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_yčių kova dėl primato,arba apie an d r o kr at įjos J? gynaikokratijos rungtynes praeity ir dabarty.
Lietuvių Katalikių Moterų I-jo Kongreso proga visoms moterų sveiko 

susipratimo kėlėjoms Lietuvoj 
skiria prof. Pr. Dovydaitis, Kaunas.

Niekas nesiims neigti, kad šiandien visose šalyse sparčiai 
auga vadinamas moterų judėjimas. Tai rodo kad ir moteriško 
jaunimo antplūdis aukštosiose mokyklose — universitetuose, aka
demijose ir kit. Antai, Vokietijoj 1914 m. iš viso būta 62.000 stu
dijuojančio jaunimo, kuriame skaičiuj studenčių būta 3.700. Da
bar bendrasis studijuojančių skaičius Vokietijoj padvigubėjęs, ogi 
studenčių skaičius tapęs daugiau kaip penkeriopai didesnis. 1930 
metų vasaros semestre visose Vokietijos aukštosiose mokyklose 
buvo įsimatrikulavę per 20.000 studenčių, taip kad šiandien Vo
kietijoj kiekvienas šeštasis studijozas yra moteriškos lyties1.

Dar didesnis studenčių procentas^Lietuvos dviejose aukš
tosiose mokyklose: V. D. Universitete ir Žemės Ūkio Akademijoj. 
Antai, V. D. Universitete 1932 m. rudens semestre iš viso būta 
3.169 studentų ir 1.384 studenčių2. Išreiškiant procentais išeina, 
kad bendrajame studentijos skaičiuj studentų yra nepilni 70%, o 
studenčių daugiau kaip 30%. Jei neimti domėn „bemoterio“ teolo
gijos skyriaus Teol.—Fil. fakultete ir beveik tokio pat technikos 
fakulteto (su 699 studentais ir tik su 5 studentėmis), tai likusiuose 
fakultetuose studenčių procentas padidėja iki 37% su viršum; o 
imant kai kuriuos atskirus fakultetus arba fakultetų skyrius, stu
denčių procentas net viršija studentų procentą; antai, humani
tariniame fakultete studentų 40%, studenčių 60%; Matėm.—Gam-

1 Žiūr. G. VenzmePio straipsnį žurnale „Die medizinische Welt“ 
1932, 52 Nr. Kokių išvadų daro straipsnio autorius iš šio reiškinio, pasa
kosime Šio mūsų straipsnio pabaigoj.

2 V. D. Universiteto kalendorius 1933, 64— 65 pusi.
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toš fakulteto biologijos skyriuj studentų 42% studenčių 58% Me
dicinos fakulteto odontologijos skyriuj studentų vos 4%. o stu
denčių 96%; Medicinos fakultete, imant bendrai, studijuoja 53% 
studentų ir 47% studenčių. Maždaug toks pat santykis ir Žemės 
Ūkio Akademijoj. — Lygindamas bendrąjį studenčių procentą 
V. D. Universitete ir Vokietijos aukštosiose mokyklose gauni, kad 
Lietuvoj studenčių procentas dvigubai didesnis, kaip Vokietijoj.

Mano akys iki šiol neužkliuvo už šios rūšies statistikos ki
tuose kraštuose, bet gali r a spėti, kad ir kitur yra panašiai. Taip 
rr anyti duoda pagrir do ir tas Oxfordo universitete studentėms 
paskelbtas karas nuo „moterų invazijos“ atsiginti.

Taigi, aukštoji mokykla, šiandien gyvena „moterų invazi
jos“ laikus; toliau reikia laukti tos, kai kam labai nepageidauja
mos, „invazijos“ ir pačiame gyvenime, kuriame iki šiol beveik 
niekeno nekliudomi ir nevaržomi viešpatavo tik vieni vyrai. Čia 
mes jau priėjome ir patį tą dalyką, apie kurį pažadėta kalbėt 
antraštėje: apie androkratijąį arba vyrų valdymą, ir gynaikokratiją, 
arba moterų valdymą3. . '

