
vardą, kurių beveik visados 
dėl musų kritikos paminė- 
ti pakanka. Jaigu mes ma- 

nome pakelti arba apšviesti 
žmoniją literatūros spindu- 
liais,tai mums labai sąžmiš- 
kai reikia nurodyti naujų 
knygų vertę dėl visuomenės. 

Bet rašytojas šito straip- 
snio nepretenduoja esąs ga- 
lintis išvesti tobulą kritikos 

reformą, čia yra tiktai ban- 
doma pabudinti žingeidi 
mas musų gabiausiųjų spė- 
kų literatūros dirvoje. 

Žiūrint į šviesiąją pusę, 
reikia pasakyti, lai kritika 
būna palikta tikroj laisvėj 
visose musų gyvenimo ap^ 
linkybėse. Mes juk ir gy- 
vename šioj laisvoj erdvėjį, 

| 
idant galėtumėm bandytĄ. 

mokintis ir tokiuo budu 
tiekti savo tobulybę. Jai- 
gu kam patinka mėtytis 
purvais — tesimėto, galuti- 
nai ir jie patirs, jog tai yra 
blogai ir skaudus žaislas. 

A. Bridis'. 

Marijampolės paro- 
dą aplankius. 

Rašant apie Suvalkiją, 
daug prirašoma pagyrimu 
ir pasidžiaugimų. Ir ne- 

nuostabu: juk tai stipriau- 
sias Lietuvos kraštas, mu- 

ši} tautos atgimimo lopšys. 
Jei šiandien kam rūpėtų. su- 

stiprinti tautybės jausmas, 
dvasia, gyvai įsitikinti, kad 
jo tėvynė nebegali žūti, — 

sakyčiau — tevažiuoja Su- 
valkijon. 

Šiuos žodžius rašančiam 
pirmą sykį teko būti Su- 
valkijoj tuomet, kuomet jos 
viešojo gyvenimo pulsas 
smarkiau suplakė: buvau 
Marijampolės ūkio parodoj, 
mačiau vieną, kitą geriau 
vedamą ūkį ir, žinoma, pri- 
sirinkau geroką įspūdžių 
žiupsnį, taigi noriu papasa- 
koti skaitytojams tuos įspū- 
džius. 

Lygindami suvalkiečių 
lietuvių dvasios ir ūkio kul- 

tūrų su kitais Lietuvos 

kraštais, pamatysime dide- 

lį skirtumų. Suvalkiečiai 
toli jau bus palikę kitus 
savo tautiečius. Svarbiau- 
sios to skirtumo priežastįs 
be nebus šios: 1) visų me- 

tašimtį Suvalkija gyveno 
Napoleono kodekso įstaty- 
mais, kurie davė daugiau 
laisvės kultūrai plėtoties 
(pav. beluomis valsčius); 
2) baudžiava Suvalkijoj 
buvusi lengvesnė, negu ki- 
tur Lietuvoje, ir anksčiau 
buvusi panaikinta; 3) Su- 
valkiečiai jau prieš kelias 
dešimtis metų išsiskirstė 
vienasėdžiais. Taigi su- 

prantamas daiktas, kodėl 
čia jau išnykęs vergo tipas. 
Per kelias dienas viešėjęs 
Marijampolėj e, lceliolikų 
tūkstančių žmonių akimis 
perleidęs, nei vieno nesu 

matęs, kurs butų prieš kų 
be kepurės stovėjęs, arba 
siekęs kam alkūnės bučiuo- 
ti. Vergumo ženklų čia ne- 

bematyti. Štai ūkininkas 
B. (turi 114 margų). Tai 

jau gyvas liuoso, save ger- 
biančio valstiečio tipas. 
Stovėdamas ant parodos 
ploto lazda pasirėmęs kal- 
basi su gubernatorium, 
kurs gėrisi jo arkliais, vei- 
das ir visa jo stovyla tarsi 
sakyte sako: Ne mažas po- 
nas esi, tai tiesa; bet juk 
ir aš ko vertas. 

Pagalios ir visų pasielgi- 
me aiškiai matai liuosybę, 
mandagumų, savo pagarbu- 
mų. Paroda, kurių patįs 
savarankiai intaisė, didžiuo- 
jasi, tečiau tas didžiavima- 
sis ne be saiko. Mandagu- 
mas, matomai, savaime yra 
atsiradęs, ne kaimynų-len- 
kų atneštas. Čia visų-pir- 
mu žmonės neperdeda lipš- 
numu ir nenusižemina, ne- 

