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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

9 Nr. 1932 metų Rugsėjo’mėn. XII m.

J. I. Kraševskis

Birutės malda Kęstučio laidotuvėse

Šventaragio slėnyje, — 
Ten, kur ilsis didvyriai, 
Kunigaikščiai kur miega, 
Dvi kur upės banguoja, 
Kur dvi Vilijos bėga, 
Sidabru tivuliuoja, — 
Šventą laužą sukirto 
Ugnį šventą sukūrė. 
Tegu dūmai-šventieji, 
Tegu liepsnos galingos 
Į padangę ištrykšta, 
Kaip srovė stebuklinga.

—------—Te dvasia kunigaikščio—---------- —-----------
Į Anapilę skrenda.

Štai Birutė nuliūdus 
Veidu krito prie žemės. 
Dievų keršto maldauja: 
Didžią deivę Praurimę, 
Rūsčio Pikulį dievą. 
Auką didelę skiria, 
Auką kruviną, baisią.

»

— Dievai rūstūs, — ji kalba, -— 
Dievai mano didieji, 
Senos dienos sunkiausios, 
Kai bausmė jas ištinka.

v Nuo altorių šventųjų

. i •
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Nuėjau nelaiminga 
Aš palikus gabi ją. 
Bet aš gyvybę savo atiduosiu, 
Save ir sūnų savo mylimiausi 
Ir viso krašto sūnus, visą tautą, ,
Pasaulį visą, tik tegu Perkūnas 
Kerštą pasiunčia Jogailai piktajam. 
Malda stiprėja, vis baisesni žodžiai 
Dvasias piktąsias prie, keršto vadina, 
Ir liepsnos griaudžia iš dūmų raudonos. 
Staiga aplinkui kalnai susiūbavo 
Ir žemė plyšo. Armėnų bedugnėn 
Įgriuvo laužas, kūnas, dūmai, ugnys.
Siaubas pagavo minią, tik Birutė 
Kelias, o veide spindi džiaugsmas didis. 
— Dėkų jums, dėkų, dievai galingieji! 
Taip tautos priešus žemė praris.

Kęstučio mirties 550 metų sukąktuvių 
proga iš „Witoldowe boję“ išvertė J. D..

J. Drungaitė
Slėnyje miestas,
Miestas be žado.
Ilgos alėjos ligi mirties,
O lūpos žodžio vieno-nerado:.. —

Ir kad numirčiau aš dabar
Su ta ugnim širdy,
Ar beatspėtumei kodėl?

Prie kapo tik taurė' —
Nuodai ten buvo kruvini,
O tu, tu ją vardu švenčiausiu, 
Tu meile vadini.

4



O, Jonkaitytė

Gyvenimo pamiltasis
/

Cemodanas,lygsmakas nasrusišžiojęs,_ ryja knygas nuo
lentynos, ir obuolius iš raudonskruostės sesers rankų, ir ryšulius, 
rūpestingai motinos suraišiotus.

Dar 100 litų.
— Sudie, vaikeli. Tepadeda tau Dievas.
Pabučiavimai keli, kelios ašaros ir — tolėją senas klevas 

gale klėties ir motina po juo.
Vakarykštis gimnazistas neša rankoj čemodaną, o sieloj — 

rūpestį didį ir nerimą, ir baimę rytojaus nežinomo.
Galulaukėj —- kryžius pasviręs prie kryžkelės. Ten rau

donskruostė mergaitė vaikšto paskui žąsų būrį,
-— Sudie, Alinti..
Raudonos lūpelės glaudžiasi prie brolio veido ir šnibžda 

žodžius, pilnus pasitikėjimo ir vilties.
— Broniuk, mielas, geras, padaryk kad ir aš pas tave... 

Mokytis... Juk taip, taip?...
— Taip, Alįut, aš susitvarkysiu, ir tu atvažiuosi pas mane 

mokytis. Taip.
Ruduo veja žąsų ir gervių pulkus į pietus. Ruduo į širdis 

pila nerimą, veržimąsi ir pasiilgimą.
Vakarykštis vaikas mojuoja atsisveikindamas tėviškę ir se

serį galulaukyj liekančią. Dabar jis vyras pilnas pasiryžimų ir 
jėgų, vyras turįs rūpintis^Te lik-savinik bet ir tuo kūdikiu, besi
veržiančiu iš laukų į miestą, į mokslą. -----

Jis braukia ranka nuo kaktos susirūpinimą ir žengia tvirtai, 
lyg į pasisekimą. Jis žengia vejamas to jausmo, kurį ruduo 
pila į širdis kiekvienam, jausmo, kuris kregždes priverčia pa
likti gimtus lizdus, ir kuris gervių virtines siunčia į pietus.

- Tas miestas toks didelis ir namai nepakeliama našta slegia 
žemę. Žmonės taip skuba, lyg juos vytų šimtas darbų, ir auto
mobilių tiek daug, kad negali spėti jų išsilenkti. Ir triukšmas, 
lyg nuolatinis miesto alsavimas, be kurio jis tuoj žūtų. O tarp 
viso to Universiteto rūmai tylūs ir didingi, lyg sfinksai su už
burtomis paslaptimis. Su pagarba lipi tais laiptais ir varstai 
auditorijų duris, lyg vestų jos į šventyklą. Ir tie profesoriai lyg 
pranašai atėję skelbti žinių, be kurių pasaulis pavirstų dulkių 
sauja.

5
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Bronys, sėdi nuo ryto ligi vakaro auditorijoje. Jis ten 
sėdėtų, nors jos būtų ir tuščios. Sėdi skaitykloj, nors nežino 
dar kaip gauti knygą, kurios nori, nes jis yra tas gyvenimo pa
miltasis, kuriam leista prieiti ta šventovė. Ten, gal už 100 mylių, 
iš kur atvežė jį autobusas, sesuo po rugienas su žąsimis vaikšto 

. ir brolis per dieną pūdymų arimus klampoja. Ten šimtai tokių 
kaip jis mato tik- keturias pasaulio šalis. Jis dėl to turi dirbti 
už tuos šimtus.

Kas, kad jį fuksu vadina ir su lengva pašaipa žiūri į jo 
nutrintas alkūnes ir į veidą, tamsiai nuo saulės ir vėjo nudegusį.

— Fuksas!...
Jis neša šeimininkei malkas ir vandenį, kad vietoj 40, mė

nesiui užtektų tik 15.
Jis vadovėlius iš gimnazijos laikų — į Antikvarą, kad tu

rėtų kuo ir kur rinkti tuos aukso žodžius, iš katedros skren
dančius.

Jis valgykloj sėda prie tolimiausio staliuko ir valgo sriubą, 
kuriai vardo negali rasti. O kotlietus ir duonos pora riekelių — 
į popierį ir portfeliu — vakarienei. Gal ir pusryčiams.

O tos susipažinimo šventės, ir kinai žėrinčiomis reklamo
mis ir mergaitės, colegės, tokios baltos ir kvapios — svajonė, 
kurios nepasieksi niekada, niekada...

Valgykla pilna indų skambesio ir virtuvės kvapo.
- Bronys — vienas ir nematomas sėdi prie tolimiausio sta
liuko.

Padavėja — mergaitė išblyškusi, meiliomis pavargusiomis 
akimis paduoda lėkštę.

----- - — .Aš ..prašiau pusę.
— Taip, bet šeimininkė~liepė... ’ ~ “
Jis išima pinigus.
— Ne, ponia liepė neimti pinigų. Vistiek daug valgių 

lieka. ,
— Ak taip. Vadinas, pasigailėjimas. Išmalda iš pasigai

lėjimo.
Jis alkanas, o garuojanti lėkštė, lyg įkūnyta pagunda.
Tačiau jis stojasi nuo stalo nepalietęs valgių ir eina lyg 

princas per audijencijos salę.
Iš padavėjos rankų krinta šaukščiukai, bet jų skambtelėji

mas — ir širdies skundas — nustelbiamas valgyklos triukšmo...
■ . • i - — '■    • ’ • ' J 11 - 1 - -

Vėjas šaltas lyg geležis ir Bronio rankos melsvai raudonos. 
Jis eina pamažu pro valgyklą, iš kurios jau išsiskirstę visi lam 
kytojai. Mažutė padavėja išeina pro duris. Jis sveikina ją kaip 
pažįstamą ir lydi į namus.
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— Dėl ko tamsta nustojai lankyti mūsų valgyklą?
— Laiko vis nebuvo. Namie, arba kitur valgiau.
Ji tylėdama žiūri į žemę. Ji galvoja.
— Žinai tamsta, ar negalėtum pavaduoti mane? AŠ turiu 

pamoką, — mokau vieną valdininkę lietuvių kalbos, bet šį mė
nesį labai neturiu laiko. Turiu ruoštis pati egzaminams, ir val
gykloj, daug užtrunku. Ar tamsta negalėtum paimti?

Pamokos! Tai vienintelė studentų svajonė.
Bet jis abejoja. Jis žiūri į jos apnešiotą apsiaustą ir ke

puraitę, iš mados išėjusią.
— Ne, panele Nastute. Aš negaliu. Man rodos, geriau 

tamsta turėk pamoką, o mesk Šią valgyklą, perdaug čia tamsta 
nuvargsti.

Ji tyli ir jos blakstienai virpa lyg sulaikydami ašaras.

Jis gavo laišką. Rašė sesuo mažoji. Sakė, kad žąsų jau 
nereikia ganyti ir kad perskaitė iŠ naujo visas jo paliktas'kny
gas. Ir tarp eilučių, tarp tų nedrąsių raidžių — bailus klausimas;

— Kada išveši, Broniuk, mane pas save? Mokytis...
Jis sukandęs lūpas apėjo kelis miesto kvartalus. Paskui — 

Universitetan. Miestas pilnas kvailo triukšmo ir profesoriai au
ditorijose niekam nereikalingas kvailystes sako.

Jis atsargiai pasitraukia į patį suolo galą, kad panelėms 
nebūtų nemalonu paliesti jį dulkėtą ir plėmuotą nuo malkų.

Studentės varto laikraštį ir krykštauja. Jis seka jo pus
lapius. Paskutiniam skelbimai.

reikalingas mokytojas. Sužinoti...“ Jis pirmą kartą 
praleido paskaitas ir nuėjo nurodytu adresu.

1 I '■ ■ 1" irni - |- ' --------- - «r —ri t ____

Raudona sofa ir šilkinis elektros abažūras. Panelė Žana 
pasilenkusi rašo diktuojamus žodžius. Ant jos blakstienų virpa 
pudros dulkelės. Visas jos veidas trisdešimties metų ir vienodo 
valdininkės darbo išbraižytas. Kas iš to, kad minkšti baldai ir 
šilkinės langų užuolaidos, jei širdyj tuščia ir liūdna, lyg tyruose, 
ir gyvenimas be meilės, ir be džiaugsmo?...

Ji rašo diktuojamus žodžius ir kartoja gramatikos taisykles.
Paskui — krištolinė vaza su saldainiais ir vaisiais. Lėtas 

akių žvilgsnys ir tingus rankos judesys.
— Prašau.
Bronys nerangiai ima dideliais pirštais. Pirštais, nepratu

siais smulkius daiktus liesti. Ima saldainį ir vynioja.
Ji žiūri į šį gamtos vaiką tokiom stipriom rankom, kurios, 

nejusdamos to, ligi skausmo suspaudžia jos pirštus kai sveiki
nasi. Ir pląukai tie susiviję taip, kad šukų neįkiši, ir nudegęs
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kaklas nevisai švarioj apikaklėj, ir suaugę antakiai -— visa dvel
kia jėga ir saule.

ji ilgai žiūri į drėgnas dėmes kambario grindyse. Taip, 
jis tikrai niekados dar nenešiojo lakinių batų, kaip tie — iš jos 
sluoksnio vyrai. Ji prisimena juos — moteriškos rankos, nula
kuoti nagai ir plaukai sulaistyti odekalonu. Ji su panieka per
kreipia lūpas.

— Lėlės.
Šitas — ne. Tai įkūnyta jaunystė ir jėga.
Kartais ji turinti eiti miestan. Ar ponas Bronius negali ją 

palydėti? O taip, jis visada gali.
Jie tylėdami eina tuščiomis gatvėmis. Kartais prieina prie 

žibančių kino vitrinų. Ji paduoda jam savo ridikiulį:
— Du bilietus į ložą.
Jei jis mėgina išimti savo piniginę, ji pati prieina prie 

kasos langelio.
— Įsidėmėk, kad tamsta neturi teisės man ką nors pirkti.
Jie sėdi tamsioj ložėj. Jie žiūri į ekraną, kur pasiilgusios 

lūpos lenkiasi prie nuogo peties. Jis negalvoja tada apie mer
gaitę triukšmingoj valgykloj, jis užmiršta jos švelnų išblyškusį 
veidelį ir tik spaudžia ligi skausmo sau rankas.

Kartais panelė Žana pavargus. Ji sėdasi sofon, atlošia gal
vą, užmerkia akis ir liepia jam skaityti. Jis skaito romano pus
lapius. Puslapius, kurie jam visą kraują į veidus suvaro.

Ji jaučia jo balso netikrą skambėjimą ir deda savo ranką 
ant jo rankos. Ugnis...

Paskui ji ištiesia jam dvigubą honorarą.
— Dėl to, kad tamstai šitokios pamokos sunkesnės, — jos 

balsas ir akys — įkūnyta ironija.
Ji išnykstą už portjierų, o jis stovi su pykčiu širdyj ir 

įžeidimo žodžiais lūpose. Jis kovoja su noru sviesti pinigus ir 
negrįžti niekados.

Tačiau pasąmonėj tuoj švysteli pavargusi tnergaitė meilio
mis akimis, ir sesuo kažkur toli.

Jis sukanda dantis, ima pinigus nuo stalo ir eina nuleidęs 
galvą, lyg žmogus, padaręs nuodėmę.

Jis nusipirko sau. kostiumą ir Aliutei pinigų į gimnaziją 
nusiuntė. Jis pakviesdavo Nastutę į kiną, oi paskui vesdavo 
vakarienės. Jis net operos kelis kartus klausė kartu su gimnazis
tais ir menininkais, kurie pietus muzika pakeičia. Klausė nuo pa
čių viršutinių aukštų.

— Ką, Brony, jau nenori fuksu būti? Ech, broli, taip 
lengvai negalima. Reikia su ceremonijomis. Duokš 25 ir bus 
baigta. Kitaip — ne.
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Kompanija buvo triukšminga ir linksma.
— Gerk, Brony. Vienu atsikvėpimu. O taip. Dar kartą. 

Dabar, šoklia Nepasilsint. •
Senas patefonas čirškė Elytę ir tvankiame kambaryj stum

dėsi poros.
— Ė, žąsiukas dar tu!
— Nubalo... Na, bet nieko. Paskutinės ceremonijos. Bru

deršaftas su visomis iš eilės. Taip, — bučiuok visas. Taip,
« . * . K

drąsiai.
— Nastute! ■'
Nemato.
— Nastute!
Broniaus akys blykstelėjo pykčiu.
— Jūs. drįstate čia tarti jos vardą?
Keli studentai pavirto nuo jo kumšties. Jis išspruko pro 

duris neužtrenkdamas jų.
Į vidų brovėsi šalčio balta banga, o laukan — girti juokai.

Bronius nusviedė termometrą.
39,5°...
Jam galva svaigo ir širdį kaž kas gėlė. Jis norėjo viską 

pamiršti ir negalėjo.
Jis paėmė popierio.
„Sergu, Nastute. Neateisiu šiandien pas tave. Bronius“.
„Panele Zuzana, prašau atleisti, kad dėl ligos negalėsiu 

ateiti į pamoką. Br.“
Jis paprašė tarnaitės, kad įmesiu- abu laiškus pašto dėžutėn.

Nepažįstama tarnaitė atnešė jam ryšulį ir laišką.
„Pasveik, tuoj, Tamsta. Man tai sudaro rūpesnių. Žana“.
O ryšulyj — apelsinai, banąnai, saldainiai.
Jis nusigrįžta į sieną ir stengiasi užmigti. Jam gėda savęs 

ir tų sienų. Lyg tie vaisiai būtų vogti, 
v .

Jis sapnuoja kaž ką nemalonaus ir varginančio. Kaž kas 
karšta geležimi kaitina jam galvą ir širdį. Jis stengiasi pabusti 
ir negali. Jis girdi, kaip iš laikrodžio sprunka valandos viena 
po kitos. Jis jaučia, kad vakaro tamsa šliaužia iš kambario 
kampų.

Staiga jis pajunta kaž ką labai miela ir lengva. Jis at
merkia akis.

Šaltas delnas vėsina jam kaktą.
— Nastute!
— Taip, aš. Aš taip neturėjau ką veikti šiandien. Atėjau... 

ak, jums tikrai reikės išgulėti kelias savaites.
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O, jis visus metus norėtų taip gulėti ir jausti tą mielą ranką 
ant akių. Ne, ir ant geliančios širdies.

— Nastufe? būk gera — nunešk tuos visus vaisius virtu
vėn. Aš nenoriu jų matyti.

Jos akyse nusistebėjimas ir klausimas.-  __   —- —_ — ■ ■ ■ ——
Jis dar svaigstančia galva pakilo 4š lovds. Ak, greičiau! 

Jis eina ten, į tą raudoną kambarį ir sako.
— Aš dėkoju už rūpinimąsi manimi. Bet aš esu priverstas 

nutraukti mūsų pamokas. Negaliu prekiauti savo ir kitų jaus
mais, — pasakė.

Iš dažytų lūpų sarkastiškas juokas. Panelė Žana piktai 
užtrenkė paskui išėjusį duris. Gatvėje dejavo sušalęs sniegas. 
Bronis skuba. Jis skuba prie tos, dėl kurios paliko aną svaigi
nantį pragarą ir tą burtininkę — raganą Žaną.

Pažįstamas langas, melsva šviesa. Jis įeis ir pasakys jai 
viską. Nastutei. Tegu savo tyru žvilgsniu nuskaidrins jo su
drumstą dvasią. Pabeldė.

Nastutė sėdėjo viena kambaryj. Ji krūptelėjo pamačiusi 
Bronių. Jos akys paraudusios. Ji skubiai paslėpė kažkokį laišką.

Jis nepaleidžia jos rankų.
— Nastute, verki? <
— Ne. •
Tačiau jos lūpos virpa ir ji gniaužo rankose drėgną no

sinę. Jos galvoje sunkios karštos mintys. Ji dabar supranta, 
viską supranta. Ir tie vaisiai ir tie vakarai, kartaus laukimo va
landos. Vilius :parašė, visas Broniaus paslaptis išaiškino. Tegu 
sau. Ir ji bus kita. Broniau, Nastutė jau Tie Tavo?