Lietuvių tautos himne įrašyta atgimusios Lietuvos sūnums 
paraginimas semtis stiprybes iš praeities. Tai visai natūralūs reiš
kinys, kad bet kuris judėjimas ieško sau stiprybės arba pagrindo 
artimesnėj ar tolimesnėj praeity. Antai, sakysime, humanizmo judė
jimas stiprinosi iš klasikinės senovės; reformacija sakė siekianti 
atgaivint „nesugadintą“ Evangelijos mokslą; šių dienų komunizmas 
tiki, kad tokia visuomenės gyvenimo santvarka, kokią jis siekia 
įgyvendint — be religijos, be monogaminės šeimos, be privatinės 
nuosavybės ir pan. — jau buvusi pačiais ankstybiausiais žmonių 
istorijos laikais. Taigi, ir komunizmas semiasi „stiprybės iš praei
ties“. Dėlto šiame straispnely norima praeities atžvilgiu dirstelt ir 
į šių vienų moterų judėjimą, į tą „moterų invaziją“, po kurios 
jau neišvengiamai tektų laukti ir moterų valdymo, moterų vieš
patavimo’ visose gyvenimo srityse, arba, kaip visur sakysime vie
nu žodžiu — gynaikokratijos.

Čia, taigi, mėginsime pažiūrėt, ar šių dienų moterš nesu
laikomas žengimas į gyvenimą yra visiškai naujas, niekados 
praeity neregėtas, negirdėtas reiškinys, ar gal ir jo atžvilgiu tinka 
patarlė „nihil novi sub sole“ (nieko nauja pasauly). O jei pasi
rodytų, kad tai dalykas ne naujas, jei paaiškėtų, kad moters tu
rėta nuopelnų civilizacijos bei kultūros gyvenimui jau ir praeity, 
tai ir šių dienų moterų judėjimas galėtų išjos praeities pasi
semti stiprybės ir iš jos pasimokyti ateičiai. Šios rūšies pasidairy- 

' ■■ — ■■ i —*"!■ »■
3 Aner (gen. ahdros) graikų kalbos žodis, reiškiąs tą pat, ką lietu

vių kalboj vyras; panašiai gynė (gen. gynaikös) = moteris (atsiminkime 
angį, queen „karalienė“, „ponia“); krątein = valdyti, viešpatauti (žodis jau 
apžįstamas iš demokratijos, aristokratijos ir pan ).
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mas po praeitį) be to, padės ryškiau pamatyti ir aiškiau suprasti 
ne vieną ir tų civilizuotų bei kultūringų tautų istorijos reiškinių* 
apie kuriuos jau šį ta žinome ir iš eilinių mokyklos vadovėlių.

. # ■ * .

Iki Šiol mes gyvenome neaprėžtos androkratijos, t. y. vy
riškos lyties, arba trumpiau pasakant, vyrų valdymo, vyrų vieš
patavimo gadynę. Ar taip 'būta visuomet nuo žmonijos istorijos 
pačių pradžių ir visuose mūsų planetos kampeliuose, kur tik būta 
tinkamų sąlygų žmogui įsikurti ir egzistuoti?

Netrukus sukaks 50 metų nuo mirties vieno praeities tyri- ' 
nėtojo, kuriam buvo lemta būti vienos sensacingos teorijos kū
rėju. Tas mokslininkas, savo tautybe šveicaras, savo specialybe 
klasicizmo filologas yra buvęs J o n a s J o k u b as Bachofen’as 
(gimęs 1815. XII. 22 ir miręs 1887. XI. 25 tame pat Baselio 
mieste), romėnų teisės profesorius savo gimtojo miesto univer
sitete. jisai 1861 m. išleido vokiečių kalba knygą, kurioj dėstė 
teoriją, kad prieš tėvo viešpatavimą Šeimoj (patriarchalinę tvarką) 
ėjęs motinos viešpatavimas (matriarchatinė tvarka)4 Šiai jo teo
rijai akstiną davė viena Herodoto pastaba apie lykiečius, senuo
sius Mažosios gyventojus, čia gyvenusius dar ir prieš graikams 
atsikeliant j jų paskui užimtus kraštus ■— kad pas juos, lykiečius, 
paveldint turtą, persvaros turėjusi motina, bet ne tėvas; panašių 
nurodymų kitose versmėsė Bachofenas surado ir apie kitas se
novės tautas. Šiomis versmėmis jis ir rėmė savo teoriją. Be to, 
Bachofenas savąja filosofija kėlė žmoguje vyriškojo ir moteriš
kojo principo buvimą ir išreiškė šiaip gilių istorijos filosofijos 
minčių, kurios tik šiandien pradėtos giliau įvertint5.