apsimeta tuo, kuo nesti. 
Gerbia kaimynas kaimynų, 
gerbia svetį, gerbia samdi- 

nys šeimininkų, bet savęs 
nežemina, Įstabu man pa- 
sirodė, kad Suvalkijoje 
“ponai” tik prieš keletu 
metų atsiradę. Šį žodį gy- 
veniman įnešusi savoji in- 
teligentija. Seniau jo nei 
,buti nebuvę. “Jus, dėde, 
dėdiene, mamyte”, ir kiti 
panašus, bet tik ne “po- 
lisas”. Štai ūkininkas turi 
tik 173 margus žemės ir 

plytų dirbtuvę nuo 25.000 
■/ 

rub. vertės. Kai leido se- 

serį už vyro, išmokėjo jai 
dalies 18.000 rub. Gyvena 
šviesiai, gražiai, Rodos čia 
tai jau “ponas”. Bet ne, 
tai “ūkininkas”. Ir jaigu 
jo ordinarninkas pavadin- 
tų jį “ponu” šis labai nus- 

tebtai. Kai nesenai ūkinin- 
kas St. ingijęs dvarų, su- 

šaukė savo samdinius ir pa- 
sisakė esųs “ponas”, už- 
drausdamas save kitaip va- 

dinti, šie ilgai prunkštė juo- 
ku. Ir ne vieni jiejuokėsi. 
Juokėsi visa Suvalkija. Ir 
didis ir mažas, visi išgirdo 

| tų nepaprastų Suvalkijoj 
i naujienų. Štai galėtume 
pasidžiaugti, kad yra nors 

vienas kraštas Lietuvoje, 
poniškumo liga nesusirgęs. 

Žymu čia taippat dides- 
nis valstiečių šviesumas ir 

susipratimas. Daugelis, 
matomai, ėjo parodon ne 

vien pažiopsotų, bet visų- 
pirmu pasimokytų. Iš kai- 
kurių esu girdėjęs, kad pa- 
rodon jie važiavę labiausia 
dėl paskaitų. Ir šių pas- 
kaitų klausė atsidėję. Iš 
diskusijų, kurios paskui kil- 
davo (Šiauliuose jų nebū- 
davo), aiškiai galėjai pama- 
tyti, kad čia sodietis jau 
moka klausyti ir galvoti. 
Kai-kurių paskaitų nesu- 

spėjau aplankyti; jų turinį 
sužinojau paskui iš nepa- 
žįstamų man valstiečių, ku- 
rie paklausti, aiškiai ir tu- 

riningai mano žingeidumų 
patenkino. Iš visų parodos 
skyrių ūkininkams, mato- 

mai, indomiausis buvo ūkio 

mašinų ir padargų skyrius. 
Žemė Suvalkijoj jau ir šian- 
dien daug geriau išdirbama, 
kaip kituose Lietuvos kraš- 
tuose. Čia nebe naujiena 
ūkininkams plaunamoji, ar 

sėjamoji mašina; arklo nie- 
kur nebepamatyti. Bet 
ūkininkai labai rūpinasi vi- 
sais pagerinimais ūkio ma- 

šinų technikoje. Sakosi ver- 

čia prie to aplinkybės, la- 
biausia — stoka darbinin- 
kų. 

Apie dvasios turtus kal- 

bant, prisieis pasakyti, kad 
viename dalyke kauniečiai 
ir vilniečiai lietuviai daug 
augščiau stovi už suvalkie- 
čius. Tai giesmės ir dainos. 
Bažnyčioj maža kas begie- 
da, giedojime nėra jokio 
jausmo, muzikos, nėra gra- 
žių balsų, nėra gerų chorų. 
Parodoje linksmino juos 
Jurbarko choras, kun. Kriš- 
tolaičio rupesniu atkviestas, 
vargonininko Pociaus ve- 

damas. Balsai, ypač mo- 

terų, labai gražus, choras 
gerai susiderinęs, daug dai- 
neliij pramokęs, bet truko 
jam kiek gyvumo, energi- 
jos. Kauniškiuose tai vie- 
nas iš geresniųjų chorų, te- 
čiau esu girdėjęs Lietuvoje 
ir keletą dar už šį geresnių 
chorų. Suvalkiečiai gi ir 

tokį chorą pirmą sykį bu- 
vo girdėję; dainos begalo 
patiko ir Jurbarkiškiai net 

priilso bedžiugindami dai- 
nomis parodos svečius. Su- 
valkiečiai atpratę dainuoti 
ir giedoti... Bene bus čia 
gyvenimo vienasėdžiuose in- 
tekmė. P. K. 

“V.” 

Ne vienas raštininkas yra 
panašus gegutei, kuri atve- 
ria savo snapuką, kad tik 
ištarius savo vardą. 

Poetas, kurio eiles vaikai 
tegali lengvai iš atminties 
išmokti, žmonių nebus už- 
mirštas. 

Daug geriau namuose tu-> 
rėti nuostolius, nei gėdų. 