Iš kito kambario aštrus moters balsas:
— Nastele, ponas Vilius tuoj atvažiuos, būk pasiruošus.
Bronius žiūri klausiamai į nubalusį mergaitės veidą. Ji 

juokiasi. Jos akys sausos ir balsas lyg metalinis.
— Ak, jūs ir nežinojote. Aš pasižadėjau. Dabar aš gy

vensiu dideliuose namuose. Aš labai džiąugčiaus, jei ir jūs ten 
paimtumėt butą. Aš jau kalbėjau savo...

J duris beldžiasi.
Brangūs kailiniai, puikios pirštinės.
— Na, mano mažyte, kaip sveikutė?
Papurtusios lūpos bučiuoja mergaitę.
— O čia tas tavo kolega, apie kurį pasakojai. Labą va

karą, labai malonu matyti.
Puri ranka palietė Broniaus dešinę. Jis išbėga iš kam

bario; Jis atsiremia telefono stulpo. Į žibantį automobilį lipa 
ji ir paskutinį kartą atsigrįžta. Mašina suurzgė ir dingo.

Bronius svyruoja ir sukniumba ant vėžių.
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M. Korgaudaitė

Trys gėlių puokštės
Ir tu kaip mano senutėlė

Raudosi žieduotų jaunystės dienų, 
Žiūrėsi į plasdantį drugį —
Ir klausi, kodėl tai ne tu ...

Pro didelius, švarutėlius langų stiklus plaukė sutemų še
šėliai. Temo. Gęso paskutinės dienos šviesos atošvaistos. Kam
bary dvelkė vakaro šiluma. Skraidė pilka plaštakėlė. Lange, 
tarp gėlių įkliuvęs, gailiai zirzė uodas.

Sėdėjau įsispaudusi sofos kampan laikydama ant kelių pa
sidėjus storulę knygą. Prieš minutėlę skaičiau šventųjų kan
kinių gyvenimų aprašymus ir dabar stebėjaus jų atvaizdais. Ste
bino mane ir tas senųjų laikų leidinys savo viduramžišku sti
lium, kančios meile ir kažkokia mirties džiaugsmo dvasia. Taip 
tolima, nepasiekiama ir šventa viskas atrodė. Net tuos grubius, 
pageltusius lakštus norėjosi bučiuoti. Iš meilės, iš pagarbos se
niesiems amžiams.

Sklaidžiau lapus ir žiūrinėjau šventųjų paveikslus. Visu- 
met jų veidai mane žavėdavo. Jų akys, gilūs, palaimingi žvil
giai. Šventieji kankiniai.... Kokie skaudūs jųjų gyvenimo keliai! 
Kiek skausmo, aukų.., Kaip skaudūš~ir "erškėčiuotr-btive-4^ 
Šiandien ir Rytoj... Tačiau, tųi šventųjų žmonių veiduose, be 
meilės ir gilios, gilios ramybės, niekas daugiau neįžvelgiama.

Automobilyj minkštos rankos glaudžia mergaitės liemenį.
— Ech, tu kvailas vaikas. Tu liūdna dėl jo. Dėl to fukso...

Bronius pakyla nuo žemės. Aplink tebesisklaido nykaus 
vidurnakčio garsai.

— Nastute, Nastute, — veržiasi iš jo lūpų brangus, vardas, 
bet nieks neatsiliepia, tik vėjas dunksnoja kažin kur skardą.

Bronius ilgai stovi kaip stabo ištiktas. Paskum pradeda 
eiti. Lėtai slenka šaligatviu. Viskas baigta. Peranksti ištiesė 
ranką, prie laimės ir dingo ji. Kambary ant stalo guli mažosios/ 
sesutės laiškas. Jis paima kreivai prirašytą popierėlį. Štai kas 
jam beliko — pareiga, vien tiktai pareiga, nes jis yra tas gy
venimo pamiltasis.
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Taip, niekas.,. Meilė išdildė visas kančių raukšles. Meilė Nu
kryžiuoto Avinėlio, lyg brangiausias balzamas, paslėpė visus 
skausmo pėdsakus. Tik meilė žmogaus širdį padaro brangesnę 
už perlus...

Dūmojau, kai kambarin įsiveržė nauja prietemos gama, 
skandindama visa pilkumoj ir užklodama storu nepermatomu 
ūku šventųjų veidus...

Dar labiau susigūžiau visa pasislėpdama sofos gilumon, ty
liu užsisvajojusiu žvilgsniu glamonėdama vos baltuojančias 
aukštas chrizantemų viršūnėles... ~ .

Sutemo. Užmigo lange zirzęs uodas. Kažkur nutūpė plaš
takėlė.

Tylutėliai nuslinko nuo kelių storulė šventųjų gyvenimų 
knyga, pasislėpdama po žalsva šilko paduškaite.

Valandėlę iš niekur jokio garso. Prisimerkiau ir... iš bal
tųjų chrizantemų žiedų miško sužiuro taip senai matytos akys. 
Bejėgiai nusviro rankos. Į mane žiūrėjo senutėlė. Mano geroji 
baltaplaukė močiutė... Ir atsiminiau, kai mudvi ilgus, tylius va
karus sėdėdavom šiltam kambarėly. Kai senutėlė paskutiniais 
metais mane labai mylėjo. Kai tokiais ilgais vakarais pajusdavo 
sidabrines rasužes ant žilstančių savo blakstienų, pasilenkus bu
čiuodavo mano veidelius ir stipriai glausdama prie savęs, tyliai 
šnibždėdavo:

• — Taip, anūkėle, taip, dukružėle, ir tau paruoštos trys
skaisčiųjų gėlių puokštės... Taip, taip... paruoštos, širdele, pa
ruoštos...

Tada aš apkabindavau liesą senutės kaklą ir prašydavau 
__ ką papasakoti. Ir visados, tokiais ilgais, tyliais vakarais, kada 

jos akutėse siižibėdavo ašarėlės, senutėle~fnan~ pasakodavo-ir_jos 
veideliai nušvisdavo džiaugsmu, o mano akys užsikrėsdavo se
nutės rasužėm...

— Mano gyvenimą, — kartą ji pasakojo, — simbolizuoja 
trys gėlių puokštės. Viena jų palydėjo mano kūdikystę, antra — 
jaunatvės dienas, trečia... trečia palydės amžinybėn... Taip 
viskas, čia žemėje, praeina, pranyksta...

— Atmenu, — kalbėjo senelė, — buvo ankstus, ankstus 
pavasaris. Žydėjo vyšnios, kriaušės. Rausvais pumpurais lin
gavo obelų šakos. Sode, po medžiais margavo šimtažiedžių žie
deliai... Tai buvo mano pirmoji šventė! Aprengta baltu rūbeliu 
spaudžiau rankutėse skaisčių lelijų puokštę. Žiūrėjau į baltu
tėles žiedų taures, tačiau... nežinojau, kad jos palydės mano kū
dikystę. Tą dieną buvo mano šventė! Buvo šventė, kada ma
žutis Dievo angelėlis pirmu kart sakė: ,,Viešpatie, aš neesu verta, 
kad įeitum...“. Buvo diena... Ji dingo... Nuslinko amžinatvėm.. 
Praėjo keliolika metų... Aš suaugau. Ir vieną dieną vėl buvau

4

.... i.
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baltai aprengta. Baltutis šydas vėl dengė mano plaukus ir mir
tų šakelės sviro ant mano kaktos ir krūtinės. Bailiai žiūrinė
jau apvalų aukso žiedą. Rankose vėl laikiau šviesią žiedų puokš
tę... Jose žydėjo baltosios rožės... Aš mylėjau ir ėjau savo mei
lės jausmą patvirtinti prie altoriaus. Nešiau baltuosius žiedus,

■ . kad jie palydėtų mano skaisčią jaunystelę amžinatvėm Ir vėl 
slinko metai. Metai džiaugsmo, skausmo ir kančios. Metai gy
venimo. Metai kelionės Juozapato pakalne — amžinatvėn, kur 
palydės mane trečioji puokštė.

-— Močiutėle, — apkabinau ją, išsigandusi ir pradėjau bu
čiuoti raukšlėtą jos veidelį. — Aš nenoriu, nenoriu, kad senelė 
gautumėt trečią puokštę. Ne...

— Nurimki, dukružėle, nurimki, anūkėle, — ramino pra- 
virkusią, — jos jau ir tau paruoštos, paruoštos...

Ir kartą, kai mudvi su senele, ankstų rytą, lesinom kana
rėles, j salioną įėjo senelis. Užmiršusi pasisveikinti žiūrėjau iš
pūstom akelėm. Iš rankų iškrito paukšteliams atneštas cukrus. 
Senelis bučiavo senelei rankas, kažką sakė ir vėl bučiavo. Paskui 
juokėsi abudu:

— Artinamės prie Didžiųjų Vartų... Rasi, paskutinės mū
sų sukaktuvės. Neužmaršuolės telydi mus... abu, abu amži
natvėn!

Ir paskui senelis bėrė atneštuosius žiedelius, dabino žils
tančius senelės plaukus, bėrė ant veido, kaklo, kelių...

; , Žiūrėjau, kaip krito mėlyni neužmirštuolių žiedeliai tyliai
/ guldami prie senelės kojų. Prislinkau arčiau ir bailiai apka-

; bindama abu seneliu «sušnibždėjau:
• J ’ * ■ - •

——------ -^-Argitaitr ečioji ?___ t
Trečioji, — tylutėliai, kldp^fiMäKcnrlTedBtitr^laiirerio 

aidas atsakė senelė.
4 • . • • • t • • • • ' • • ♦ • • . *

Staiga pabudau iš dūmojimų. Kambary kažkas uždegė 
> šviesą ir prašneko. Tik baltieji chrizantemų žiedai nenorėjo nu

busti. Iš garbiniuotų jų galvučių nebyliai šypsojosi senelės vei
delis ir tarp jos baltuojančių plaukų žibančios neužmirštuolės, 
ir didelis, tokių pat mėlynųjų žiedų vainikas gulintis ant senelės 
kapo, palydėjęs ją amžinatvėn.
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Josephina Grey-Butler
„Ženki per gyvenimą ne kaip 

pragaišties šešėlis, bet kaip am
žinybės spindulys“. Vydūnas.

Yra žmonių, kurie nepasitenkina esamu gyvenimu, jų 
krikštolinės sielos permato visus jo netobulumus ir iškrypimus 
iš normalių vėžių; žmonių, kurie nori matyti pasaulį ne tokį, 
koks jis yra, bet tokį, koks jis t u r etų bū t i. Tie tei
sybės riteriai, pasirinkę sau gyvenimo tikslu gryninusį tobulumą, 
pasisėmę įkvėpimo ir jėgų iš Amžinųjų Šaltinių, — lyg šventieji 
eįna kryžiaus kančių ragauti. Jie kenčia dėl to, kad kiti džiaug
tis galėtų. Prie tokių grynai garbingų asmenybių priklauso ir 
Josephina Grey - Butler, apie kurią Jame Stuart šiaip pasakė: 
„Man atrodo, jog mes turime džiaugtis, kad Josephina Butler 
buvo pasauly. Kiekvienas iš mūsų atskirai ir visas pasaulis kar
tu, esame geresni dėl to, kad ji gyveno. Sėklos, kurias ji pasėjo, 
negali pražūti“1).

Vakarų Europoje J. Butler vardas yra gerai žinomas, o 
Anglijoje net populiarus. Lietuvoje ir kitose šalyse ji labiausiai 
žinoma kaipo aboliucionizmo idėjos motina. Tačiau būtų per 
daug vienašališka ją vien šiais nuopelnais apibrėžti. Ji yra žymi 
darbininkė įvairiose socialinio gyvenimo srityse ir kilni, tiesiog 

“ töhula”äsmehybe. ~ — - ------------------------
■ , Ką Dievas myli, tam ir kryželį dovanoja, — šį posakį ga

lima pritaikyti daugeliui garsesnių žmonių. Per savo kančias jie 
pasiekė didesnį tobulumą, kurį gali duoti ir pasauliui. Ar tu
rėjo tokį kryželį Josephina Butler? J. Butler buvo apdovanota 
visomis materialinėmis ir dvasinėmis gėrybėmis: buvo turtinga, ' 
graži, turėjo labai malonią išvaizdą, nuoširdžią ir skambią iš
kalbą, buvo protinga, talentinga, — meniška, muzikali. Turėjo 
laimingą jaunystę, gerą išauklėjimą. Buvo laiminga šeimos mo
tina ir žmona.

O tačiau ir J. Butler nebuvo laiminga: dėl to, kad ji nebuvo 
egoistė, kad turėjo didelį pareigos ir atsakomingumo jausmą, kad 
iš mažens jai buvo įkvėptas teisingumas ir užuojauta visiems, ku- 
rie kenčia ir nuskriausti yra. Ji negalėjo ramia širdimi žiūrėti 
į tai, kad krikščioniškasis pasaulis nėra toks, koks turėtų būti, 
kad jo vaga iškrypusi. Žmonės, sutverti pagal Dievo paveikslą,
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yra lygūs prieš Dievą — kodėl jie nėra lygiai atsakingi čia ant 
žemės; kodėl atskiroms lytims taikomi skirtingi*moralės reikala
vimai? kodėl yra kai kur dar vergija? — Kodėl vienos gėrybės— 
mokslas, pilietiškos teisės — vieniems teikiama, kitiems draudžia
ma?

,,Suteik, Viešpatie, man karštą neteisybės, priespaudos ir 
kitų žiaurumų neapykantą. Įdėk į mano širdį tą dievišką gailes
tingumą, kuris leidžia dėl žmonijos meilės gyventi, , be jokio po
ilsio dirbti, kentėti, nepasiduoti srovės nešamam į pražūtį!“ Ji 
meldės ir ieškojo, kol surado savo pašaukimą ir pasiryžo eiti mei
lės rodomu keliu. „Aš radau Vilties Vartus.Čia yra visų paslap
čių raktai. Kas prie Jo prisiartina, Jo Meilės gilybėj pasineria, 
išsprendžia ir sunkiausias gyvenimo mįsles“2).

J. Butler ėmėsi spręsti labai painų klausimą, — moterų 
klausimą. Toki klausimai dažnai nuveda į kraštutinumus, bet 
J. Butler visur ir visados išlaikė pusiausvyrą. Jai-pritarė ir su 
ja drauge dirbo daugumas vyrų. Iškreiptos viešosios dorovės 
kaltininkais ji laikė ne tik vyrus, bet ir moteris.

J. B u 11 e r j a u n y s t ė.
v

Josephina Grey-Butler gimė 1828 m. balandžio mėn. 13 d. 
Jos tėviškė, gražus Glendale dvaras, yra pačiame Anglijos ir Ško
tijos pasieny. Toji šalis, apsupta kalnais, kalneliais ir upokš
niais, sudaro gražų vietovaizdį, kur amžinai girdėti upelių 
čiurlenimas ir krioklių ūžimas. Kieta gamta ir ilgos tarp škotų 
ir airių kovos užgrūdino gyventojų charakterį, paliko gražią pilną 
legendų praeitį. Kai pasibaigė ilgi karai, energingas Josephinos 

- tėvas, John Grey, per ilgą laiką, darbščių gyventojų padedamas, 
šią nederlingą ^šalį pavertė gražiomis pievomis ir derlingais lau
kais.

Josephinos prosenis tarnavo Henrikui IV ir gavo titulą 
,,von“-grafo. Jų, Narthumbrianų giminė iš senovės valdė pasie
nio pilis ir turėjo vadoyaujamą galią savo apylinkėje. Tėvas 
John Grey buvo vienas iš garbingiausių žmonių visoje apylin
kėje. Jis buvo tiesus, taurus ir geros širdies. Dėl savo atviro ir 
tiesaus būdo neapkentė jokios neteisybės ir žiaurumo, buvo ge
riausias patarėjas, teisėjas ir apgynėjas visų, kurie jo pagalbos 
buvo reikalingi. Jis ir džiaugėsi visais žmonijos laimėjimais — 
tautų išsilaisvinimu, baudžiavos panaikinimu,.— o nusimindavo 
patyręs kiekvieną priespaudą. „Jūs negalite elgtis su žmonėmis, 
kaip su banknotais, kuriuos galite naudoti arba numesti“. Mėg
stamiausias jo laisvu laiku užsiėmimas būdavo biblijos skaity
mas.

Tėvo griežtas ir gilus charakteris turėjo didelę įtaką į vai
kus, o jo visuomeniškas nusistatymas anksti įpratino juos domė-
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tis viešojo? gyvenimo reikalais. Jie paveldėjo tėvų širdies tauru
mą. Atsimena Josephina kaip susijaudinęs tėvas skaitydavo sa
vo vaikams epizodus iš baudžiavos ir vergų gyvenimo. Ypatin
gai jį jaudindavo vergų negrų, o ypač jų moterų, skurdus ir sun
kus gyvenimas. Vieną tokį epizodą Josephina atsiminė visą gy- . 
venimą. Jis, gal būt, kad ir nesąmoningai, tapo akstinu jos vė
lyvesnių nusistatymo ir veikimo. Tas epizodas yra toks: viena 
vergė negrė turėjo tris vaikus; du tėvas — jos ponas —- pardavė 
į tolimas šalis, o vargšė motina net apie jų likimą nieko nežinojo. 
Kartą užpykęs ponas prie jos akių nušovė trečiąjį vaiką. Moti
nos širdis šito smūgio nebepakėlė, tačiau prieš mirtį ji karštai 
meldėsi už nedorąjį poną, prašydama jam baisių nuodėmių at
leidimo. „Jėzau, padėk man atleisti“ — buvo jos paskutiniai žo
džiai, te

Tėvo pažiūroms motina karštai pritardavo. Josephinos mo
tina, Hanna Annet, kilmės prancūzė. Jos tėvai, Nanto Edlikto 
tremtiniai iš Prancūzijos, buvo neturtingi, bet garbingi šilko audė
jai. Ji buvo inteligentinga, švelni ir jautri. Skaitlingos šeimos, 
susidedančios iš 6 dukterų ir 3 sūnų, gyvenančios tolimoje pro
vincijoje, tėvai buvo ne tik vadovai, bet ir tikri žmoniškumo pa
vyzdžiais „Kadangi mes gyvename tolimoje provincijoje, toli nuo 
miesto, tais laikais, kada aukštesnis mokslas moterims nebuvo 
prieinamas, mes negalėjome turėti viso to, ką dabar mergaitės 
turi, — rašo J. Butler savo atsiminimuose — bet dorinis ir proti
nis auklėjimas, kurį su tokiu pasiryžimu davė mums motina, pa
pildė mūsų trūkstamas žinias. Ji reikalavo iš mūsų, kad visa, ką 
pradėdavome, gerai atliktumėm, kad pradėtas pamokas iki galo 
užbaigtumem, kad~savo jėgomis- padarytumėmvisa. ką galime 
be kitų pagalbos padaryti. Kasdieną ji mus susišaukdavo ir skai
tydavo iš kurios nors geros knygos, o paskui patikrindavo, ar 
mes suprantame tą, ką ji skaitė“3).