Taigi, Bachofenas pirmasis buvo aptikęs faktą, kad praeity 
ne visuomet būta tik androkratijos, bet kad kai kur būta ir. gy- 
naikokratijos. Ir šiuo atžvilgiu jis neklydo. Betgi šis genialus 
kultūros istorininkas ir filosofas klydo gynaikokratijos, arba 
matriarchato, kilmę aiškindamas. Bachofenas, būtent, matriarcha
tą kildino dar iš senesnių laikų, kuomet, jo manymu, žmonių 
lytinis santykiavimas buvęs visai palaidas; kitaip sakant, ° Bacho-

4 Das Mutterrecht. Eine Untersuchung [über die Gynäkokratie der 
Alten Welt nach ihrer religiöser und rechtlicher Natur. Stuttgart 1861. 
Šio veikalo neseniai išleista ištraukų: Mutterrecht und Urreligicn. Eine 
Auswhal herausgeg. von- /?. Marx. Verlag A. Kröner, Leipzig.

5 Dėl to ir Bachofeno veikalai šiandien iš nauja leidžiami ištisąi 
ar ištraukomis. Antai, paskutiniais metais išleista: Der Mythus von 
Orient und Occident (1926); Urreligion und Antike Symbole. Auswahl 
(1926); Oknos der Seilflecher; Selbstbiographie und Antrittsrede über das 
Naturrecht; Q. Schmidt, ]. J. Bachofens Geschichtsphilosophie (1929); C. 
A. BernouUi, Bachofen u. das Natursymbol (1924); A. Baeum/er, Bacho
fen und Nietzsche (.1929).
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fenas matriarchatą kildino iš promiskuiteto (taip sutarta moksle 
vadinti tariamas buvęs palaidas lyčių santykiavi mąs). Promis- 
kuitetiško žmonių sugyvenimo padarinys buvęs tas, kad nebuvę 
galima žinot, kuris vyriškis yra tikrasis vaiko tėvas, o buvę ga
lima tik žinot, kuri moteriškė yra vaiko motina. Dėlto tat aplink 
moterį motiną pradėjęs grupuotis visas gyvenimas ir dėlto tat 
moters reikšmė primitivioj visuomenėj sustiprėjusi, moteris iškilusi...

Šiai sensacingai teorijai apie „laisvą, nevaržomą meilę“ 
žmonijos istorijos pradžioj buvo atsiradę rėmėjų ir etnologijoj 
(Morgan ir kt.). Ji tiko ypač socializmo ir komunizmo teori- 
ninkams bei popularihtojams (Marx’ui, Engels’ui, Simon’ui, 
Bebel’iui), kurie dar ir šiandien laikosi jos įsikandę ir kartoja ją 
kaip naujausią mokslo žodį. Tuo tarpu naujoji, istorijos metodu 
dirbanti etnologija pirštu prikišamai parodė šią teoriją neturint 
reikiamo pagrindo, o matriarchato reiškinį visai natūraliai išaiš
kino iš kitų gyvenimo apystovų. Evolucionistiškas (o toks 
yra ir socialistiškas bei komunistiškas) matriarchato aiškinimas— 
kildinant jį iš vadinamojo promiskuiteto—nebetenka pagrindo jau 
vien dėlto, kad etnologija nežino, kad kur nors 
žmonės gyventų ar būtų gyvenę p r o m i s k u i t e t i š- 
kai. Atvirkščiai, tie primitivieji žmoneliai, kuriuos naujoji istorinė 
etnologija nustatė gyvenančius seniausiu, primitiviaušiu gyveni
mu, šeimos atžvilgiu yra monogamistai, t. y. gyvena vienas su 
viena 6. Pro mišku itetas tėra evolucionistiškai orientuotos galvose
nos postulatas (prileidimas) ir daugiau nieko.

Naujoji, kultūros istorinė etnologija matriarchato reiškinį 
primitiviojoj visuomenėj išveda visai natūraliai iš to, kad m o- 
t e r i s p i r m o j i y r a p r a d ė j u s i d i r b t i žemės d a r- 
b ą. Pačiame seniausiame žmonių gyvenimo laikotarpy vyras ir 
moteris, rūpindamiesi maistu patys ir rūpindami savo šeimą, 
buvo pasiskirstę darbą taip, kad vyras rūpino mėsišką maistą 
medžiodamas smulkius gyvūnus ir leisdamasis į tolesnius, žygius, 
o moteris rankiojo augalinį maistą, labai nenųtoldarna nuosavo 
šeimos palapinės. Bet ilgainiui moteris motina, augalinį maistą 
berankiodama, padarė didžiausios civilizacijai reikšmės turėjusį 
žingsnį: ji pati pradėjo maistui reikalingus augalus auginti pa
rengdama jiems žemę netoliese savo palapinės. Dirbdama že
mę, kuri teikė šeimai svarbiausiąją maisto dalį, moteris patapo 
tos žemės savininkė: turimąją žemę ji palikdavo savo dukterims; 
tuo būdu ir iškilo moters reikšmė anų laikų visuomenėj 7.

6 Plačiau apie tai mano rašyta Sotere 1924 m. (str. „Naujieji etno
logijos keliai ir kai kurie išdaviniai“) ir mano išverstame V. Schmidt’o 
straipsny Loge 1923 m. Sutrauktai šiuo, t. y. moterystės ir šeimynos 
plėtotės klausimu informuoja U7. Köppers enciklopedijoj „Handwörter
buch der Soziologie* herausg. von A. Vierkandt (Enke. Stuttgart).

7 Plačiau apie tai jau rašyta ir „N. Vaidilutėj“ 1925 m., 129 pusi, ir t.
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Taig’, matriarchatinės, arba gynaikokratinės, tvarkos senai
siais laikais būta visur ten, ■kur būta tinkamų sąlygų žmogaus 
maistui ir dangovei naudingiems augalams auginti, parengiant 
jiems žemę primitiviu būdu. Trumpiau pasakant, matriarchatinė, 
arba gynaiko krat i pertvarka įsigalėjo augalininkų (žemdirbių) gy
ventuose kraštuose. O augalams auginti, kaip žinome, geriausiai 
tiko didžiųjų upių slėnys, prinešti derlingo juodžemio. Todėl 
pietryčių ir piet. Azijos bei žiem. Afrikos didžiųjų upių — 
Hoangho ir jacekiango, Gango ir Indo, Tigro bei Eufrato ir Ni
lo paupius žinome buvus seniausius civilizacijos židinius. Ir 
seniausia tvarka tuose kraštuose neabejotinai yra buvusi ma- 
triarchatiuė; tai rodo dar ir vėlesnių laikų liekanos.

Bet ne visuose žemės kraštuose žmonės galėjo gy
venti iš žemės darbo, taigi ne visur būtinai turėjo viešpatauti ir 
matriarchatinė tvarka. Istorinė etnologija susekė, kad šalia civi
lizacijos ciklo su matriarchatinė tvarka, kai kuriuose kraštuose 
būta griežtai priešingos audrok ratinės tvarkos. Taip būta vadi
namajame totemistiniame civilizacijos cikle, kur svarbiausią mi
tybos versmę tiekdavo aukštesnio pobūdžio, būtent, organizuo
ta medžioklė. Šiame cikle būta atvirkščiai kaip matriarchatiniame: 
čia vyras-yra viskas, o moteris — niekas: ji vyro vergė ir prostitutė.

, ■-NNa’p toli į kraštutinumus buvo iškrypę vyro ir moters 
santykiai nomadų, arba klajoklių, civilizacijos cikle, kuriame 
yra daugiau pana’ūmo >u pirmuoju seniausiu ciklu; čia išsilaikę 
daugiau pusiausviros: čia vyras kad ir yra šeimos galva, bet ir 
moters būklė nėra vergės būklė. Bet vis dėlto nomaduose vy
rauja perdėm androkratija.

Taigi, nuo pat senų senovės randame buvus visuomenės 
ir su gynaikokratine tvarka (žemdirbiai augalininkai) ir su andro- 
kratine (totemistai ir nomadai). Kadangi žemdirbių pastovus gy
venimas visuomet vyliodavo klajoklius (nomadus) ir. pusiaukla- 
įoklius totemistus, tai šie vis smerkdavosi į žemdirbių gyvenamus 
plotus, juos nukariaudavo, primesdami jiems ir savo androkratinę 
tvarką. Todėl nei grynai matriarchatinės, nei grynai gynaikokratinės 
tvarkos beveik niekur nerandame jau ir seniausiais laikais, o tik 
vis gynaikokratiįos ir androkratijos mišinį. Ist( rija paskui buvo 
liudininkė tų dvasinių kovų, kurias kovojo gynaikokratmis ir 
androkratinis principas mišrioje visuomenėje. Bet pirm negu 
žiūrėsime tos kovos apraiškų, dar pasipaž nkime su konkrečiais 
matriarchatinės tvarkos atgarsiais, kurių šen bei ten ramdėme 
buvus ne tik šenesniaisiais laikais to ciklo ribose, bet’kurių vie
nas kitas šmėkštelėja netgi ir šių dienų gyvenimo simboliuose, 
papročiuose bei institucijose.