Josephina buvo ketvirtoji duktė. Visi šeimos nariai glau
džiai ir gerai sugyveno. Tačiau labiausiai Josephina mylėjo sa
vo jaunesnę seserį Harietą, vėliau ponią Meuricoffre. Jos buvo 
daugiau nei sesers — jos buvo viena siela.. Visur ir visados jos 
būdavo kartu, kartu džiaugėsi viena antros džiaugsmais, abi ver
kė, kai viena iš jų buvo nuskriausta. Abi iš jųdviejų buvo ma
niškos sielos: labai muzikalios, gerai paišydavo, rašinėdavo. Ka
rieta ypatingai mėgdavo gamtą ir gyvulius, juos globodavo. rink- 
davo visokiausių gyvių kolekcijas, juos maitindavo, prižiūrėdavo; 
juodvi turėjo savo favoritus laukines kates, šunis, pelėdas. La
biausiai buvo bnėgstamas vienas „ponny“ (mažutis laukinis ark
liukas, kurių ir dabar Anglijoje esą), ant jo išmoko jos ir jodi
nėti, o Harieta taip išsimankštino, jog svajojo net tapti cirko jo
jike. Šiųdviejų taip labai artimų sielų kūdikystės ryšys neiširo ir
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visą gyvenimą, net ir tada, kada sesuo Harieta su savo vy
ru išsikėlė į Italiją. Kūdikystės dienų draugė ir vėliau buvo 
karščiausia šalininkė ir bendradarbė kilniame sesers- Josephinos 
idėjų darbe. Nuvargusi ji visados rasdavo tikrąjį poilsį ir nusi
raminimą Harietos namuose, nes jos viena kitą suprasdavo, il
gėdavosi ir jausdavosi geriausiai būdamos kartu. ~

Skaidriai ir giedriai plaukė Josephinos jaunystė mieluose 
tėvų namuose, glaudžiame skaitlingos šeimos sugyvenime. Ta
čiau ir žydrąjį dangų apniaukia debesys — buvo rūpesčių ir 
Grey‘ų šeimoje. Anksti sužadinti visuomeniški jausmai ir įgim
tas širdžių tyrumas vertė tą šeimą jausti visuomenės santvarkos 
netikslumus ir skriaudas, kurias vienas luomas daro kitam. Taip 
patogiose sielai tarpti sąlygose anksti atbudo Josephinos sąmonė. 
Anksti ji pradėjo galvoti ir spręsti painiausias gyvenimo proble 
mas. „Mano jau buvo tokia dalia. Dar jaunutę pradėjo ka
muoti įvairūs klausimai, kurie daugiau ar mažiau kiekvieną gal- 
vojahtį žmogų jaudina. Šis kamavimas juo toliau vis darėsi jau
tresnis. Pasaulis man rodėsi iš varžtų išėjęs. Mano stipri intui
cija įžvelgė daug toliau, negu mano paprasta akis galėjo matyti— 
ji matė dalį liūdniausių žemės aimanų: žmogišką neteisybę ir 
nelygybę, žiaurumą, kurį žmonės vienas kitam rodo“4).. Pana
šūs klausimai vargino ją ir keldavo jos sieloj audras ir skundus 
prieš Dievą, „kurio vardas, kaip mane mokė — sako Butler, — 
Meilė yra“3). Kur yra tas Dievas, kad jis nemato šitų nelaimių? 
„Ir tada pakilo graudus šauksmas iš žemės į dangų: „Dieve! Kas " 
tu esi? Kodėl taip yra tavo rankų padarams?“3). — Blaškėsi sie
la ir ieškojo. „Per valandas, savaites, mėnesius toje vienumoje 
ieškojau atsakymo; širdies nuraminimo, miglotų klausimų iš-__ _ ___
sprendimo. Man rodėsi, jog tarn^visam'geriausias galas yra — 
laimėti arba mirti“... — Tokios be galo karčios abejonės kilda
vo jos sieloje. Širdis veržiasi prie šviesos, bet gyvenimas, realus, 
žiaurus gyvenimas savo purvina letena nori ją užspausti. Didis 
gąlingas, nujautimas neleidžia nusiminti, stumia į priekį prie 
tikslo. „Belskite, o bus jums atidaryta!“ Tas, kas ieško, bel
džiasi — randa. Surado ir Josephina savo Dievą. Jis apšvietė 
jos sielą, įkvėpė ramybę ir pasitikėjimą, kad ji, semdama amži
nosios šviesos galybę, šviestų ir kitiems. Nuo to laiko jos visi 
darbai buvo pašvęsti vardu Jo, To Didžiojo įkvėpėjo.

Ji pasiryžo padaryti viską, ką jos jėgos leidžia, eidama pa
gal širdyje degančią karštą artimo ir visos žmonijos meilės balsą. 
Ši meilė yra lašelis tos Didžiosios Galingosios Meilės — Dievo. 
Bet koks tolimas kelias nuo pasir\ržimo iki tikslo! Juk tik nuo 
jpasiryžimo ir prasideda sunkieji Golgotos keliai. Sunkų ir ilgą _ 
kelią J. Būtler turėjo pereiti iki ji pasiekė tą. dėl ko pasaulis da
bar ją garbina.

■JTO
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Laimingą Grey‘ų šeimą kartais ištikdavo toki smūgiai, ku
rie sukrėsdavoJosephinos sielą. Vienas iš tokių įvykių buvo my
limo sūnaus ir brolio, prigėrusio ežere, mirtis. Vėliau ištekėjo 
vyriausioji sesuo ir išvažiavo į Kiniją. Sesers laiškai tolimos, 
mažai žinomos šalies atnešdavo daug nauja į jaunų Grey‘ų šeimą. 
Metai po metų išleido tėvai vieną po kitos visas šešias dukras už 
vyrų. Kiekvieną apsupdavo jų tėviškas rūpestis, kiekvieną ly
dėdavo tėviško atsiskyrimo ilgesys, o mintys skrisdavo į tą neži- 
nomą ateitį, kuri laukia jų vaikus. F , ..... ■ •

J. Butler šeima.¥
1852 m. Josephina Grey ištekėjo už Jurgio Butler‘o. Tai 

buvo labai tauraus būdo ir kilnios širdies- žmogus. Josephinos 
Butler atsiminimuose randame tiktai geriausius ir nuoširdžiau
sius apie jį pasakojimus. Jis buvo jai ne tik geras ir ištikimas 
vyras, bet ir geras bičiulis, patarėjas, karščiausias bendraįarbis 
ir parama jos viešame, kupiname pavojų darbe. „Jei ne mano 
vyras, aš niekados nebūčiau įstengusi padaryti tą, ką padariau“. 
„Jo gyvenimas, aiškus protas, tyrumas, teisingumas, bičiulišku- 
mas yra verti juos pasakoti ir pabrėžti“4) — sako jo žmona. 
„Aš manau, mes esame leisti tam, kad vienas kitam padėtum — 
rašo iš savo pusės apie žmoną J. Butler. — Nerandu žodžių iš
reikšti tam, kas tu man esi. Kada tau bus per daug sunku dėl 
pasaulio nuodėmių, aš savo vyriška jėga ir atsparumu tau daug 
galėsiu padėti tavo kilniame, Dievo palaimos vertame darbe. Gal 
vienas kitas dėkingai paminės mus, — kai mes kapuose jau gu- 

----- lėsime. Tik tegu-Dievai mums padeda bendromis jėgomis iš
auklėti mūsų vaikus, kad mes galėtumėm päsäkytfr mes nepra- —----------
žudėme nieko, ką Tu mums davei“4). f

Jurgis Butler buvo garbingas ir žinomas Oksfordo univer
siteto profesorius, kuris pirmasis vedė Oksfordo universitete 
geografijos katedrą. Tais laikais geografijos mokslas dar nebu
vo pasiekęs tokio tobulumo, kaip dabar. Jurgio Butler paskai
tas lankė ne tik studentai, bet ir profesoriai. Jis taip pat pirmas 
Oksfordo universitete skaitė paskaitas apie meną, kaip prak 
tišką mokslą. Jis domėjosi architektūra ir labai gerai pažino 
Romėnų klasikus. Dante Rosetti, kurs rašė studijas apie Dantės 
kūrybą ir išvertė jo kūrinius į anglų kalbą, susirašinėdavo su 
Butler, prašydamas jo recenzijų ir patarimų. Jis buvo pažįsta
mas ir su kitais užsienio mokslininkais.

Oksforde J. Butler gyvenimas įgavo naują kryptį. Grynai 
moksliška aplinkuma ją apsupo, įtraukė į naują, bet labai mėg 
štamą sritį, papildė jos mokslines žinias. Ji buvo rimta savo vy
ro bendradarbė, gyveno jo rūpesčiais, piešė jam žemėlapius, kar
tu darė jam škicus, reikalingus pailiustruoti jo paskaitoms. Šis
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Josephina Butler-Grey.
Aboliucionizmo idėjos kūrėja, visą amžių dirbusi puolusių moterų 
naudai. Popiežiui Leonui XIII palaiminus jos gražią idėją 1875 m. 
įkurta Tarptautinė Aboliucionistų Federacija, kuri tęsia p. J.

Butler pradėtą darbą toliau.
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J. Butler gyvenimo laikotarpis buvo jos sielos susikaupimo ir 
subrendimo laikotarpis. Jų namuose susirinkdavo profesoriai, 
kurie beveik visi buvo viengungiai, mokslui atsidėję žmonės, ir 
kalbėdavo apie įvairius mokslo ir gyvenimo klausimus. J. But
ler sėdėdavo ir klausydavo jų kalbų. Ji visa pergalvodavo ir 
apie kiekvienų klausimų turėjo savo nuomonę, bet viešai ją pa
reikšti dar bijojo. Jai, kaip ji pati prisipažįsta,, žvelgėsi, kad ji 
neras savo mintims tinkamos išsireiškimo prasmės. Vakare, pa
likę dviese su savo bičiuliu — vyru, jie ilgai dar kalbėdavo, na
grinėdavo paliestus klausimus ir daug neaiškumų jai tada paaiš
kėdavo.

Jai didelį liūdesį sukeldavo šių mokslo vyrų nusistatymas 
moters atžvilgiu. Kartų ji mėgino pasitarti su vienu profesoriumi 
dėl vienos nuskriaustos mergaitės. Ji buvo suvedžiota vieno* 
„garbingo“ žmogaus ir J. Butler norėjo ją užtarti. Koks jos buvo, 
nusivylimas, kada šis profesorius nuoširdžiausiai jai patarė „ne
žadinti miegančio liūto“, jog tai gali tik jai ir jos artimiesiems 
pakenkti. Ji jo mintį gerai suprato ir liūdnai nutilo. Ką ji ga
lėjo padaryti viena, kai jie visi reikalauja doros ir nekaltumo tik 
iš moters, o vyrui tuo atžvilgiu palieka visiškų laisvę, jis net ne
smerkiamas. Tik vienas jos taurus vyras ją suprato ir pritarė 
jos širdgėlai. Apie šiuos atsiminimus J. Butler šiaip išsitaria: . 
„Man, rodos, aš mačiau didelius prietarų mūrus ant melagingo- 
pamato pastatytus — jie apsupa pasaulį, pilną skausmo, dejonių,, 
neteisybių ir išsigimimo“5).

Aštrus Oksfordo klimatas, su karštomis šiltomis dienomis* 
ir vėsiomis net šaltomis naktimis nusilpnino J. Butler sveikatą. 
Kilo rimtas pavojus ir gydytojų patariami jie paliko tą jaukų 
kampelį. 1857 metais persikėlė jie į Ėtelhamą, kur jos vyras 
buvo koledžo vedėjas. Tiesioginis jaunuomenės auklėjimas tiko’ 
jo tikrajam pašaukimui irjis jam visa širdžia atsidėjo. Jau ir 
tada jis iškėlė ne tik protinį, bet ir fizinį auklėjimą — vis ver
tino sportą.

Etelhame J. Butler sveikata sustiprėjo, o gyvenimas pasi
darė grynai šeimyniškas. Jos šeima, — trys sūneliai ir viena* 
dukrelė, — davė jai didelį džiaugsmą ir malonų triūsą.

Bet čia ji gavo didelį smūgį — mirė jų vienintelė dukrytė — 
Eva. Su skausminga širdimi atsimena J. Butler savo mažos duk
rytės angeliškus žodžius, kuriuos ji būdama sveika prieš savo* 
mirtį vieną kartą, lyg nujausdama, pasakė: „Mamyte, jei aš pir
ma tavęs į dangų nueisiu, kai dangaus vartai atsidarys, tavęs- 
įleisti aš išbėgsiu pasitikti. Ir kada tu mane apkabinsi ir mudvi 
bučiuosimės, visi angelai nutils ir žiūrės į mus“ (86 pusi.). Tada 
J. B, nei į galvų neatėjo mintis, jog gali jos mylima dukrytė pir- . 
ma ios „ten“ nueiti, nes tas jų angeliukas buvo taip kupinas gy-
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vybės ir džiaugsmo jėgų, jog net keista būtų įsivaizduoti ją mi
rusią. Bet nelaimė ateina tada, kada jos mažiausiai žmogus tikisi. 
Kartą ypatingai gerai nusiteikusi dukrytė, kuri jau gulėjo lovy
tėje, išgirdusi grįžtančią motiną, išbėgo vienmarškinė jos pasi
tikti, pasviro ant laiptų, neišlaikė pusiausviros ir krito iš antro 
aukšto tėvams po kojų. Vienas baisus riksmas ir amžinai nutilo. 
Ji gulėjo tėvui ant rankų galvytę atmetusi, o ant jos geltonų plau
kučių kraujas spindėjo...

Dukrelės netekimas buvo Butler’ų gyvenimo baisus smūgis, 
o Josephinos gyvenime paliko niekuo neužpildoma tuštuma. Kai 
berniukai išeidavo į mokyklą, o vyras į darbą, jos vienintelė duk
relė visados buvo su ja ir, lyg paukštelis, nuolat čiulbėjo. Kuo 
užpildyti tą begalinę tuštumą, kuo pakeisti tas pilnas džiaugsmo 
ir vilties svajones? Kuo nuraminti tą baisų skausmą? Jose
phina pradėjo ieškoti nelaimingųjų, su kurių kančiomis palyginus 
jos skausmas pasidaro daug mažesnis. Nešdamas nuraminimą 
kitom — užsimiršti savo nuliūdimą. Štai kur geriausia paguoda.

J. Butler žinojo, jog viename miesto kvartale yra prieglau
da. Ji aplankė ją. Lankė senelius, vargšus našlaičius ir užėjo 
vieną kampą, kur prisiglaudžia neturinčios kur pernakvoti gatvės 
merginos. Įspūdis, kurį ten patyrė, buvo baisus ir sujaudino jos 
širdį. Išrodė, jog ten suversti visi ne tik kūniški, bet ir dvasios 
puvėsiai. Viršutinė nešvara ten prilygo dvasios nešvarą ir iš
rodė, jog tos sielos ne tik žmonių, bet ir Dievo atstumtos; jos 
nieko, net Dievu nebetikėjo. Kas gi lieka žmogui, jei jis nei tikė
jimo vilties nebeturi? O tačiau jos dar žmonės, ir jų sielos gilu
moje dar glūdi kur nors dieviškoji kibirkštis. Ir. J. Butler susi
mąsčiusi apsistojo prie jų, nusprendė pasirausti jų apkerpėjusiose 
sielose, kad toms nelaimingoms žmonių ištvirkimo aukoms nors 
kiek galėtų palengvinti. - Nuo to laiko susidūrė ji su pačiu rea
liuoju, purvinuoju pasauliu, surado sau plačią darbo dirvą ir tam 
darbui atidavė visą likusią savo gyvenimo dalį. Ji pajuto, kad 
ji yra pašaukta kovoti su žemiausiomis gyvenimo blogybėmis, 
kad primintų pasauliui Dievo mintis. Jos kova nepaliko bergždžia.

(B. d.)

1) Von Fru. u. Frh., 11 pusi.
2) Von. Fru. u. Frh, 17 p.
3) Von Fru. u. Frh. 26 p.
4) Von Fru. u. Frh. 28 p.
5) Von Fru. u. Frh. 41 p.
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J. D r iing aite

Aukštąją profesiją pasirenkant
(Kelios pastabos).

Kiekvienų mokslo metų pradžioje, stebint veržiantįsi į aukš
tąjį mokslą jaunimą, kyla naujų minčių ir klausimų. Ką atneša 
su savimi tos naujos, pilnos ekspansijos bangos? Kokias užtvan
kas išgriaus, kokius pylimus supils? -

Ką žada moteriškasis akademiškas jaunimas, kokiomis moks
lo sritimis jis domisi, kas taisytina ir kas naujo įneština į moters 
paruošimą profesijai ir gyvenimui?

Bene populiariausi, labiausiai moterų mėgstami bus huma
nitariniai mokslai. Daug moterų studijuoja ir teisę, ir ekono
miją, nors į aukštąsias teisininkes ar ekonomistes kelias moterims 
ir nelengvas, ir gal tik viena kita į jas prasimuša. Mes susi
laukiame ir moterų medikių: odontologių, farmacepčių ir med. 
gydytojų. Nesvetimi dar moterims ir gamtos mokslai. Pasta
ruoju poros metų laiku susidomėta namų ruoša. Įsisteigė, prie 
Žemės Ūkio Akademijos, namų ruošos sekcija, kuri turės parengti 
būsimas gimnazijų namų ruošos dėstytojas.

Tai tik maždaug keli stambesni bruožai iš to, ką turime, 
ko siekiame. Kelios pastabos dėl tų mokslo sričių, kur įpratome 
veikti ir reikštis. Tik ar galima tilo pasitenkinti.—Ateities užda
viniai stato mums vis naujus reikalavimus, kurie turi būti tuo ar 
kitu būdu patenkinti. Pirmutinis toks reikalavimas yra eiti į 
naujas mokslo, o tuopačiu ir gyvenimo sritis. Imkime konkre- 
tiškai, pav., technikos sritis. Moteris inžinierė, är tai architektė 
ar mechanike, technologė ar kitos specialybės mums dar rete
nybė, o tuo tarpu mes jų esame net labai reikalingos. Vien tik 
namų ruošos tobulinimo ir prastinimo reikalas daug ką čia pa
sako moterų naudai. Vyras niekuomet nemokės tinkamai taip 
pasinaudoti visomis mokslo progomis ir pritaikinti ar tai namų 
ruošos padargus ar tai dirbtuvių mašinas moters darbininkės 
fizinei ir psichinei prigimčiai. Arba paimkime kad ir pačią gy
venamų trobų statybą. Kiek kartais reikia kovoti ir ginčytis mo
teriai su technikais ar inžinieriais, kai statomam trobesy šis ar 
tas reikia pakeisti arba suprastinti. Su laiku turės būti gyvenamų 
trobų statyba ir namų ruošos padargų gaminimas normuojamas 
įstatymais, kurie turės- būtų pagrįsti patyrimu, o kas šioj -srity 
turi patyrimą didesnį, jei ne moteris. Todėl ir moterys turėtų
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susiprasti ir imti studijuoti techniką, kaip savo laiku susiprato ir 
ėmė studijuoti teisę, mediciną ir kitus mokslus.

Paimkime kitą sritį. Kvalifikuotų visuomenininkų mes tu
rim labai maža, jų beveik nėra. Bet gyvenimas rodo, kad visuo
menininkų mėgėjų laikai jau praėjo, nes degantieji dienos rei
kalai kaip tik šaukiasi tinkamai pasiruošusių žmonių. Moteris 
turi savo pozicijas užimti ir čia. Šį reikalą mūsų visuomenės 
viena-dalis jau suprato, būtent, tie, kurie pakėlė balsą dėl moterų 
katalikių socialinės mokyklos ir katalikų akcijos instituto. Čia 
suprasta ir kvalifikuotų žurnalistų reikalingumas. Moteris, aišku, 
ir žurnalizmo srity neturi atsilikti, nes plunksna visada yra viena 
iš tinkamiausių priemonių savo idėjoms skleisti ir ugdyti. O 
moterų teisėms ne tik iškovoti, bet ir joms ginti taip pat mote
rims įsąmoninti tos priemonės labai ir labai reikalingos.

Tiek dėl naujų mokslo sričių. Bet, tur būt, aktualesnis 
dalykas bus jau užimtose mokslo bei veikimo srityse tinkamai 
eksploatuoti savo jėgas ir gabumus. Šiandie kai kurios profe
sijos kasmet yra gausiai papildomos naujų darbininkų. Taip, 
pa v., kasmet susilaukiame nemažo skaičiaus naujų mokytojų. 
Panašiai yra ir su daugeliu kitų profesijų. Dėl to vis darosi 
sunkiau rasti apmokamą darbą. Tokių faktų akivaizdoje lieka 
tik viena: kad ir siauresnis, bet gilesnis ir tikslesnis specialybės 
išstudijavimas. Šia proga reikia pastebėti, kad mūsų aukštosios 
mokyklos turi čia trūkumų. Tas ypač jaučiama į pedagoginį 
darbą rengiantis. Busimieji pedagogai beveik visai negauna pro
gos praktiškai išbandyti savo pedagoginių gabumų ir jėgų, o be 
šito eiti į mokyklą labai rizikinga. Todėl visais atžvilgiais palai
kytinas yra katalikiškos visuomenės sferose keliamas sumanymas 
steig H pedagoginį“ institutą. 'Moterims, kurios s“avo prigimtiesąra- 
linkimais vaduodamosios, sau profesija pasirenka daugiausia pe
dagoginį darbą, šis sumanymas yra itin svarbus. Šia, siauresnio, 
bet tikslesnio ir gilesnio specializavimosi, kryptimi reiktų eiti ir 
kitų mokslų srityse.

Šalia to viso reikia priminti dar vienas opus reikalas, tai 
tinkamas ideologinis moters paruošimas į gyvenimą. Mūsų vi
suomenė gyvena šiandie tokius beveidiškumo ir becharaktorys
tės laikus, kokių gal niekuomet nebuvo. Profesijos dalykus ge
riau ar prasčiau išstudijuoti kartais verčia žmogų materialinio 
apsirūpinimo klausimas, bet pasaulėžiūros klausimai niekuomet 
taip griežtai ir su tokiu būtinumu žmogaus determinuoti negali» 
Todėl ir sunku yra visuomenę sudominti idėjiniais klausimais, o 
be susidomėjimo, be tų klausimų tinkamo apsvarstymo negalima 
sudaryti vieningos pasaulėžiūros. Ir geriausias profesionalas, 
geriausias savo srities specialistas, neturėdamas tinkamo ideolo
ginio pagrindo savo pasaulėžiūrai, niekuomet neįstengs tiek duoti t ’
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Socialinė globa
Bažnyčios tėvai ragina katalikes moteris užsiimti socialine 

akcija, kaip nauja, ypatingai moters prigimčiai tinkama visuo
meninio darbo dirva. Popiežius Pijus X pasakė katalikių mo
terų draugijos adresu: ,,Praneškite katalikėms moterims, kaip 
popiežius joms pataria užsiimti socialine akcija. Nepakanka už
siimti labdarybe siaura prasme, kur šelpiantieji jaučiasi aukštes
niais už šelpiamuosius. Aš joms sakau, kad eitų į žmones, jiems 
kalbėtų, jiems tarnautų, kaip krikščioniškiems broliams, sese
rims, sekant Evangelijos dvasia“.

Tarptautinė katalikių moterų sąjunga, kurios narys yra ir 
lietuvių moterų Vyriausias Sekretoriatas, į kurį sūsibūrusios visos 
Lietuvos moterų kultūrinės katalikiškos organizacijos, įvairiais 
būdais skatina savo narius — įvairių kraštų katalikių moterų 
draugijas — uoliai dirbti sociališkai labdaringą darbą. Ragina_ 
steigti socialines labdaringas organizacijas, įstaigas ir t.t.

Lietuvoje, iš moterų katalikių kultūrinių organizacijų, šioje 
srity plačiau bus pasireiškusi L. M. K. Draugija, kuri per dvi
dešimt penkerius savo veikimo metus kėlė Lietuvos moterų reli
ginį, šeimyninį, visuomeninį ir pilietinį susipratimą. Pastaruoju 

—Taiku,- sekdamaBažnyčitisniokytoįųruginimus. ji ypatingaL su
sirūpino socialinės globos darbu. Prieš kelerius metus įsikūrė 
L. K. M. Draugijos Mergaičių Globos Sekcija, kurios tikslas duoti 

‘ visokeriopą1 pagalbą jaunoms mergaitėms ir moterims, apsau
gant jas nuo gresiančių joms dorinių ir materialinio skurdo pa
vojų. Kaimo mergaičių jaunintą ypatingai vilioja didmiesčiai ir 
užsienis. Čia mergaitės, nemokėdamos darbo, negauna tarny
bos ir, išleidusios paskutinius turinius centus, patenka į įvairių

i

visuomenei, kiek toks pat specialistas su tvirtu ideologiniu pa
grindu. Kūrybiškai- kultūros atžvilgiu-uuteikianti ideologija yra 
krikščioniškoji. Todėl mums ir svarbu, kad rengiantysis į gy
venimą moteriškas akademiškasis jaunimas nebūtų šioje srityje 
dezorientuotas. Jeigu tokia dezorientacija atsiranda, tai būtinas 
reikalas duoti tam jaunimui progos ar tai per organizacijas, ar 
kitu kokiu būdu susigyventi su didžiomis krikščionybės idėjomis, 
prieš kurių šviesą galėtų patikrinti savo įgautų žinių vertę.

v
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suvedžiotojų rankas, iš kur grįžimas į padorų gyvenimą tampa 
negalimas. Tą matydama, L. K. M. Dr-jos Mergaičių Globos 
Sekcija įpareigojo L. K. M. Dr-jos skyrius globoti jaunas mer
gaites ir moteris, žinoma, kiek leidžia vietos sąlygos. Ji ragina: 
kelti darbdavių tarpe atsakingumo jausmą dėl darbininkių do
rinio ir materialinio gyvenimo; padėti vietoje 'išmokti' surasti 
darbo, atkalbinėti mergaites nuo važiavimo į didmiesčius ir už
sienį; didesniuose centruose dežuruoti stotyse ir parūpinti jau
noms keleivėms sustojimo butus; melstis ir budėti dėl jaunų 
mergaičių gyvenimo, dėti pastangų, kad visos jaunos katalikės 
stotų į katalikiškas jaunimo organizacijas; atsidūrusioms dori
niam pavojuj arba puolusioms laiku pagelbėti sugrįžti į padorų 
gyvenimą.

Sekcijos centro komitetas yra atspausdinęs dviejų rūšių 
įspėjamų plakatėlių. Pirmas „Jaunoms mergaitėms žinotina“, 
kuriame įspėjamos jaunos mergaitės, kad vengtų didmiesčių, ypač 
nemokėdamos miesto darbų ir raginama susirasti darbo gimti
nėje. Šis plakatėlis tinka iškabinti prie bažnyčių durų ir įvairiose 
įstaigose. Antras — „Jaunoms keleivėms žinotina“, kuriame pa
moko, kaip reikia laikytis kelionėje, apsisaugoti nuo išnaudotojų, 
kaip laikyti dokumentus, pinigus ir t.t. Šis plakatėlis tinka iš
kabinti geležinkelių bei autobusų stotyse ir traukiniuose. 

‘ , 1

L. K. M. Dr-jos Mergaičių Globos Sekcijos spalvos, balta 
ir geltona, yra šv. Tėvo spalvos, nes Tarptautinė Mergaičių Glo
bos Sąjunga yra ypatingoj šv. Tėvo globoj.

L. K. M. Dr-jos Mergaičių Globos skyriai yra įsteigę įvai
rių mergaičių globos įstaigų. Kauno skyrius turi Mergaičių Glo
bos Darbo-Biurą ir JDarbo _Namus._ Čia neturinčios darbo ir pa
stogės gauna laikinį užsiėmimą ir pragyvenimą, keleivės1 — nak
vynę. Per paskutinius metus priglausta virš 6000 jaunų mergai
čių ir moterų. Čia atvyksta iš namų išvarytos ir suvedžiotos 
merginos išvargti sayo vargą ir paslėpti gėdą. Mergaičių globos 
namų auklėjimas padeda joms sugrįžti į padorų gyvenimą. Čia 
atvyksta užklydusios į miestą, ieškančios darbo, jaunos darbi
ninkės, kurios, išleidusios paskutinius centus, ištisas savaites bas
tosi po miestą, pusbadžiu gyvendamos, nakvodamos malkų san
dėliuose, po namų laiptais, kapinynuose ir t.t. Daugelį išgelbsti 
mergaičių Globos Namai nuo dorinio skurdo, arba savižudystės, 
grąžindami į tėvų namus, arba suieškodami darbo.

Šį pavasarį Kauno autobusų stoty įsisteigė mergaičių glo
bos misija. Misijos atstovės dežūruoja stoty nuo ankstyvo ryto 
ligi vidunakčio, kol yra autobusų judėjimas, duodamos jaunoms 
keleivėms reikalingų patarimų ir pagalbos. Be to, autobusų ir 
gelžkelių stotyse iškabinti plakatai, kuriuose nurodyti mergaičių 
globos įstaigų adresai.
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Provincijoje tokį mergaičių globos darbą dirba mergaičių 
globos darbo biuras Biržuose.'

Tačiau nepasitenkinta jau minėtais socialinės labdarybės 
darbais. Neatidėliojant reikėjo pagelbėti motinoms, kaimo mo
terims ir darbininkų neturtingoms šeimoms. Ir štai, prieš metus 
įsikūrė L. K. M. Dr-jos Motinos ir Vaiko sekcija, kurios užda
vinys yra duoti patarimų iš sveikatos, auklėjimo srities ir teikti 
materialinė pagalba neturtingų šeimų motinoms ir vaikams. Per šį 
trumpą laiką sekcija įsteigė keturis patariamuosius punktus: Kar
mėlavoj, Panemunėj (Kaune), Pakruojuj ir Plungėj. Šį rudenį 
tikimasi, įsisteigti panašūs punktai Šiauliuose, Panevėžy, Tel
šiuos ir kitur. Punkto personalą sudaro gydytojas ir punkto^ 
sesuo. Gydytojas apžiūri vieną ar du kartu į savaitę (nemoka
mai) nėščias moteris ir kūdikius (ligi 7 metų amžiaus). Duoda 
motinoms patarimus, kaip saugoti savo ir kūdikio sveikatą, kaip 
maitinti, auginti ir rengti kūdikį. Nurodo kas daryti, kad butas 
būtų sveikas. Sesuo asistuoja gydytojui ir lanko šeimas, kurioms 
duoda reikalingus sveikatos ir auklėjimo patarimus. Prie punktų 
sudaroma motinų taryba, kuri surenka aukų pinigais ar dra
bužiais ir Šelpia neturtingas motinas ir vaikus.

Jeigu nėra punkto sesers, eina jos pareigas motinų taryba. 
Punktai aptarnauja didelį šeimų skaičių. Pav., Panemunės pa
tariamajam punkte nuo š. m. sausio 14 d. iki liepos 18 d. ap
tarnauta nėščių motinų 135, kūdikių ir vaikų 579. Per tą patį •J • * .
laiką punkto sesuo-akušerė aplankė šeimose 432 vaikus.

Šią vasarą sekcija įsteigė Kaune, Žaliakalny, motinystės 
namus, kuriuose priimamos neturinčios iš ko gyventi ir kur pa
sidėti nėščios motinos su kūdikiais. Motinos gyvena namuose, 

Jcol to reikalauja kūdikio maitinimas, arba motinos sveikata. Kū
dikiai laikomi ligi 2—3 metų, vėliau-juos atiduoda auklėti į prie
glaudas arba į šeimas.

Motinos ir Vaiko sekcija rūpinasi įsteigti Lietuvoje kiek ga
lima daugiau patariamųjų punktų, kurie kovotų su motinų ir 
kūdikių mirtingumu. Statistikos daviniai parodo, kad Lietuvoje 
kūdikių mirtingumas yra tris kartus didesnis negu kaimyninėse 
valstybėse (Latvija, Estija). To mirtingumo priežastis yra kai
mo ir miesto motinų tamsumas, nesupratimas, kaip auginti ir 
maitinti vaikus. Čia daugiausia gali padėti patariamieji punktai.

Kreipdama katalikiškosios visuomenės dėmesį į aukščiau 
suminėtus socialinės globos darbus, L. K. M. Draugija tikisi iš 
tos visuomenės susilaukti tiek moralinės, tiek materialinės pa
ramos. Ypač į šią sritį turėtų atkreipti dėmesį inteligentės ka
talikės. Jos pirmosios turėtų paremti tuos gražius L. K. M. Dr. 
sumanymus ir norus. Visuomenininkės, mokytojos, valdininkės 
ir k. turėtų stoti į šį darbą kaip viena; nes šeimos katalikybės
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J. S-tė.

Žodelis jaunomsioms

Brangios skaitytojos, mes žinome pasakojimą apie švytur- 
nmko dukterį, kurią prikėlė garsūs balsai pro vėjo gaudimą ir 
bangų ūžimą. Apie sudužusio laivo devynius žmones, kurie ka
binę josi skeveldrų kovodami su mirtimi audringoje jūroje. Apie tą 
švyturinką, kuris pasakė savo dukteriai Gracijai:

— Mes niekuo negalime jiems padėti.
Bet mes žinome, kad jis dukters prašomas pasiryžo nelai

minguosius gelbėti ir plaukdamas su savo mylima Gracija mažoje 
valtelėje nugalėjo įpykusį vandenyną ir anie devyni buvo išgelbėti.

— Tepalaimina tave Dievas, — padėkojo vienas iš tų išgel
bėtų mergaitei.

Ir iš tikro, buvo už ką. Švyturninko duktė buvo padariusi 
didelį darbą.

Mes žinome pasakojimą ir apie tą mergaitę, kuri pati krito 
nuo šūvio, bet kelių dešimtų kareivių gyvybę išgelbėjo. Apie ją 
rašė mūsų didžioji pedagogė-rašytoja Marija Pečkauskaitė. Apie 
ją dar daug bus parašyta.

Mes žinome ir apie Elžbietą Fry, kuri 1813 metais aplankė 
300—^400 nuogų merginų, kurios vargo didžiuose Anglijos kalėji
muose ir pasakiusi joms, kad norinti įsteigti, mokyklą, patarė iš
rinkti iš savo tarpo mokytoją. Nustebusios kalinės pakluso p. 
Fry valiai ir po trumpo laiko pikčiurnos, nenuoramos, įžūlios 
mergšės virto ramiomis avytėmis. Nuo tų įvykių praėjo daugiau, 
kaip šimtas metų, o p. Fry sistema kaliniams taisyti tebeprakti
kuojama visame civilizuotame pasauly ir dabar.
— Mes žinome ir daugiau panašių atsitikimų, bet jie visi, kaip 
atrodo, įvyko pasitaikius didelei, laimingai progai. Ar pasitai
kys tokia proga mums? Iš tikro daugelis iš mūsų laukia jos ir 
nesulaukia. Bet mes turėtume įsidėmėti, kad laukiančio pro-

dėsniais restauravimo reikalas jau senai pribrendo, o tas neįma
noma be visuomeninio gyvenimo sąlygų pakeitimo ir palengvi
nimo. Socialinės globos darbas ir yra viena iš daugelio prie
monių, kurios palengvina socialines sąlygas palenkti Šeimos rei
kalams. Kodėl svarbu, kad į šį darbą stotų katalikės? Tas tu
rėtų būti aišku, kas globos šeimą, tas duos jai ir įsitikinimus, 
duos jai pasaulėžiūrą ir gyvenimo dėsnius. O kokia šeima, tokia 
ir visuomenė. Todėl katalikė, kuri galėdama šį darbą dirbti, 
nestos į jį, turės atsakyti kaip ir už kiekvieną kitą apsileidimą 
prieš Dievą ir prieš savo sąžinę.
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gos gyvenimas praeina be progų* Todėl nelaukime netikėto at
sitikimo, imkime paprastą ir padarykime jį netikėtą.

Pagalvokime, ar iš tikro jau taip sunku būtų ką nors ne
paprastesnio savo gyvenime padaryti? Jau vien tai, kad mes ga
lime studijuoti, ar nėra ta laiminga proga, proga laimingiausia ir 
didžiausia, nes čia kiekviena galime pasiekti ko nors. Kiekviena- 
galime tapti sau žmogumi. Be to, pažvelkime į patį studentės 
gyvenimą universiteto visuomenėje. Ar tos sdudentijos gyvenimas 
yra iš tikro jau toks pilkas, ir skurdus, kad tiktai kaip tos sraigės 

: j kiautą susitraukusios prilipusios prie auditorijos suolo vegetuoti 
tegalime?

Studentija turi savo organizacijas, pasirinkime iš jų vieną 
kitą. Stokime ne todėl, kad norisi spalvotos, kepuraitės, ar links
mų kolegų būry pasišvaistyti. Ne. Į organizaciją eikime dirbti. 
Nemanykime, kad tapdamos korporantėmis darome kam nors, ar 
tai valdybai, ar tai vyresniems nariams malonę. Nebūkime to
kios naivios ir supraskime, kad narys organizacijai turi skirti ir 
savo jėgų ir savo laiko dalį ir pagaliau atsisakyti jos dėliai nuo 
daugelio, kartais ir labai malonių dalykėlių, bet tuo pačiu labai 
daug iš organizacijos gauna. Čia galutinai susisteminame savo 
pasaulėžiūrą, įgyjame šioj srity platesnių horizontų, pagiliname 
savo charakterį, išugdome savo asmnęybę.