7
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Matriarchat!nėj šeimos ir visuomenės santvarkoj šeimos vy
riausia galva buvo motina; šeimon priderėjo tik motinos gimi
nės. Vyras, kad ir jis gyveno savo žmonos namuose — kas 
betgi nebuvo būtina — buvo svetimas šeimai, kadangi jis nega
lėjo išsiskirt iš savo paties motinos šeimos; motinos kraujas 
neatskiriamai surišdavo visus, kurie buvo kilę iš jos yščių. Taip 
pat ir šeimos turtas, buvo moters nuosavybė, motinos ir 
jos dukterų nuosavybė/nes teisę paveldėt turėjo tik dukters, bet 
ne sūnūs. O kai šitokia matriarchatinė šeima buvo reikalinga 
vyriškų globėjų ir gynėjų, tai tokiais ėjt> ne vyfas ir ne tėvas, 
bet Vyrai iš motinos giminės. Tik brolis buvo tikrasis savo se
sers ir jos vaikų gynėjas, ir dėlto jam neprisieidavo rūpintis 
savąja žmona bei vaikais, kadangi jie priderėjo svetimo kraujo 
šeimai.

Taip tat ir išaugdavo labai artimi, yščių bendrumu paremti 
giminystės santykiai, išlikusieji ir toliau daugely mytų. Jei mo
tina, tais santykiais einant, buvo artimesnė savo dukteriai, kaip 
jos brolis, tai betgi ir jo santykiuose su savo sesers sūnum vy
ravo nuoširdi meilė ir draugystė; avynas (motinos brolis) buvo 
savo seseraičiui vyriškas patarėjas; jis iŠ jo auklėjo busimosios 
motinos brolį, turėjusį būt vyriškuoju atstovu matriarchatinėj 
šeimos ir visuomenės santvarkoj; joje patriarchato (tėvo pareigų) 
sričiai atstovauja avunkulatas (avynas lot. avunculus).

Neabejotina, kad šiokią tvarką tegalėjo sukurti tik moteris. 
O jei šiai tvarkai nusilenkė ir vyras, tai anos gadynės moteris 
bus turėjusi daug moralinio ir religinio pajėgumo. Tatai, berods, 
juntama ir vėlesnių laikų mytuose, kuriuose su baiminga nuo
staba kalbama apie praeitų laikų paslaptingas ir iškilnias moterų 
figūras. Tuomet moteris yra buvusi ne tik matriarchatinės šei
mos galva, bet ir matriarchate susiformavusios religijos kunige. 
Matriarchato religijoj svarbiausią vietą turėjo kultas deivės mo
tinos, nuo kurios tikėta pareinant ir dirbamos žemės derlingumą, 
ir pačios šeimos vaisingumą8. Irvsenovės lietuviai tokią deivę 
garbino; jos vardas — Žemyna, Žemynėlė.

Matriarchatinės gynaikokratijos gadynėj moteris buvo netik 
kunige, bet ir- pranašė. Į ją tokią kreipdavosi tautų vadai ir 
valdovai jau ir įsistiprinusios androkratijos gadynėj. Istorijos 
laikų valės ir pythijos dar rodo tą reikšmę, kokios turėjo mote
ris pranašė anais, iau seniai užmirštais laikais. Sukurdama šei
mos teisę, kuriai ji, būdama ir kunige, suteikė religinę sankciją, 
moteris buvo ir visos teisinės tvarkos versmė. Todėl jai teko

■8 Patriarchatinio ciklo religijos vienas kitas bruožas suminėti 
Sotere 1924. 14 pusi. 

* ■
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kruvinai (nužu- 
žudikui arba jo 
civilizacijos ciklo 
paprotį, iš kurio

tas savo kūrinys ir ginti, einant vyriausio teisėjo pareigas. Juk 
dar ir šiandien teisingumą simbolizuoja moteris su svarstyklėmis 
rankoje. Tai ne išblukus alegorija ir ne alberniškas kompli
mentas moterų giminei, bet nesąmoninga žmonijos reminiscen
cija iš tų laikų, kuomet pati moteris teisė ir teisę vykdė pagal jos 
paskelbtus įstatymus.