Studentai turi savo spaudą. Išbandykime ir čia savo jėgas. 
Dirbkime atsidėjusios, rimtai. Juk turime mokėti savo mintis iš
reikšti raštu. Esame inteligentės , ir todėl mūsų pareiga prabilti 
per spaudą opiaisiais savo ir kitų reikalais. Pasižvalgykime ir po 
kitus studentijos gyvenimo kampus. Kiek čia nejudintų sričių, 
kiek iškrypimų. Mes ateiname is~kainio. - Neturime tradicijų.

- Mūsų elgesio formos labai primityviškos, dažnai slačiokiškos arba.__ 
nedrąsios iki juokingumo. Mes neturime tiek ir tokių inteligen
tiškų šeimų, kur laikas nuo laiko rinkdamiesi galėtume savo elge
sį kultivuoti, šeimų, kurios savo tradicijomis galėtų mus pamo
kyti. Mes esame paliktLpatys sau, todėl nenuostabu, kad įvairios 
mados, įvairios pažiūros ir nuomonės, nesveiki iš kitur į Lietuvą 
atnešti papročiai, neigiamos modernizmo srovės labai greit pa- 
krikdo mūsų moralę. Girtuokliavimas ir kitos su juo susiję nuo
dėmės studentijos tarpe nenaujiena. Religinis susipratimas men
kas.

Viso to akyvaizdoje ar galime nors valandėlę pagalvoti, kad 
nėra progų pasireikšti, kad gyvenimas pilkas? Tik atmerkime 
akis ir panorėkime suprasti kur esame ir ko reikalauja iš mūsų 
laiko dvasia. Išdrįskime ištiesti ranką į tas sritis, kurių dar nieks 
nepajudino. Išdrįskime mąstyti tas mintis, kurių nieks nedrįsta. 
O pagaliau, jei jau tiek maži mūsų norai, kad pasitenkiname tik 
egzaminų ruošimu, tai bent šioj srity tapkime savarankiškos (tik

l
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deja, be platesnio išsilavinimo neįmanoma būti gera studente, ne
bent tik egzaminų laikytoja)".

Praėjo laikai, kada ištekėjimas mergaitei buvo vy
riausias ar bent svarbiausias tikslas. Viskas pasikeitė ir 
dar daugiau keisis. Gyvenimas reikalauja iš mūsų, kad 
mes pagaliau surastumėm pačios save, kad mes taptume, 
pagal Vydūną tariant, „sau moterimis“. Turime pasistatyti sau 
tikslą, didelį, amžiną tikslą. Tikslą, kuris sužadintų mūsų visas 
psichines galias, kuris įtrauktų į darbą visus mūsų gabumus, ku
ris nieko nepaliktų mumyse iš tų dalykų, kurie jį pasiekti kliu
do. Leiskite čia pridurti Svett-Mardeno visiems gerai žinomas, 
bet dar kartą ir dar kartą kartotinas mintis.

„Mergaitės, jūs žeminate savo vertybę neturėdamos gyveni
mo tikslo. Parodote girtiną prisirišimą mokslui, tas tiesa. Jūsų 
proto miklumas virsta net priežodžiu. Devynios iš dešimties pra
lenkiate jūsų brolius, bet kai tikslas pasiektas labai dažnai prie 
diplomo prijungiama „mirė visuomenei“ arba „užmigo, kol vestu
vės ją pažadins“.

„Mezgimas, papuošalai, vizitai, muzika ir flirtas sudaro jū
sų darbą užpildydamas jūsų gyvenimo dienas. Jeigu esate pri
verstos užsidirbti sau pragyvenimą, linksmos, stovite už kontoros, 
ar mokote mokyklose iš metų į metus tame pačiame skyriuje, kai 
tuo tarpu jauni vyrai, kurie baigė mokyklas kartu su jumis, žen^ 
gia vis aukštyn prie profesūros ir gero atlyginimo arba imasi gam
tos mokslų, teisės, advokatūros, palikdami sunkenybes ir kliūtis 
užpakalyje, kaip debesis. Jūs vidutiniškai aprūpintos mergaitės, . 
kreipiate, akį į didžiausias laimės aukštybes — į vedybas. Jeigu 
ištekate turtingai, gražiai puošiatės, lankote puikias draugijas, 
paliekate rūpesnį ir teisę dirbti už jus vyrui, pasidarote erzinan
čiu nieku. Jeigu pasiduodate didžiajai gyvenimo aistrai ir kar
tu su ja priimate neturtą, tai maudote savo vaikus, verdate, skal
biate vaikų rūbelius ir paikinate savo mažulius. Šnekučiuojate su 
kaimynėmis, praleisdamos metus, nelyginant arklys uždarytas 
tvarte, o vis tai dėl to, kad nežinote vyriausio savo gyvenimo tiks
lo. O vis dėlto galėtumėt kokį nors slaptą talentą paversti savo 
gyvenimo perlais, jei atsistotumėt drąsiai prieš gyvenimo tikslą, 
kaip planetos prieš saulę.

„Pasirinkite kokį nors amatą, profesiją, ar šiaip darbą ir 
gyvenkite jam, dirbkite jam, o jeigu ištekėjimas apvainikuos jūsų 
gyvenimą, tai jūsų laimė bus šimteriopai didesnė, negu moterų, 
kurios tetrokšta vien tik ištekėti“.

„Pasaulis reikalingas mergaičių, kurios netekusios motinu, 
galėtų auginti jaunesniąją kartą, kurias tėvas aprūpina kuo nors 
geresniu kaip pasogas, ir kurioms broliai pasigiria kuo nors ge
resniu, kaip šokiai, pasimatymai, bučkiai. Gyvenimas reikalin-
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NAMŲ ŽIDINYS

Namų ruoša, kaip mokyklinio auklėjimo pagrindas.
Čia paliestos mintys yra paimtos iš Ernos Meyer straipsnio, 

atspausdinto jos pačios leidžiamame namų ruošos žurnale1). Ji 
viena iš uoliausių namų ruošos reformatorių ir karšta naujų idėjų 
skelbėja namų tvarkymo, maisto paruošimo, buto higienos sri
tyse. Sis jos straipsnelis yra įdomus keliais atžvilgiais, jame ne
maža naujų originalių minčių, dėl to „Naujosios Vaidilutės“ skai
tytojoms verta į jį atkreipti savo dėmesys. Pirma dėl to, kad 
autorė svarsto tiek aktualią mokyklinio auklėjimo problemą, ir 
įdomiai ją nušviečia, antra, visai naujai įvertina patį moters 
darbą namų ūkyje, jį įprasmina ir sudvasina.

Šių laikų auklėjimo idealas, — sako autorė, — tai drąsus, 
susivaldąs, savarankiškas žmogus, mokąs pareikšti savo indivi
dualybę. Tokį žmogų mes ir turėtume auklėti, bet ne ilgėtis 
senai praėjusių laikų, kurių visa auklėjimo esmė buvo išmokyti 
galvoti. Dabartis reikalauja iš mūsų ne galvojimo, bet veikimo. 
Aišku, kad tokio veiklaus žmogaus negalima išauklėti vien tiktai 
lavinant mokinio intelektą. Reikia leisti jam pačiam veikti, kurti, 
ir bedirbant išsiauklėti.

Pradžios mokyklos jau ilgoką laiką stengiasi taip sutvar
kyti dėstomąją medžiagą, kad būtų galima realizuoti anksčiau 
nusakytas žmogaus auklėjimo idealas. Bet pastangos nėra tiek 
vaisingos, ir, man rodos, dėl to, kad stengiamasi iš senosios mo
kyklos pasisavintą medžiagą pritaikinti naujai veiklaus principo 
mokyklai. Tai *chäräktefmgä“TLläidä, kurios vaisiai yra aiškiai 
neigiami, bet klaida, kuri nesunkiai pašalinama.
___ - 1

gas mergaičių išmintingų, kurios turi savas pažiūras, mergaičių, 
kurios rėdosi dailiai, bet kukliai ir paprastai, kurios nesivaiko 
madų. Reikalingi esame atvirų, paprastų mergaičių, rūpestingų 
ir išmintingų, kurios rūpinasi geru tėvu, sunkiai dirbančiu, kad 
galėtų joms duoti patogų, ar net ištaigingą gyvenimą, gera moti
na, kuri pati vargsta, kad tik dukteris tinkamai aprūpinti galė
tų; mergaičių, kurios moka tvarkyti savo išlaidas ir moka rasti 
ribą tarp to, kas reikalinga ir kas vylioja. Duokite mergaičių 
linksmų, širdingų ir gerų, kurios ne vien blizgėti puikiose drau
gijose trokšta. Jeigu nors nedidelė saujelė tokių mergaičių gy- 
ventų tarp mūsų, mūsų gyvenimas atsimainytų, kaip oras atsi
maino pavasariui atėjus^. . _

*) Neue Hauswirtschaft, 1932, 4—5 sąs.
9
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Turėdami galvoje naujo auklėjimosi idealą, ieškokime mo 
kyklai ir naujos medžiagos. Ar nebūtų namų ruoša puikiausia 
prienionė tam,idealui realizuoti? Nesusipratimams pašalinti tu
rėtume išsiaiškinti, kaip suprantame namų ruošą. Tai nėra senų 
laikų moters vergovė,, kai ji laikė svarbiu dalyku paaukoti savo 
dvasios gyvenimą vyro ir vaikų reikalams (beveik tik materia
linių!) aprūpinti. Namų ruoša nėra tikslas, bet tik priemonė, ji 
turi reikšmės tiek atskiro žmogaus, tiek visos visuomenės gyve
nimui. Dėl to ji negali taikintis prie atskiro žmogaus norų, ji 
negali būti be plano, bet į ją reikia žiūrėti kaip į dalį didžiulio 
organizmo, kuris verčia ir mažiausį savo organą jam paklusti. 
Seniau namų ruoša pasižymėjo išvidiniu tuštumu, dažnai virs
davo paprastu raktų žvangėjimu, neturėjo jokio išvidinio ryšio 
su visa visuomene. Naujai suprasta namų ruoša išeina toli už 
namų sienų ir neapsiriboja vien tiktai ruošimusi bei šeiminin
kavimu. Taip suprasta namų ruoša yra iš tikrųjų geriausia 
auklėjimo priemonė pradžios mokykloms, nes joje randame vis
ką, kas yra svarbu jauno žmogaus formavimui. Čia kreipiamas 
paaugančio žmogaus dėmesys į visumą, iš kitos pusės, čia yra 
progų susidurti ir su gyvenimo smulkmenomis, be baimės pa
skęsti jose. Čia, kaip niekur kitur, jauti ryšį, su visa visuomene, 
o be to ryšio atskiro žmogaus veikimas neturi prasmės. Čia 
lengva pajusti ir ryšį su pačiu gyvenimu ir tokiu būdu išmokti 
jis valdyti.

Jei kartą pripažįstama, kad namų ruoša tikrai yra gera 
auklėjimo priemonė, pritaikinti ji mokyklai nėra sunku. Juo 
labiau, kad čia gali sau rasti darbo kiekvieno amžiaus vaikas. 
Jau visai mažas vaikas gali pagal savo individualinius gabumus 
ir palinkimus, neiškraipydamas savo vaikiškos prigimties, pa
rodyti savo veiklumą ir iniciatyvą. Nereikia tuoj galvoti apie 
Montessori sistemos vaiko namus. Kiekviena mažiau ar daugiau 
pedagoginių gabumų turinti motina^ tiek praeitų laikų, tiek 
mūsų dienų, mokėdavo plėtoti tuos vaiko užsimojimus jai pa
dėti. pavesdama jam atlikti įvairius jo amžiui pritaikintus darbus.

Dirbdamas namų ruošos darbus, mažas vaikas labai daug 
patiria, sužino ir pergyvena. Dar svarbiau — jis pajunta ir 
savo santykius su kitais žmonėmis. Labai svarbu šiuo laiku 
žadinti vaiko savimi pasitikėjimą ir tokiu būdu užkirsti kelią 
vėliau pasireiškiančiam nedrąsumui, žmonių baimei ir t.t. Svarbu, 
kad iš pat mažų dienų vaikas jaustų savo jėgą, savo sugebėjimą 
atlikti darbas be suaugusių pagelbos. O kur kitur jis gali to iš
mokti, kaip ne namų ruošos darbą dirbdamas?! Be savaran
kiškumo ir veiklumo vaikui gali būti labai lengvai įskiepytas ir 
sveikas visuomeniškas jausmas, be kurio neįmanomas šių dienų 
gyvenimas, kai „visi kovoja prieš visus“. Pasidairius aplinkui.
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atrodo, kad mokykla neįstengė iki šių laikų to visuomeniškumo 
išugdyti.

Dabar atkreipsime savoRėmesį į mokyklinio amžiaus vaiką. Ar 
nebūtų ir jam namų ruošos darbas geriausias kelias į gyvenimą? 
Juk čia Susibėga į krūvą visi gyvenimo siūlai. Čia, be jokių 
didelių pastangų, galima iš pačių vaikų pergyvenimo tiesti kelius 
į įvairius dalykus, k. p. gimtąją kalbą, aritmetiką, istoriją, kraš
totyrą. Čia visuomet pasiseks tvirčiau surišti atskirus dalykus 
su visuma, kad ir būtų jie smulkiai ir nuodugniai* nagrinėjami. 
Reiktų pacituoti nedidelę ištrauką iš „Zeitfragen hauswirtschaft
licher Erziehung“, 1925 metų, iš kurios matysime, kaip taiko
mos Šitos pažiūros praktikoje: „Kartą mokykloje sutarėme su
rengti nedidelę parodą, kurioj atskiros mokinių grupės išaiškintų 
publikai bulvių naudingumą. Kiekviena grupė pasiima išnagri
nėti klausimą vis kitokiu atžvilgiu. Uždavinys nepaprastai pa
tiko, ir/ kiekvieno individualiniai gabumai galėjo būti lengvai 
pritaikinti. Vienos išnagrinėjo bulvių sudedamąsias dalis, iška
bino statistines lenteles, kitos sąrašus įvairių iš bulvių paruoštų 
valgių. Trečios, jau geros, praktiškos šeimininkės, paruošė įvai
riausių valgių pavyzdžių. Turinčios prekybinių gabumų išstatė 
įvairių įrankių bulvėms valyti, dėžes bulvėms supilti ir t.t. Me
niškai nusiteikusios rūpinasi viską papuošti. Galiausiai kiek
vienos grupės kalbėtoja aiškino besilankančiai publikai bulvių 
naudingumą.

Reikėtų nutraukti visas diskusijas klausimu, ar verta įnešti 
į pradžios mokyklas namų ruošos pamokas, nes tas dalykas 
daugiau negu aiškus. Reikėtų griežtai nusistatyti, kad pradžios 

— “mokyklų-auklėjimas ir mokymas turįs_orįentuotis aukščiau nu
rodyta kryptimi, reikia teikti vaikui jau nuo pat mažų dienų mo
kymosi medžiagos, pergyvenimų ir naujų patyrimų iš jo paties 
darbo namų ruošoje. Tam dalykui reikėtų: 1) sudaryti gali
mumą abiejų lyčių ir įvairaus amžiaus vaikams dirbti namų 
ruošos darbą ir 2) išauklėti ta kryptimi mokytojus.

Įš visų namų ruošos darbų ypač tinka tam reikalui viri
mas. Čia lengvai galima parodyti, kaip viskas gamtoje yra pa
lenkta dėsningumui. Vaikas, stebėdamas medžiagos pasikeiti
mą virimo metu, turės be galo daug įvairių patyrimų iš fizikos 
ir chemijos srities. Čia jis gaus ypač stipriai pajusti sąryšį 
atskirų smulkmenų su universumu, čia gaus puikiausių progų 
pats galvoti, stebėti ir daryti išvadas.

Jei mes apsiribotume vien tiktai virimu, vis dėlto galėtume 
ne vien tiktai su gamtos ar chemijos klausiniais supažindinti. 
Juk virimui reikia produktų, juos reikia pirkti. O pirkimas jau 
yra proga įvairių įvairiausiems socialiniams, kultūriniams, isto
riniams, ekonominiams klausimams rišti. O jie ne vien tik tu-
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retų praktiškos reikšmės, bet ir lavintų paaugant} žmogų. Bet 
,,virimas“ nesibaigia supirkimu ir maisto paruošimu. Juk reikia 
dar suplauti indai ir išvalyti virtuvė. Čia proga higienos klau
simams rišti. Pagaliau ir gimtoji kalba nebus užmiršta, progų 
lavintis atsiras labai daug. Ypač jei laikas nuo laiko bus ren
giami bendri užkandžiai, šventės ir t.t.

Pamėginsime trumpai sutraukti visa tai, apie ką buvo kal
bėta. Pirmiausia, tokio auklėjimos geroji ypatybė yra ta, kad 
čia randa darbo įvairiausio amžiaus vaikai, pradedant nuo pa
čių mažųjų, vos pradedančių vaikščioti, baigiant paskutine pra
džios mokyklos klase. Jei mažas vaikas gali linksmai žaisti su 
įvairiais virtuvės įrankiais, mažoji lėlių mamytė linksmai siūti 
savo lėlei rūbelius ir gaminti maistą, vyresnieji jau rimčiau susi
pažįsta su namų ruošos įrankiais, jų medžiaga, forma, kaina., 
toliau bendromis jėgomis valomi ir tvarkomi kambariai, studi
juojama virtuvė. Paskutinėse klasėse šitie gyvenimo patyrimai, 
aišku, turės būti papildomi įvairių kitų dalykų.

Nereikia bijoti įtraukti į tą darbą ir berniukus. Jų gabu
mai ir palinkimai visai laisvai pasireikš. Jau nuo septintų metų 
berniukas rodys aiškius palinkimus į technišką ar statybos dar
bą, kuris visai gerai derinasi su namų ruoša. Iš tokio berniukų 
pasiruošimo praktiškos naudos turės visų pirma jie patys.

4 J •

Pati namų ruoša gaus lygių teisių su visomis kitomis pro
fesijomis, o tai jau turės didelės reikšmės visos tautos gyvenimui. 
Ekonomišku atžvilgiu bus daug laimėta, jei bent mergaitės bus 
gerai išmokslintos ir paruoštos namų darbui. Juk jis būtų visai 
kitokiais pagrindais tvarkomas, o kartu su tuo didėtų ir tautos 
ekonominis atsparumas. Kaip griežtai kovojama su analfabe- 

—tūis7~dabar~atėjo laikas paskelbti tokia pai griežta kova .namų 
ruošos analfabetams. v

Baigiant reikėtų dar kartą pabrėžti, kad čia turima galvoje 
bendras mokyklos orientavimasis, mokomosios medžiagos ėmi
mas iš namų srities, bet ne virimo mokymas, kaip atskiras da
lykas. Atskiri dalykai turės būti dėstomi vyresnėse klasėse, kada 
pradėti ir kokie turi būti dėstomi, —- šitie klausimai į Šį straipsnį 
neįeina. ,'

Savaime suprantama, kad šitokia mokykla duos gerų vai
sių tik tuomet, kai bus pakankamai, tinkamai paruoštų moky
tojų. Dėl to jų paruošimas yra labai svarbus klausimas, lygiai 
kaip ir visos mokyklos įrengimas.