N e be to, kad iš matriarchatinės gadynės nebūtų ėję ir nei
giamų papročių. Aure, tamsus matriarchatinės teisės pažymys — 
tai vadinamoji kraujo keršto teisė; tai matriarchatinės gadynės 
kriminalinė teisė, uždedanti religinės pareigos 
dymu) atkeršyt kiekvienam žmogaus gyvybės 
giminėms. Naujoji etnologija iš matriarchalinio 
išveda ir bjaurų antropafogijos (žmogėdrystos) 
paskui išaugusi ir žiauri žmonių aukų praktiką.

Matriarchatinė ginaikokratija nebuvo tik kurios vienos rasės 
pažymys. Jos būta išplitusios didžiausiuose Azijos, Afrikos, 
Amerikos ir priešistorinės, tiksliau pasakant, priešindoeuropie- 
tinės Europos plotuose. Kai kuriose primitiviose tautose ta 
tvarka buvo išsilaikiusi ir iki paskutinių laikų; tiktai viską naiki
nanti Europos ir Amerikos androkraunė civilizacija ją išgriovė. 
Ir baltoji rasė nėra išimtis. Kas tinka pasakyti apie Amerikos 
indėnus iš laikų prieš Kolumbą, apie Afrikos juodąsias, gelto
nąsias ir juosvąsias (Malajų) tautas, tas tinka ir apie baltuosius. 
Ir ne tik apie pietinės Europos baltuosius, pelasgiškos Tarpu- 
žemio rasės gyventojus, bet ir apie išgarbintą žieminę rasę — 
germanus. Germanų rasėj matriarchatinės gynaikotratijos buvimą 
senaisiais laikais rodo įvairios reminiscencijos, kaip, antai, avunku- 
lato reikšmė, kokios jis turėjo dar Tacito laikais — ir senojoj 
germanų teisėj; amazoniškos valkiurės, pranašės ir regėtojos, 
kurių patarimo klausia net patsai vyriausias dievas Odinaš; Gud- 
runo kruvinas kerštas suprantamas tik iš matriarchatinės teisės.— 
Moteris pranašė buvo pažįstama ir senųjų lietuvių tarpe. Jos var
das ir iki šiol išlikęs, bet jau taip išblukęs, nusitrynęs, jog suke
lia tik neigiamų asociacijų. Tas daug pasakąs žodis tai ragana.
I’ f • f i • j* * <4 t ♦ • — | j 1 I ___ i

i ■

Jis reikia kildinti ne iš „ragas“, kaip siūlytų „liaudiška etimolo
gija“, bet iš regėti, p ra r 
ją atspėti.

Matriaręhatinė civilizacija ir gynaikokratinė tvarka savo 
aukščiausią viršūnę priešistoriniais laikais buvo pasiekusi 
prie Gango, Eufrato, Nilo, artimojoj Azijoj (tauridžių kraštuose) 
ir Egėjaus jūros pakrantėse bei salose (paskesnės Graikijos že
mėse). Grynos gynaikokratijos, berods, jau ir čia nerandama, nes, 
vyrų įtakai vis labiau įsigalint, gynaikokratinė tvarka, kad bent 
savąjį šeimos principą išlaikytų, buvo priversta padaryt didesnių 
politinių ir religinių nuolaidų vyriškam principui, pirmiausia

i, t. y. ateitį matyti ir galėti
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motinos broliui, o paskui ir vyrui. Ir pirmesniuosė gynaikpkra- 
tijos kraštuose androkratija nesulaikomai įsigali trečiajame ir 
antrajame tūkstantyje metų pr. Kristų.

Antai, turime padavimų, kad tais laikais į Hoangho slėnį 
įžengia „Šimtas“ patriarchatinių Šeimų, tur būt, atėjusių iš vakarų; 
šių ateivių ainija paskui pamažu palenkia ąndrokratioei tvarkai 
kinus ir visus tolimųjų Rytų Azijos gyventojus. O neabejotina, 
kad prieš tai čia gyventa žemdirbių matriarčhatininkų 9 Kalbamos 
gadynės ribose ir arijai, nusileidę nuo Irano aukštumų, užka
riauja Gango slėnį, gyventą senųjų Indijos gyventojų žemdirbių 
matriarčhatininkų. Tais laikais ir semitai, išsiliedami iš savo 
Arabijos — tai jų lopšys —- užplūsta šalis tarp Eufrato ir Tarpu-' 
žemio jūrų. Visi šie ateiviai užkariautojai gynaikokratinės Azi
jos veidą perkreipė į androkratinį.

Kaip aukščiau pasakėme, ir priešindoeuropietinės Europos 
gyventa rnatriarchatinės gynaikokratijos tvarka. Tatai rodo kai kurių, 
aukščiau suminėtų, matriarchatinių papročių įsiskverbimas į ateivių 
indoeuropiečių teisines bei religines pažiūras, ir tokių papročių 
išlikimas dar gyvose priešindoeuropietinių Europos tautų ske
veldrose, kaip, antai, juokingas vadinamos kuvados (couvade) 
paprotys šių dienų baskuose, kada šeimoj gimus kūdikiui, gim
dyvės vaidmenį vaidina vyras: jis guli lovoj, priima lankytojus 
ir jų sveikinimus; tuo tarpu kūdikį pagimdžiusi moteris, lyg 
niekur nieko nebūtų įvykę, eina lauko dirbti kaip dir
busi. Ir senieji Europos gyventojai buvo ramūs augalinihkai, 
dirbusieji žemę ir garbinusieji dievišką Motiną, arba Motiną 
Žemę, o ateiviai indoeuropieč ai buvo pusiau klajokliški užka
riautojai. jų valios simbolis ir jų kulto objektas buvo saulės 
dievas, motinos žemės vyras ir viešpats, gimdanti šviesa ir tam
sos priešas. Mat, vyriškas, androkratiniš ciklas yra solorinis, 
(garbinąs saulę), o moteriškas, gynaikokratinis — telūrinis ir 
lunarinis (garbinąs žemę ir mėnulį).

lt

■ ■■ •

Lyčių kova dėl primato mūsų planetos paviršiuj niekuomet 
nebuvo kovojama tokiu įnirtimu, kaip tais laikais,1 kuomet buvo 
griaujama per tūkstančius metų įsigyvenusi gynaikokratinė tvarka, 
ir ant jos griuvėsių stiprinosi androkratija. Tuomet, vieniems 
stovint po moters, kitiems po vyro vėliava, kovota žūtbūtinė kova 
čia moteriškojo, čia vyriškojo principo vardan. Šios lyčių kovos 
aršumas aidėja ypač dviejų indoeuropietiškų tatitų mytinėse tra
dicijose, būtent, i n d ų ir g r a i k ų.9 Žiur. IK Köppers, Die Fra^e des Mutterrechts und des Totemismus im alten China. Anthrorpos XXV (1930) 981—1002. 

I ■“ *
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Indijoj kovota lyčių kova atsispindi Mahabharatos epo pra
džioj10, kur aprašoma, kaip valdovas Dšanamedšaja aukoja gy
vates. Iš visų Šalies kraštų magiškais burtais sušauktos gyvatės 11 
pačios puola į pyškančią ugnį. Tai ir yra fanatiškas išreiški
mas kovos, kurią ateiviai arijai, bramaniškosįatriarchatinės tvar
kos nešėjai, kovojo su pirminiais, gyvates garbinusiais matriar- 
chatiniais Indijos gyventojais, vadinamais n a g a s. Bet visai jų 
išnaikint ateiviai vis dėlto ne įstengė. Epe aprašoma, kaip dalis nagų 
liko išgelbėta užsistojus už juos vienam p'redestinuotąm jaunuoliui, 
kurio gįslose tekėjo abiejų rasių kraujas, .kurio motina buvusi 
gyvatė, naga, o tėvas kilęs iš bramanų luomo. Galop bramanai 
toleruoja tų gyventojų likutį ir jų senus šeimos papročius. —- 
Šitų nagų ainiai paskui esti ištikimiausi sekėjai Buddhos, kuris 
juk taip pat yra bramaniško visuomenės sutvarkymo priešas ir 
kurio mytas bei mokslas taip artimai susijęs su matriarchatinė 
pirmųjų Indijos gyventojų dvasia, jog Buddhą galima laikyt esant 
lyg kokį keršintoją androkratiniam bramanizmui jo didžiausio įsiga
lėjimo laikais 12.