Šitoj trumpoje santraukoje tėra trumpai atpasakotos straips
nio mintys. Jos yra naujos ir įdomios, nors ir diskutuotinos. Jei 
ir „Naujosios Vaidilutės“ skaitytojų tarpe atsirastų šios naujos 
mokyklos krypties šalininkių ar priešų, būtų įdomu ir jie išgirsti...

A. S. ‘
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Namų ruošos reformos reikalas.

Namų ruošos klausimas šiandieną darosi vis aktualesnis, 
moters, kuri juo nesidomėtų. Suprantama, kodėl. Pabu- 
moters sąmonė kaip dvasinio, taip ir profesinio gyvenimo.

Mo-
o

Nėra 
dusi 
srityse, kitaip pradėjo reikštis ir namų ruošos darbuose, 
teris, pastebėjusi, kad namų apyvoka atima iš jos be galo daug 
laiko ir energijos, ji, nežiūrint kokios profesijos būtų, kai tik 
sukuria šeimą, lieka amžina dulkių šluostytoja, virtuvės indų 
barškintoja, kepėja, skalbėja ir auklė. Sakau, supratusi tą, in
teligentė moteris pradžioje žiūrėjo į namų šeimininkės pareigas 
labai nepalankiai. Tas inteligenčių nepalankumas namų šeimi
ninkės pareigoms neišnyko ir iki šiai dienai, bet paskutiniu laiku 
pastebime čia ir naujų dalykų.

Moteris, įsitikinusi, kad eidama pagal savo prigimtį, vis- 
tiek namų šeimininkės pareigų neišvengs, pasiryžo namų ruošos 
darbus reformuoti iš pamatų. Pirmasis tos reformos bandymas 
buvo tailiorizmo teorijos ruošos darbams pritaikymas. Bet po 
kiek laiko paaiškėjo, kad to dar permaža, nes iškilo dar jėgos 
ir lėšų taupymo klausimas. Be to, reikėjo atsižvelgti į higienos 
ir estetikos reikalavimus. Čia ir paaiškėjo, kokia kryptimi na
mų ruošos reforma turės eiti, būtent: kad namų apyvoka reikia 
pastatyti į tokias sąlygas, kad ją galima būtų atlikti greit, iš
eikvojau! tam kuo mažiausia jėgos ir pinigo ir kad tas darbas 
atsakytų kasdienio žmogaus gyvenimo moralės, higienos ir este
tikos reikalavimams. Trumpiau sakant, namų ruošos darbai 
turėtų būti pastatyti į tokias sąlygas, kad namuose visa būtų su
tvarkyta paprastai ir dailiai. Šia kryptimi vakarų Europos mo
terys namų ruošos darbus ir reformuoja.

__ __ Ar pribrendome prie šios reformos mes lietuvės? Atsaky
mas aiškus. Mūsų ūkis persitvarko pagal naujus paihatus^ir to
dėl negalime pasilikti prieštvaninėmis šeimininkėmis. Socialinė 
aplinkuma > verčia mus vis daugiau ir daugiau būti demokratė
mis ne-tik teoretiškai, bet ir praktiškai, todėl turime sugebėti pa
sireikšti ne tik intelektualinio, bet ir fizinio, čia juodojo darbo 
srity. Pagaliau šalia viso to mūsų ekonominės sąlygos yra tokios, 
jog kiekvienai moteriai reikia mokėti aprūpinti savo šeimą, ją 
aptarnauti pačiai (samdomos moterys šiandie yra visiškai nepa
ruoštos šeimai aptarnauti).

Šis klausimas mums kuriantiems savo tautos gyvenimui 
naujas sąlygas turėtų itin rūpėti, nes nuo namų ruošos klausimo 
tokio ar kitokio išsprendimo, tokio ar kitokio sutvarkymo pa
reina šeimos ramybė, tautos sveikata, moralė ir kūrybiškas in
tensyvumas.

Todėl, manau, nė viena lietuvė moteris .nepaliks nesvars
čiusi šio klausimo ir iškeltas šioj srity naujas idėjas pasistengs 
įgyvendinti. J. Drungaitė.
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APŽVALGA

Darbininkė ar parazitas
Kad aiškiau suprasti, kas galėtų atsitikti, jei visos mo

terys, užsidirbančios savarankiškai duoną, būtų pašalintos iš sa
vo užimamų vietų — tarnysčių, iškeliame čia kelias mintis.

Marijos Anderson,. .Jungtinių Amerikos Valstybių moterų 
darbo departamento direktorės apskaičiavimais,mš 1930 metų, 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse vienuolika milijonų moterų pra
nešė išdrįsusios užsidirbti sau pragyvenimą viešose darbo įstaigose. 
Svarbiausios priežastys, dėl kurių moterų darbininkių skaičius 
tose įstaigose padidėjo, yra iškėlimas pramonės iš namų. Su
prantama, kad iš to vienuolikos milijonų didelis skaičius buvo 
ištekėjusių ir didelė dalis našlių. Jei tie keli milijonai moterų 
būtų buvę priversti grįžti į namus, sako Marija Anderson savo 
biuleteny, eilės bedarbių — parazitų būtų gerokai padidėję.

Moterys, kaip ir vyrai, turi rankas ir smegenis. Tie bran
gūs įnagiai duoti joms naudotis, o ne atrofuoti. Moteris nori 
darbo, kaip ir kiekvienas atsakingas visuomenės narys, nes ji 
supranta, kad žmona-parazitas stovi žemiau civilizacijos. Kaip 
sakysim, visuomenė gali būti patenkinta darbo ir pareigų pa
skirstymu, kai dalis tos visuomenės tėra tik veikiančiųjų stebė
tojai? Kaip gali būti patenkinta šeima, jei vienas iš jos narių 
dirba, kitas dykinėja? Juk ir voveris, sukinėdamasi narvely, tuo 
veiksmu rodo savo egzistenciją.

Dovana keičia charakterį ne tiktai tų, kurie gauna, bet ir 
duodančių. Darbas ir yra ta dovana. Jis atgaivina kiekvieną. 
Sakyti žmogui, kad jis dirbdamas praranda save — užginčyti jo 
egzistenciją. Nedirbdamas žmogus, neturi gyvenimo tikslo. O 
tas, kuris neturi tikslo, yra, kai kuriais atžvilgiais nedaugiau, kaip 
kalėjimo įnamis—kalinys. Tuo sąmoninga ir sumani šių dienų 
moteris neturi būti. Priešingai, ji turi kovoti su tuo, kas iš jos 
darbą bando atimti.

Iš „Equal Rights“.

Svetimų kraštų moterų judėjimas
Paskutiniu laiku Australijos moterys pareikalavo iš savo 

Federalinio Kabineto pripažinti principą, kad moteris nepraranda 
ištekėdama pati savęs, kad ji nenustoja laisvės. Kad ji gali nuo 
tos laisvės tik pati savo noru atsisakyti. Prancūzijos ir Argen-
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tinos moterys, nebodamos trukdymų dėl dedamų į laikraščius 
straipsniiL apie moterų veikimą, varo energingai savo darbą ir 
toliau. Tarptautinė Moterų Sąjunga Amerikoj, taip pat ir Gili 
moterų organizacijos siuntė moterį atstovę dalyvauti Tautų Są
jungos posėdžiuose. Ir pati Tautų Sąjunga, pirmą kartą savo 
istorijoje, kviečia Alice Paul ir kitas tarptautinių moterų orga
nizacijų vadus į Genevą, kad jos pasisakytų savo nuomonę dėl 
tautų lygybės ir sugyvenimo, o ypatingai kviečia išsitarti moteris 
liečiančiais klausimais.

Iš „Equal Rights“.

Iš studenčių ateitininkių gyvenimo
*

4

Sugrįžusios po atostogų studentės ateitininkės vėl ėmėsi, ša
lia studijų, organizacinio darbo. „Birutės“ draugovei vadovauja 
jau nauja pirmininkė M. Matulionytė, kurią draugovė išsirinko 
dar pavasarį. Korporacijos „Justitia“ mergaitės, pasitardamos 
su Dr. Karveliene, pasiryžo pradėti korporacijos gyvenime naują 
vagą: steigti korporacijoje atskirą mergaičių būrelį. Šatrijietės 
naujai tvarkomais savo draugijos įstatais irgi numato ateity pra
dėti savarankiškai veikti.

Studentų ateitininkų sąjungos konferencijoje, kuri įvyko 
spalių mėnesio pirmą ir antrą dieną, studentės ateitininkės spalių 
pirmą dieną turėjo atskirą posėdį. Paskaitą tema: „Dorovinis 
ateitininkės tipas“, skaitė p. Ladygienė. Paskaitoje buvo iškel
tas valios kultūros reikalingumas ateitininkei, nes valia yra žmo
gaus dorovinio gyvenimo pagrindas. Po paskaitos diskutuota dėl 
tolimesnio veikimo planų. ~ Čia padarytaišvada^ kad ateities vei- 
kimas turi būti normuojamas pagal smulkiai išdirbtą planą. Šį 
planą, kurio pagrindas bus prof. Šalkauskio atviras laiškas į vi
sus ateitininkų federacijos narius „Vykdomojo ateitininkų vajaus 
reikalu“, turės išdirbti organizacinių ateitininkių vienetų valdybų 
atstovės turėdamos galvoj per diskusijas iškeltus klausimus.

Iš L. Katalikių Moterų Draugijos veikimo
Atrodo, kad per porą paskutinių metų L. K. Moterų Drau

gija pradėjo naują savo gyvenimo laikotarpį. Iškelta daug naujų 
idėjų, susidomėta naujomis veikimo sritimis, įsteigta naujų įstai
gų ir p. Paskutiniu laiku draugija ypatingą dėmesį atkreipė į 
socialinės labdarybės sritį, susirūpindama ypatingai socialine 
globa1). Spalių mėnesį, Š. Š. Panos Marijos mėnesį, su gerb. 
Vyskupų sutikimu, draugija paskyrė rinkliavų mėnesį bažny
čiose. Rinkliavos organizuojamos ir kitose vietose — gatvėse su

U Skaityk Dr. V. K. „Soc. globa“.
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ženkleliais rengiamos loterijos. Be to, įsteigtas socialinis globos 
fondas, kurio tikslas aprūpinti mergaičių globos, motinos ir 
vaiko globos sekcijas ir subsidijuoti kitus draugijos labdaringus 
darbus. ~~

Draugija stengiasi kelti ir remti aboliucionizmo idėją.
Iš švietimo srities darbų galima suminėti žemės ūkio ir na

mų ruošos mokyklas. Žemės ūkio mokyklos yra: Karmėlavoj, 
Balbierišky, Rietave ir Salamiesty Kn. Birutės vardo, Vabalninke 
namų ruošos mokykla. Dabar draugija susirūpinusi socialine 
moterų mokykla.

Draugijos narių skaičius apie 20.000, bet kad dar daugiau 
moterų į draugijų įtrauktų, centro valdyba rugpjūčio mėnesį bu
vo paskelbusi vajų. Vajaus pasisekimą liudija visa eilė naujai 
įsisteigusių skyrių: Kėdainiuose, Grušlauky, Deltuvoj, Punioj, 
Krokialauky, Alovėje, Kurkliuos, Imbrade ir kt. Iš viso skyrių 
yra apie 300.

Skyrių ir rajonų veikimas gana gyvas. Tą pat tvirtina gau
sūs provincijose šią vasarą surengti kongresai, pav., Biržuose ir k. 
Žymesnės šventės šią vasarą buvo Marijampolėj, Jezne, Plungėje, 
Garliavoj ir k. Gerai organizuotos konferencijos buvo Marijam
polėje, Vilkavišky, Zanavikijos moterų katalikių konferencija, 
Griškabūdy ir k. Skyriai vietomis organizuoja ideologinius ir na
mų ruošos kursus. Taip, pavyzdžiui, A. Panemunėje savo laiku 
buvo surengti namų ruošos kursai. Ir kitur skyriai stengiasi 
šioj srity pasireikšti: Kaišiadorys.

Mergaitės „Pavasario“ Sąjungoje
’ Mergaitės ,,Pavasario“ S-jė sudaro daugumą, tačiau per-20 — --- 
S-gos gyvenimo metų negalėjo savarankiškai pasireikšti. Mišrus 
veikimas slopino mergaičių iniciatyvą ir kūrybiškumą. Tiesa, 
kad didelę darbo dalį mergaitės išnešė ant savo pečių, bet mer
gaičių tiesioginė sritis labai nukentėjo. Tą anormališką būklę 
jautė ne tik Sąjungos vadai, bet ir pačios mergaitės pavasarinin- 
kės ir net buvo sudariusios keletą atskirų kuopų. Todėl 
nereikia stebėtis, kad Centro Valdyba, padavusi atskiro vei
kimo mintį, susilaukė iš narių gyvą pritarimą. Mergaitės ener
gingai ėmėsi darbo ir per palyginti trumpą laiką padarė labai 
daug. Įsikūrė 2 rajonai: Marijampolėj ir Panevėžy, kuopų skai
čius auga diena iš dienos. Prie kiekvienos mišrios kuopos (su 
mažomis išimtimis) yra mergaičių kuopelė ar būrelis: namų ruo
šos, gailestingųjų darbų, eucharistininkių ir k. Kuopos susirin
kimai daromi kas mėnuo, kuopelių ir būrelių kas 2 savaitės.

Surengta ištisa eilė švenčių — kongresų, kongresėlių, su 
gausiomis ir darniomis rankdarbių parodomis, sporto ir dainų 
šventėmis.

O
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Skaitlingos konferencijos rodo gyvą domėjimąsi organiza
ciniu darbu. Darželių konkursai praėjo su dideliu pasisekimu, 
jie iškėlė lietuvės darželio vertę, parodė kaimietės skonį ir gro
žio pajautimą.

Negalima neprasitart apie Lietuvoje labai darapleistą sri
tį — labdarybę. Dėl šito pavasarininkėms nereikia raudo
nuoti. Daugelyje vietų tinkamomis progomis buvo surengta vai
kučiams eglaitės, seneliams švenčių stalas, neturtingoms moti
noms kūčios; nepamirštamos prieglaudos, ligoninės, kalėjimai.

Apskritai, pavasarininkės gyvai reaguoja į kiekvieną nau
ją gyvenimo pasireiškimą. Dirba ten, kur darbo dirva apleista, 
nebodamos jokių sunkenybių, kurių šiais laikais gana dažnai 
pasitaiko.

P-kės uoliai platina katalikišką spaudą ir „Pavasarį“ pre- 
numeruojasi mergaičių žymiai - didesnis skaičius negu vyrų. Be 
abejo, savas mergaičių laikraštis galėtų gerai išsilaikyti. Spaudai 
priduodama didelė svarba, o tuo tarpu pavasarininkės paliktos 
be jokio laikraščio. Tai didelė skriauda. „Sesučių Šnekos“ ne
patenkina pavasarininkių reikalų, poros puslapių permaža pri
rengti pavasarininkės į savarankišką, gerai organizuotą ateities 
gyvenimą. Mergaites pavasarininkės domina ne tik „pyragėlių 
kepimas“, bet ir kiti klausimai, todėl C. Valdybos nusistatymą, 
leisti nuo 1933 m. dvisavaitinį kaimo mergaitėms laikraštį reikėtų 
sveikinti ir nuoširdžiai remti. O pavasarininkės pačios jį tikrai 
parems, nes joms senai rūpi atskiro laikraščio klausimas. Tą 
patvirtina atskirų kuopų mergaitėms leidžiami ar tai laikraš
tėliai, ar tai neperiodiniai leidiniai: Marijampolė, Kaišiadorys.

S. Taurozaitė.

Šv. Zitos Draugijai sukako 25 metai
Kunigų ir pasauliečių katalikų inteligentų pastangomis 

1907 m. buvo įkurta šv. Zitos Draugija, kurios tikslas yra suburti 
į organizaciją lietuves katalikes tarnaites ir darbininkes, jas 
šviesti, lavinti ir šelpti. Dabar draugijoje yra 800 narių. Drau
gija laiko skalbyklą, kelis viešbučius, valgyklas. Kaune, Seimo 
gatvėje, tūri savo namus, kur yra kelios draugijos įstaigos: vieš
butis, narių ligoninė, skalbykla, draugijos koperatyvas „Bitelė“. 
Čia pat yra susirinkimams salė. Maironiškiuose draugija turi 
10 ha nuosavos žemės su visais ūkio trobesiais. Kretkampy turi 
du vasarnamius ir 4 ha pušyno. Tai draugijos kurortas, kur 
apgyvendinami reikalingi poilsio draugijos nariai. Ši, kad ir trum
pa, Šv. Zitos draugijos gyvavimo apžvalga parodo, kad draugija 
materiališkai yra neblogai apsirūpinusi. Už tą ji turi būti dė
kinga kan. P? Dogeliui, kuris labai rūpinasi, kad šalia moralinės
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paramos draugija duotų tarnaitėms ir darbininkėms ir materia
linę pašalpą.

Į Šv. Zitos draugiją suorganizuotos lietuvės katalikės tar
naitės padėjo nugalėti Kaune lietuviškajam elementui svetimus 
gaivalus. Zitietės gausiai šelpė ir mūsų jauną kariuomenę kovų 
dėl laisvės metu.

Šv. Tėvas, dvidešimt penkerių metų jubiliejaus proga su
teikė draugijos nariams atlaidus, atsiuntė savo paveikslą ir svei
kinimą.

Keli bruožai iš Amerikos L. R. K. Moterų 
Sąjungos istorijos

Prieš aštuoniolika metų kelios idealistės amerikietės lietu
vės pasiryžo atskirai veikiančias lietuvių moterų organizacijas — 
kuopas, sujungti j vieną sąjungą. Tas įvyko 1914 metais, gruo
džio mėnesio 13 dieną Chicago je. Sąjungą pavadino Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikių Moterų Sąjunga. Pirmąja sąjungos pir
mininke buvo p. Uršulė T. Jokūbauskaitė-Jokūbaitė. Kitos val
dybos pareigos teko p. Macijauskaitei, p. M. L. Gurinskaitei, p. 
F. Nutautaitei, Nausėdienei ir kitoms.

Koks džiaugsmas buvo tada širdyse tos pionierių saujelės, 
ką jautė tada pasišventusi darbuotoja p. Jokūbaitė? Bet šalia 
džiaugsmo aišku buvo, kad tai dar tik vienas laipsnis į platų 
Amerikos moterų lietuvių socialinį darbą, buvo aišku, kad prieš 
akis dar stovi daug kliūčių ir vargo. Bet pagrindai buvo jau tvirti.

Iniciatorės pasiryžo Sąjungą plėsti. Jos važinėjo po atski
ras provincijas, aįškindamos Sąjungos, idėją. Kreipėsi į klebo
nus ir jiems pritariant šaukč~ susirinkimus, organizavo- irsteigė 
naujas kuopas. Toks nepaliaujamas darbas reikalavo didelio 
pasiaukojimo. Todėl nenuostabu, kad p. Jokūbaitės sveikata 
pašlijo ir ji buvo priversta atsigulti net į džiovininkų senatoriją.

Tokio intesyvaus darbo vaisiai buvo vistik gausūs. 1915 
metais, kada buvo sušauktas po steigiamo pirmas Moterų Są
jungos seimas, Sąjungoje jau buvo 15 kuopų ir 400 narių.

1916 metais nutarta leisti savo laikraštį, kurį pavadino 
„Moterų Dirva“. Pirmąja redaktore buvo ir čia nenuilstančioji 
p. Jokūbaitė.

Amerikos Moterų Sąjunga dabar gyvuoja jau aštuonioliktus 
metus. Šalia idėjinio narių susipratimo, Sąjunga rūpinasi ir savo 
narių ekonomine padėtimi, panaudodama tam įvairių priemonių. 
Ir todėl nenuostabu, kad kartais Amerikos Moterų Sąjunga pa
vadinama pašalpine organizacija. Joje randame įvairias kasas: 
Apšvietos fondą, Pašalpos ir Pomirtinę kasą. Į Apšvietos Fon
dą turi priklausyti visos narės ir mokėti nario % mokesčio į me
tus 2 dol. Šio Fondo tikslas yra visos organizacijos organizaci-
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niai reikalai. Iš jo pajamų leidžiama „Moterų Dirva“, apmo
kama raštinės išlaidos ir visi organizaciniai reikalai. Į Pašal
pos ir Pomirtines Kasas priklauso tos narės, kurios pačios to 
nori ir moka nustatytą mokestį. Šios kasos šelpia sergančias 
nares: į savaitę duodama 5 doleriai, o mirus laidotuvėms skiria 
150 dolerių.

Prie Sąjungos yra ir mažamečių, kitaip sakant* jaunamečių 
organizacija, iš kurios, tam tikro amžiaus sulaukusios, mergaitės 
pereina į Moterų Sąjungą.

Amerikos Moterų Katalikių Sąjunga, nors užimta savo rū
pesniais, vistik randa plogų ir laiko dirbti ir savo tolimai tė
vynei Lietuvai. Jos siuntė jos reikalams aukų, organizavo rink
liavas. Jos ir dabar seka Lietuvos gyvenimą, sielojasi jos rei
kalais, ir pritaria kiekvienam naujam, naudingam mūsų krašto 
sumanymui.

Šv. Kazimiero seserų kongregacija
Amerikos lietuviai, išblaškyti po didelių miestų dirbtuves 

ir kitas Įstaigas, stebėdami savo gyvenimą, suprato gresiantį pa
vojų supagonėti ir nutausti. Tautos vadai, kunigai ir kiti švie
suoliai buvo rimtai susirūpinę. Lietuviškos parapijos įvairiose 
vietose, tiesa, buvo kelios, bet nebuvo prie parapijų nei mokyklų 
nei organizacijų, kurios galėtų tas mokyklas remti: O savų lie
tuviškų katalikiškų mokyklų būtinai reikėjo. Reikalingos jos 
buvo ne vien savo tautinius įsitikinimus apsaugoti ir kelti, bet 
taip pat ir religiniams idealams palaikyti ir ugdyti. Mat, tuo 
laiku Amerikos viešosios mokyklos neturėjo nieko bendra su re
ligija trūkyba;  - ———   — — _„

Bet iškėlus lietuviškų katalikiškų mokyklų steigimo mintį, 
paaiškėjo, kad visų pirma reikia pradėti ruošti toms mokykloms 
mokytojus. Kitų tautų katalikiškas mokyklas aptarnavo tų pa
čių tautų vienuolės. Lietuviai neturėjo tada moterų vienuolių. 
Todėl kun. Dr. Antanas Staniūkynas, jau anksčiau kitų visuo
menės veikėjų iškeltą mintį steigti lietuvaičių vienuolyną, dabar 
dar labiau ima kelti. Jis 1904 metais parsikviecia iš Ing’ebohlio 
(Šveicarijoj) tris lietuvaites, kurios norėjo stoti vienuolynan, ir 
patalpina jas Nekalčiausios Marijos Širdies Seserų vienuolynan.

J. E. Harrisburgo vyskupui Shanahan išrūpinus visus rei- 
' kalingus įgaliojimus ir drauge su kn. A. Staniūkynu parašius 
joms regulas, 1907 metais tos trys lietuvaitės seselės padarė am
žinuosius įžadus. Tos pirmosios buvo Kazimiera Kaupaitė — 
sesuo Marija, Judyta Dvaranauskaitė — S. M. Immaculata, ir 
Ant. Unguraitytė — S. M. Koncepta. Kongregacijos globėju pa
rinktas Lietuvos patronas šv. Kazimieras.
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Kad užtikrintų įsteigtos kongregacijos ir jos įstaigų-mo- 
kyklų materialinę padėtį, Amerikos lietuviai ėmėsi visokių prie
monių. Jie rinko aukas bažnyčiose ir privačiai pas atskirus as
menis. Pagaliau tuo tikslu moterys amerikietės lietuvės įkūrė 
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugiją, kuri yra dabar 
viena stipriausių Amerikos lietuvių moterų organizacijų. Jos 
tikslas remti Šv. Kazimiero Seserų išlaikomą mergaičių Akade
miją, šelpti tą akademiją lankančias moksleives ir patį Šv. Ka
zimiero Seserų vienuolyną. Ši draugija gyvuoja jau 13-tus me
tus. Rėmėjų Draugija aprūpina Akademiją mokslo priemonėmis, 
inventorium ir kitkuo. Ji duoda ir Akademiją baigusioms ne
turtingoms mergaitėms, stojančioms į šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyną, kraitį. Akademijos rėmėjų draugija turi 20 skyrių. 
Narių turi apie 1600. Prie Šios draugijos gali priklausyti visos 
katalikės lietuvės moterys.

Susikūrus laisvai Lietuvai, paaiškėjo, kad irgi būtų labai 
naudinga jaunai, naujai atgimusiai tėvynei turėti tokias švietė
jas, auklėtojas ir religintojas, kokiomis buvo šv. Kazimiero se
serys. Ir štai 1920 metais spalių mėnesio 2 . dieną, penkios se
selės kazimierietės, J. E. Vyskupo Pr. Karevičiaus kviečiamos, 
atvyko į Lietuvą ir kiek vėliau įsikūrė Pažaislyje, iš kur jos ir 
dabar tebeskleidžia Dievo ir artimo meilės idealus, dirbdamos 
savo įsteigtose mokyklose.

Viešnia iš Amerikos
Šią vasarą Lietuvą aplankė žymi Amerikos lietuvių katali

kų veikėja p. M. L. Gurinskaitė.
Panelė Gurinskaitė yra viena iš pirmųjų Amerikos Moterų 

Sąjungos organizatorių. Jai teko’eiti šioj““ sąjungoj “pirmosios 
Centro Valdybos raštininkės, paskum vicepirmininkės, iždo glo
bėjos, literatinės komisijos nario, ,,Moterų Dirvos“ administrato
rės ir sąjungos kasininkės pareigas. Be to, p. Gurinskaitė aštuo- 
neris metus dirbo ,,Draugo“ administracijoje, daug rašė į „Mote
rų Dirvą“ ir į kitus laikraščius. Dabar p. Gurinskaitė eina Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugijos raštininkės pareigas.

Lietuvos moterų katalikiškos organizacijos džiaugiasi sulau
kusios tokios malonios viešnios.

Vienintelė moteris teisėja
Pirmoji ir vienintelė moteris teisėja Lietuvoje yra p. Elena 

Jackevičaitė, kuri nuo šių metų pradžios pradėjo antrą dešimt
metį savo darbo teismuose. Dabar p. Jackevičaitė turi Marijam
polės Apygardos Teismo Teisėjo pareigas.
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Moterų sekcija prie V. V. S.

V. V. S centro moterų sekcija įsikūrė šiomis dienomis prie 
Vilniui vaduoti sąjungos. Jos tikslas įtraukti daugiau moterų į 
V. V. S. darbą. Jos šūkis: „Per motiną, per vaiką į Vilnių!“ Sek
ciją globoja p. J. Tubelienė. Valdybą sudaro: B. Biržiškienė 
(pirm.), B. Girienė, F. Grigonienė, Sereikienė, S. Petrulienė ir 
M. Kubiliūtė. . _ "

Namų ruošos kursai
Žemės Ūkio Rūmai Kaune šią vasarą surengė pradž. mo

kyklų mokytojoms namų ruošos kursus. Kursai prasidėjo š. m. 
liepos mėn. 1 dieną, baigėsi rugsėjo mėn. 28 d.

Buvo dėstoma 17 dalykų: maistinė, virimas-kepimas, namų 
tvarka, skalbimas, konservavimas, namų pramonės darbeliai, 
audimas, sodininkystė, bitininkystė, daržininkystė, paukštininky
stė, pienininkystė, kooperacija, namų ūkio sąskaityba, namų ruo
šos metodika, jaunųjų ūkininkių ratelių organizavimas ir zoohi- 
giena.

Kursuose buvo teoretinė ir praktinė dalis. Praktikavosi vir
tuvėje. Lankė tinkamas Kauno įstaigas: „Maistą“, „Tilką“, „Pa
ramą“, „Pieno Centrą“, „Alaus fabriką“, maisto produktų ir indų 

< krautuves, Raud. Kryžiaus ligoninę, Veterinarijos Ambulatoriją, 
Miesto ir kitas daržininkystes.

Be to, ekskursuota į Panevėžį ir Dotnuvą. Panevėžy atlan
kė mielių fabriką ir Mergaičių Švietimo Dr-jos laikomą „Namų 
Ruošos Mokyklą“ mergaitėms, kuri labai pavyzdingai sutvarkyta.

Kursus baigė 37 klausytojos.
Kursuose dėstė jyisą eilė lektorių^...... ... _ _
Kursų vedėja buvo p. Poželaitė. Eug. D.

Abstinenčių kongresas t
Tarptautinis pasaulinis abstinenčių moterų kongresas šau

kiamas 1934 met. Stokholme. Šitoks kongresas šiaurės valstybė
se yra pirmas. Į jį kviečiamos ir Lietuvos moterys-abstinentės.

Katalikių Kongresas
1933 metais gegužės-birželio mėn. manoma surengti Katali

kių Moterų Kongresas. Ateinančiais metais L. K. Moterų Dr-ja 
švęs savo 25 metų jubiliejų, o L. Katalikių Moterų Vyriausias Se- 
kretariatas, į kurį įeina visos organizuotos katalikės lietuvės (pa- 
vasarininkės, ateitininkės, zitietės, katalikės moterys suorganizuo
tos į L. Katalikių Moterų Draugiją) savo 10 metų jubiliejų. To
dėl šiame kongrese pirmą kartą dalyvaus visos organizuotos ka
talikės moterys lietuvės.
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Recenzijos
Simas Jonas Urbonas, „Gyvenimo eilėraštis“, „Sakalo“ ben

drovės leidinys, Kaunas 1932 m. 78 pusi.
„Gyvenimo eilėraštis“ padalytas j du skyrių: I-as pavadin

tas „Gyvenimo eilėraštis“ ir II-as — „Valia ir plienas“, Iš viso 
34 eilėraščiai. Tai trečias jauno rašytojo pasauliui pasirodęs to
mas, antras žingsnis į literatų pasaulį, bet toks pat (ar ne dau
giau) nevykęs kaip ir pirmasis. Kas kaltas, kad poetas žengda
mas į priekį nužengia atgal? Kaltas jis pats,-ir už nepažangumą 
reikėtų jam duoti gerokai pipirų. Paskaičius „Gyvenimo eilėra
štį“ taip ir noris paklausti ar kartais nepanoro p. Urbonas viską, 
ką tik, kada nors yra popieryje pabrėžęs, išstumti į saulės švie
są? Jei taip, tai redakcijoms reikėtų pagalvoti ar panašius to- 
mukus verta žurnalo skiltyse paminėti, o kritikams ir recenzen
tams ar verta laiką gaišinti. Kaip keista! Daugumas jaunų ra
šytojų savo karjerą pradeda eilėraščiais. Kai pirmieji bandymai 
nepavyksta, kritikų patarimų paklausę ima sėkmingiau rašyti 
proza arba visai meta nedėkingą sritį. Ponas Urbonas elgiasi 
atvirkščiai, bet vis labiau smunka.

Išleido „Kariūno atsiminimus“ — literatinė fortūna jį ap
vylė. Tada jis surinko senų eilėraščių (tą rodo įdėtas į rinkinį 
eilėraštis iš „Kariūno atsiminimų“ II dalies) ir, kaip čiaudinančių 
dujų bangą, paleido recenzentams ir skaitytojams gąsdinti. Re- 
zultati^^aU susilaukti-tokių, kad ,,Gyvenimo eHėrastis“, manau, 
nebus mielai skaitomas nei tos iš „Kariūno atsiminimų“ į „Gyve
nimo eilėraštį“ atklydusios žydrakės, kurią jis taip senberniškai 
ir gašliai „Panemunės miško“, „Nežinomosios“, „Skrendančių žir
gų“ ir kitų eilėraščių nevykusioj erotikoj išvolioja. .

Pirmo skyriaus pavadinimas „Gyvenimo eilėraštis“ nors ir 
silpną, kūrybos atžvilgiu, turinį šiek tiek atitinka, bet antro sky
riaus pavadinimas „Valia ir plienas“ turi tik tiek ryšio, kad eilė
raščiuose pribrukta žodžių: „patrankos“, „granatos“, „spygliuotos 
vielos“, ir kad tūkstančiai žengia į „verdantį lauką“. O kad to 
plieno daromas skausmas ir pasibaisėjimas būtų skaitytojo jau-

ProgramU numatoma tokia: iškilmingos pamaldos, vaikšty
nės, posėdžiai, dainų ir sporto šventė, misterija, paroda. Parodos 
numatyta tokie skyriai: 1) moterų spaudos, 2) motinos ir vaiko, 
3) kaimo virtuvė, 4) kaimo seklyčia, 5) patariamasis punktas, 
6) audinių skyrius ir tt. ' . .
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čiamas, kad valia minių einančių mirti būtų jaučiama vadovau
jančio valioj/ to nematyti p. Urbono kūryboj. Napoleono valia 
sausoj karo istorijoj jau poetiškai nuteikia kiekvieną, o ką kalbėti 
kas darosi apie jį skaitant Mickevičių, Slovackį arba Lermonto
vą! Valiai nereikia plieno, būtų užtekę, kad „Karo deivė“ būtų 
įkvėpta daugiau Valkirijų tempo, o „Karo lakūnui“ daugiau dva
singumo ir atitraukimo nuo „miškų ir kalnų“.

Apskritai „Gyvenimo eilėraštis“ serga vandens liga ir beva
liškumu, kuris reiškiasi ir poeto prieštaravimuose poetiškam suge
bėjimui. Jis sako:

„O, kad dar gaučiau papūst dūdelę!
Dūdelę prastą, gluosnio šakos — 
Gal paryliuočiau, kas širdį gelia. 
Bet žodžiais — ne. Ach, niekados!..“

Bet tuo tarpu nuogi meilės nuotykiai bevališkai įsiskverbia 
į kitus posmus.

Eilėraščiai: „Apie tėviškės klonius“, „Prie tėviškės klevo“. 
„Pasaka apie sielą iš gatvės“, „Patrankos barasi už kalnų“, „Pie
vose“, „Kapas be kryžiaus“, kuriuose daug ir smulkmeniškai apie 
vieną dalyką norėta pasakyti — tiktų trumpoms novelėms. Eilė
raštis: „Prie seno forto“ — tikras ękskursijos aprašymas.

Bent keli eilėraščiai būtų apygeri, bet poetas pats juos su
gadina pirmą posmą pakartodamas gale ir tuo susilpnindamas 
poetišką nuotaiką, kuria eilėraštis baigtųsi baigdamasis priešpas- 
kutiniu posmu. Si klaida pastebima eilėraščiuose: „Mano kelias“ 
ir „Kada išgirsiu žinią džiugę?. “ —~-----------

Eilėraščiai ilgi, ištįsę -— nekondensuoti, maža poetiškų pa
lyginimų — jie nespalvingi. Iš geresnių eilėraščių pažymėtini: 
„Kareivio dienos“ ir „Plaštakė ir vaikas“.

Tokių poetų, kaip p. Urbonas negalima priskirti prie jokios 
literatūrinės krypties, nes tokia kūryba, tai ne kūryba, bet tik pa
sakojimas ir refleksijos.

Geriau p. Urbonas bandytų rašyti proza, arba ir visai atsisa
kytų nuo literato karjeros. Z. D.

Jonas Kossu-Aleksandravičius, „Eilėraščiai“; „Piūvis“ Kau
nas, 1932, 112 psl. 3 lt.

. Rinkinyje yra 63 eilėraščiai su prologu ir epilogu. „Eilė
raščiai suskirstyti į 4 skyrius: „Pasaka apie guldeną“, „Karalius 
Lyras“, „Šiapus ir anapus“ ir „Lygumos“. Suskirstymas rimtas. 
Skyriams pridėtų motto mintis raudonu siūlu bėga per visus eilė
raščius per daug neišsikišdama ir nesislėpdama, tuo pačiu paro
dydama poeto valdymąsi ir valingumą kūrimo valandomis. Tie
sa, poetas vietomis atrodo norįs mesti viską į šalį ir ima skųstis:
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„Ir gaila man širdies ir rašalo pralieto
Ir noriu viską mesti. Bet vėlu! Negaliu.
Tai būtų gera ant šio balto svieto,
Tai būtų gera be eilių“. 66 psl.

Arba vėl 112 psl. „Erratum“:
„Jau kitokios bangos ir kitokia jūra. - -■ .
Taip perdaug čia rašalo ir permaža kraujo!
Norisi į ugnį mesti korektūrą
Ir rašyti viską, viską vėl iš naujo“.

Bet tais žodžiais kalba tik poeto kuklumas ir, gal būt, lai
kinas nuovargis ar išsisėmimas. Šiaip p. Aleksandravičius švel
nus pasiryžėlis. Jo posmai apie tai kalba: Ir noriu viską mest. 
Bet vėlu! Negaliu. 66 psl. Arba kitur: „... Kad taip visą gėlą raša
lu išspaust“, 43 psl. Tai vėl: „...Paliksiu lyjamas ir vėtrų plėšo
mas, 87 psl. Paliksiu čia nors juokdario pavidale“. Gražu ir ma
lonu skaityti Kossų-Aleksandravičių ir pergyventi jo (J. Keliuo- 
čio N Romuvos Nr. 37 pripažintą) tragizmą.

Reikia tikėtis, kad gražiajam poetui nenusibos dainuoti 
„pasaulio veidą įžūlų ir kvailą“. Bet manau nenusibos tik tada, 
kai jis giliai išstudijavęs pasaulinio masto autorius (tuo jis, be abe
jonės, dabar užimtas) išeis pabendrauti su gyvais žmonėmis, kad 
sujungtų sieloje išugdytus idealus su tragizmo pilna tikrove. Poe
to užsidarymas ir kai kuru autorių skaitymas jaučiamas jo kū
ryboje — eilėraščiuose, kurių didesniam vaizdingumui jis panau
doja daugiausia Šekspyro veikėjų pergyvenimus, lygindamas su 
savais. Kad tas būtų imama nedideliam kieky, tai galima būtų 
nidy k^tibotmanrodosi, Kossu-Alel^andrayičius suduoda geroką 
smūgį savam poetiškam pajėgumui ir savarankiŠkumui panašiais 
eilėraščiais kaip „Karalius Lyras“, „Ofelija“, „Kaip Šekspyro tra
gedijoj“ ir „Lorelei“.

Literatui šie šekspyriški ir heiniški vardai daug pasako, bet 
tada nereikėtų į tą patį rinkinį dėti eilėraščių su „anodijom“. Jie 
su karališkais vardais pasipuošusiais eilėraščiais pagrečiui su
statyti atrodo lyg frakas šoktų su sergėma — palyginimuose per
daug kontrastiškumo.

Eilėraštis „Rožė“ berods kvepia vieno rusų rašytojo „Viet- 
ka Palestiny“. „Karaliaus šuo“ gal būt gyvas būdamas iš tikrųjų 
buvo kam nors įkyrus, bet ir pas poetą kiekvienam posme žo
džiais „geriausias iš šunų“ pasikartodamas pakankamai įkyri 
skaitytojui. Pasitaiko dažni žodžių pakartojimai: „... Įkyro, įky- 
ro man...“, „... lyg dobilą, lyg dobilą tą rausvą.“, „žiūriu tuo so
puliu, tuo sopuliu pastyrusiu“, „...lyg tyruose balsas, lyg tyruo
se šaukiasi apie taip gražią, gražią tartum, knygoje...“

Tiesa, pakartojimai lietuvių liaudies kūryboj labai dažni, 
bet p. Aleksandravičius ar tik ne perdaug jų vartoja. Poeto va-

l
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lingumas ir literatiška pasaulėžiūra bei kryptis „Eilėraščiuose“ 
žymu, todėl sunku tikėt žodžiams:

_____ ,,... Kaip ant dangaus giedrai išlytojo
Nėr debesų, taip čia ~ žmogaus“.

Reikia tikėtis, kad Kojssu-Aleksandravičius, lyg tylioji ma
rių gelmių perlūdė, besidarbuodamas greitu laiku duos mūsų li
teratūrai naujų brangių perlų.

Z D.

„Moterą Dirva“. Moterų mėnesinis žurnalas. Leidžia A. 
L. R. K. Moterų Sąjunga. Tik kai kurios lietuvės šį užjūrio mo
terų laikraštį pažįsta. Pas mus jis nėra populiarus. Geriau už 
jį mums yra pažįstamas Amerikos lietuvių laikraštis „Draugas“, 
Amerikos jaunimo laikraštis „Vytis“. Apskritai imant, amerikie
čių lietuvių peri jodine spauda mes. nelabai įdomaujamos. Gal 
taip yra todėl, kad Amerikos laikraščiai netinka mūsų psichikai. 
Mes lietuviai daugiau gamtos negu civilizacijos įtakoje. Mūsų 
psichika savo emocijomis artimesnė stichijai negu kultūrai. Mes
ir gyvename tą emocijų gyvenimą, jausmų gyvenimą. Mums 
didesnį įspūdį padaro atėjęs pavasaris, vasaros ar žiemos grožy
bės, negu kultūros laimėjimai ar biržos triukai. Mes vis dar te
besame numylėti gamtos vaikai — nei tų miestų, nei to galvo
trūkčiais lėkimo, tik lėtas, švelnus, kartais net skurdus gyvenimo
siūbavimas. Todėl ir nesuprantama, svetima yra mums tas, kas
neprabyla į musų jausmus. Juo labiau svetima tas moterims. 
O Amerikos perijodinė spauda kaip tik ir nemoka prabilti į emo
cijas. Ji užintriguoja daugiau biznierių, komersantą; o jeigu 
jau prabyla į jausmus, tai triukais, sensacijomis; nes tik tokios 
priemonės įstengia valandėlei sustabdyti įsibėgėjusią amerikiečio 
vaizduotę.

Negalima būtų pasakyti, kad visai tokia yra lietuvių ameri
kiečių perijodika, bet kai kurie aukščiau iškelti bruožai tinka ir 
jai. Reikia pąstebėti, kad „Moterų Dirva“ su bendra taisykle ne
prasilenkia.

„Moterų Dirva“ savo skiltyse daugiausia vietos skiria są
jungos protokolams, smulkioms kasų apyskaitoms. Mus, pri
pratusias prie kitokių savo organizacijų leidinių, tas skaitlinių 
gausumas kiek stebina, ypač, jei dar prieš duodant apyskaitą 
pastebima, kad ji būsianti neįdomi, nes permaža patieksianti 
faktų skaitlinėmis. Bet kai prisiminsime, kad „Moterų Dirva“ 
yra organas Sąjungos, kuri greta idėjinių reikalų, lygiai yra iš
kėlusi materialinio apsirūpinimo klausimus, ir kad tie klausimai 
yra sprendžiami ne teorijoje, bet praktikoje, tada ir tų, kaip mum 
atrodo smulkmeniškų apyskaitų gausumas „Moterų Dirvoj“ bus 
tinkamai suprastas.
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Nemažiau gausios ir žinutės, korespodencijos.. Greta susi
rinkimų, švenčių, aprašomos atskirų šeimų iškilmės, sukaktuvės. 
Gausiai beriama pagyrimus organizacijos simpatizuojamų asme- 
nų adresų. Mumsirtokiedalykaineįprasti, bet amerikiečių lie
tuvių tarpe toks, kad ir atskirų asmenų iškėlimas, kad ir smul
kių, bet šiek tiek lietuviškesnių gyvenimo apraiškų iškėlimas turi 
didelės reikšmės lietuviškumo palaikymui. Mat, yra jau toks 
dėsnis žmogaus psichikoje, kad kiekvienas žmogus geriausiai 
mėgsta skaityti tokius dalykus, kur pats save randa. Amerikietis 
yra didelis individualistas ir todėl nemėgdamas. pats apibendrini
mų daryti, nesidomi kitų padarytais. Jam įdomiau spaudoje 
rasti žinutę, kad ir menkesnę, bet tiesiog apie jį skelbiančią, negu 
atpažinti save bendruose tipuose — literatūroje. Tuo gali būti 
paaiškintas amerikiečių perijodikos nesirūpinimas beletristika. 
Skaitytojai pasitenkina apyskaitomis, korespondencijomis, sen
sacijomis — visu tuo, kas nereikalauja ilgesnio stabtelėjimo, di
desnio susikaupimo, komplikuotesnių proto veiksmų. Amerikie
tis yra judesio žmogus. Tokiai jo psichikai turi atatikti ir laik
raštis. Mūsų laikraščiai, su ilgais ideologiniais straipsniais, su 
savo beletristika, paremta psichologinėmis studijomis, amerikie
čių tarpe pritarimo neturi.

Silpnas beletristikos skyrius ir „Moterų Dirvoje“.
Šiaip ar taip, aukščiau, iškeltos amerikiečių perijodikos sa

vybės pasako mums, . kad ši perijodika tepatenkina kasdienius 
žmogaus reikalavimus. O reiktų atkreipti dėmesį ir į didesnius 
klausimus. Spaudos tikslas yra ne vien konstatuoti esamuosius 
faktus, bet duoti vedamųjų minčių idėjiniam žmogaus gyveni
mui. Duoti vedamųjų idejipTautinei pasaulėžiūrai.

„JVIoterų Dirva“ turėtų ugdyti moterų amerikiečių sielose 
religinius ir tautinius idealus, bet tą atsiekti reiktų laikraščio 
skiltyse talpinti daugiau ideologinių straipsnių, reiktų risti opiuo
sius tautos reikalus. Reikėtų duoti ir meno dalykėlių — bele
tristikos, kurios pagalba būtų kultyvuvojamas estetinis moterų 
jausmas. Nesakome, kad „Moterų Dirva“ tuo visai nesirūpina, 
bet tik pastebime, kad į tas sritis turėtų daugiau dėmesio kreipti. ,7.

Zigmantas Kuzmickis, LIETUVIŲ LITERATŪRA L II ir 
III d. Vadovėlis aukštesniosioms mokykloms. „Sakalo“ b-vės 
leidinys, Kaunas (1931 ir 1932 m.). Pirmoji dalis, tautosaka. 
Antra -— senoviniai raštai, bažnytinė literatūra, Duonelaitis. 
Trečia — pirmosios 19 a. pusės literatūra.

Paskutiniu laiku literatūros istorikai subruzdo. Vieno po 
kito susilaukiame vis naujų iš literatūros istorijos veikalų. P. 
Kuzmickis, išleisdamas savo veikalą, tarėsi patarnausiąs juo 
aukštesniosioms mokykloms. Tam jis savo knygas ir antraštėje 
paskyrė. Bet pavarčius šiuos leidinius, kyla abejonių, ar tik
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nebus čia prasilenkta su pasistatytu tikslu. Visų pirma krinta 
į akį, kad veikalas yra perplatus. Nieko prieš tai nesakytume, 
jei jis nepretenduotų į aukštesniųjų mokyklų vadovėlius. Gal 
toks platus darbas išėjo dėl to, kad autorius perdaug apsikrovė 
medžiaga ir neišskyrė to, kas vadovėliui būtina, kas ne. Čia’ 
būtų buvę gera, kad autorius būtų daugiau apsiribojęs, nagri
nėdamas kitų tautų literatūrų įtaką mūsų kūrėjams. Mažiau 
reikėjo dėti originalo teksto į leidinį. Atrodo, jog autorius bijo
jo, kad besimokąs jaunimas gali palikti su originalais nesupa
žindintas. Ši baimė pateisintina ten, kur originalai sunkiai pri
einami (Valančiaus „Živatai Šventųjų“, „Žemaičių vyskupystė“, 
Daukantas) . Bet taip daug dėti tų tekstų, kuriuos kiekviena mo
kykla turi savo bibliotekose, nėra prasmės. Bet gal būt, kad 
tas pergausus originalo tekstų panaudojimas pateisinamas auto
riaus vadovėly nustatytu literatūros dėstymo metodu. Autorius yra 
darbo mokyklos šalininkas, todėl taip darė, norėdamas, kad moki
niai, ne kitų nurodomi, bet patys, savarankiškai susidarytų nuomo
nę apie literatūros kūrinius. Šį darbo mokyklos metodo literatū
ros dėstymo pritaikymą ypatingai autorius iškelia, duodamas mo
kiniam uždavinių—temų, kurias palengvina išvystyti, statydamas 
jiems klausimus dėl čia pat patiekto temos teksto.

Išleistas veikalas gana gražiai. Iliustracijos parinktos ir 
pagamintos gana vykusiai. ‘ Slikė.

Lietuviškos knygos likimas. Keista šiandie atrodo kelti toki 
klausimą, o vistik konstatuota yra šiandie katastrofiška lietuviš
kos knygos padėtis. *

Lengvo žanro, su pornagrafijos priemaišomis knygos sklin
da po Kauną ir kitus mūsų miestus, braunasi į provinciją, į to
limus užkampius, į pačią tautos širdį ir apima vis didesnius vi
suomenės sluoksnius, valdininkus, mokytojus, mokinius, miesto 
ir net kaimo jaunimą. Rusiškųjų dvilyčių romanų jūs rasite 
visuose miesteliuose, visuose knygynuose. Tų romanų skaity
tojų ir garbintojų sutiksite net ir sodžiuje. Sode kur ar trau
kiny dažnai tenka matyti daugiausia moterų, vadinamųjų „pri
siekusiųjų skaitytojų“, kurie, aplinka nesidomėdami, knygoje pa
skendę, ryja puslapį po puslapio. Deja, tie charakteringi tipai, 
be retų išimčių, nelietuviškos knygos garbintojai. Lietuviškoji 
knyga tokių garbintojų beveik neturi. Viršūnėse vadovaują žmo
nės, savų knygų beveik neskaito. Tuo jie duoda pavyzdį jau
niesiems ir mūsų knygos pasiliko už durų. Jose keliamos min
tys nėra diskutuojamos, jose sukurti charakteriai nepasisavina
mi. Pas mus reta kur užeisi inteligentų šeimoje knygų spintą ar 
lentyną. Mūsiškiams nesuprantama toji poezija, kuri tyliai by-
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loja iŠ knygų nugarėlių pavadinimų ir kviečia jas pavartyti. To
kia mada.

Ir visa tai todėl, kąd mūsų inteligentija vis dar neįstengia 
nusikratyti svetimų papročių, svetimų tradicijų. - Ji suaugusi su 
rusų, su lenkų dvasia, tik ne su savo tautos. Šitie reiškiniai yra 
labai pavojingi mūsų kultūrai. Čia tegalėtų padėti energinga ir 
visuotinė akcija ir grąžinti tautai daugybę jaunų širdžių ir pro
tų, kurie taip reikalingi mūsų kultūrai kurti. Kova už lietuvišką 
knygą, tai kova už savo kultūrą, už savo tautos ateitį.

Tos kovos priemonių gali būti visokių. Tiek organizacijos, 
tiek ir atskiri asmenys galėtų stoti į lietuviškos knygos gelbėjimo 
darbą.

Moteris, sudarydama šeimoje lietuvišką nuotaiką, galėtų 
daug pagelbėti lietuviškai knygai plisti; Jaunimas, išauklėtas 
tautos meilės dvasioje, pamiltų savo kultūrą, savo papročius ir 
visa, kuo pasireiškia tautos dvasia. Toks jaunimas, išėjęs į in- o
teligentus, sugebėtų įvertinti ir savo lietuvišką knygą, jos kūrė
jus ir leidėjus. Iš „N. R.“

Ar neapleista sritis?
Neseniai išleido L. K. Moterų Draugija knygutę „Tavo Kū

dikis“. Kaina 50 centų. Knygutės viršelis labai gražus, sko
ningai sutvarkytas. Turiny išdėstyta pačios svarbiausios ir rei
kalingiausios žinios apie kūdikių auklėjimą, priežiūrą. Labai 
daug nelaimių ir nesusipratimų įvyksta mūsų šeimynose dėl mo
tinų nežinojimo pagrindinių sveikatos auklėjimo dalykų. Šios 
srities literatūros lietuvių kalba turime labai mažai ir ji mažai 
skaitoma. Sūsipratusioji visuomenės dalis turėtų paraginti mo
teris susipažinti, be kitų, ir su Šios srities klausimais. Knygutę 
„Tavo Kūdikis“ turėtų skaityti ne tik ištekėjusios ir ugdančios 
jaunąją kartą moterys, bet ir tos, kurios ruošiasi kurti šeimas, 
taip pat ir tos, kurios atsisakiusios šeimos laimės, bet susidur
damos su motinomis galėtų duoti reikalingų tos rūšies patarna
vimų. Jei būtų plačiau skaitoma tos rūšies literatūra, tai pa
kiltų Lietuvos kūdikių sveikatingumas, sumažėtų kūdikių mirtin
gumas ir išnyktų šeimų tarpe daug nesusipratimų.

Kaip aukščiau minėjome, šios srities labai negausią lite
ratūrą papildė prof. Dr. V. Tumėnienės knygutė „Tavo Kūdikis“, 
ją galima gauti visuose knygynuose ir Kat. Moterų D-jos Centro 
Valdyboj, Kaunas, Duonelaičio g-vė 24 Nr.
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Atsiųstos paminėti knygos
Kun. A. Rodriguezo S. J., „TOBULYBĖS KELIO“ veikalo 

I dalis, I traktatas TOBULYBĖ. Jos reikalingumas ir priemo
nės jai įsigyti. Vertė kun. V. Kulikauskas M. I. C. Marijonų 
vienuolijos leidinys. 1932 m. Kaina 1 lit. 50 cnt._

Zigmantas Kuzmicku, LIETUVIŲ LITERATŪRA. III da
lis. Pirmoji XIX amž. pusė (iki spaudos draudimo). Vadovėlis 
aukštesniosioms mokykloms. ..Sakalo“ B-vės leidinys. Kaunas. 
1932 m. Kaina Lt. 6,—

PUBLICATION TRIMESTRIELLE. NT. 49. Avril 1932. 
Revue de L’alliance Franęaise. Association nationale pour la 
propagation de la langue franęaise dans les colonies et a l’etran- 
ger. Paris, 101, Boulevard Raspail (VI°).

PUBLICATION TRIMESTRIELLE. Nr. 50. Juillet 1932. 
Revue de L’alliance Franęaise. Assotiation nationale pour la 
propagation de la langue franęaise dans les colonies et 5 l’etran- 
ger. Paris, 101, Boulevard Raspail (VI°).

Visi skaito
Vienintelį Lietuvoje moterų inteligenčių mėnesinį žurnalą

„NAUJOJI VAIDILUTĖ“
einantį jau antrąjį savo gyvavimo dešimtmetį,Jkuris spiečia apie 
save visas lietuves literates, menininkes, visuomenininkes ir rašo 
visais aktualiais gyvenimo klausimais.

„NAUJOJOJ VAIDILUTĖJ“ daug rašoma svarbiais mo
terims rūpimais klausimais.

Nuo 1930 m. įvestas „Namų Židinio“ skyrius duoda naudin
gų, praktiškų ir gyvenime būtinai reikalingų žinių ir toliau dar 
nagrinės modernius maisto, higienos, namų ruošos, kambarių 
Įrengimo ir sutvarkymo klausimus. Be to, nagrinėjama moters 
vaidmuo šeimoje ir kit. klausimai.

„N. VAIDILUTĖJ“ yra recenzuojama įvairios naujos kny
gos, daroma užsienio ir Lietuvos moterų veikimo ir visuomeni
nio gyvenimo apžvalgos.

„NAUJOJI VAIDILUTĖ“ kaštuoja tik 10 lit. metams, 5 lit. 
pusmečiui, moksleiviams 5 lit. metams, 3 lit. pusmečiui, atskiras 
numeris 1 litas. Užsieny dvigubai.

„NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ“ turi skaityti ir ją remti visos 
moterys ir visi, kam rūpi tautos ir žmonijos gerovė.

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ Redakcijos ir Administracijos 
adresai: Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 3. III kamb. telef. 26-76.
Redaktorė J. Tverskaitė. Karo cenzūros leista.
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