Tačiau kalbamos lyčių kovos ir revolucijos amžiną paminklą 
paliko savo kūryboj g r a i k a i. Tas paminklas yra jų didžiojo tra
giko Aischylio sukurtos tragedijom Antai, Orestija atvaizduoja ne 
tik lyčių kovą dėl primato, bet taip pat kovos galą ir naujosios 
gadynės pradžią. Su senųjų laikų galybėmis, erinyjomis (žemės 
deivės, keršintojos už nusižengimus savo genčiai), tiesa, susitai
koma; bet jos dabar turi stot tarnaut naujai tvarkai, kurioje vieš
patauja apoliniškoji tėvo teisėj kurioje tėvas stovi aukščiau moti
nos, sūnus aukščiau dukters. Š ąja prasme sakytasis Aischylio 
kūrinys turi nenykstamos reikšmės ir istorijos filosofines atžvilgiu. 
Tai yra vėlybas manifestas tos, Europoj graikų pradėtos, andro- 
kratinės tvarkos, kurioj mes ir šiandien tebegyvename.

Betgi1 graikai paliko dar ir kitokių kalbamos lyčių kovos 
paminklų. Jie, būtent, turėdami palinkimo į sptkulaciją, sukūrė 
grynai vyrišką ontologiją, atseit vyrų primatą, jų viršenybę 
filosofiškai pateisinančią metafiziką. Iš tikrųjų, ką.' ą nd.ro k ratinis, 
mytas buvo vaizdais pavaizdavęs, jų filosofai tatai išreiškė sąvokų 
dialektika. Jie sukūrė vyriškojo primato filosofiją ir sugalvojo 
lyčių hierarchiją. Graikų sukurtoji andrccentrinė lyčių metafizika 
yra ir sąmoningai ir nesąmoningai nukreipta prieš senesniųjų 
laikų gynaikokratinj myta1. Antai, paimkime pa^ didžiausią graikų 
filosofą Aristotelį (384—322-1 pr. Kr ). Jis formuluoja visas i,šda-

10 Truputį informacijų apie šį epą teikia „Logos14 1932, 115 pusi.
u Gyvačių sušaukėjai buvo pažįstami ir senobinėj Lietuvoj; dar ir 

šiandien toki žmonės vadinami kirmėliais (kirmėlius, kirmėlis).
12 Plačiau apie tai žiur. mano išverstame Kopoers'o-straipsny „Bu

dizmas pagal kultūros ratų mokslą”. Soter 1925,-105—120 p.
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vas, kokias pirmieji graikų galvotojai buvo gavę apie lyčių pro
blemą. ir štai ką didysis Aristotelis mums rūpimuoju klausimu 
postringauja: moteris su vyru stovį tokiame santyky* kaip mate
rija ir forma (hylė ir eidos), kaip juslingumas ir dvasingumas, 
kaip pasivumas ir aktivumas. Moteriškasis principas einąs iš ne- 
šamo pasaulio, iŠ nebuities; jis esąs negatyvus; ogi vyriškasis 
priderąs esamam pasauliui, jis esąs pozitivus. Vyras esąs paveiks
las Dievo, kurs yra absolučioji forma ir pirmasis judintojas. Mo
teriškasis principas šiek tiek dalyvaut galįs tik turėdamas ryšio 
su vyriškuoju principu. Galų gale šiam graikų filosofui moteris 
yra tiesiog kažkas neesąs (rne ori). Graikų filosofai metafiziškai 
įrodinėjo, kodėl moteris negali būt kunige; nagi, būtent, dėlto, kad 
į santykius su aukščiau Kosmo stovinčia šviesa sueiti moteris 
gali ne tiesiog, o tik vyrui tarpininkaujant; mat, vyras esąs švie
siosios Kosmo prigimties turėtojas, o moteries prigimtis tamsi, 
žemiška.

Taigi, graikų filosofai moterį visai suniekino ontologiniu - 
metafiziniu atžvilgiu. O Aischylis ją pirmiau jau buvo suniekinęs 
biologiniu atžvilgiu. Antai, jau minėtoj Orestijoj, jis Apolono lū
pomis skelbia perdėm androkratinę embriologiją:

Motina tam vaikui, kurs ją motina vadina, 
Nėra gyvybės versmė, bet tik saugo jauną daigą. 
Tėvas jį gimdo, o ji jauną ataugą palaiko...

O kad parodytų, jog tapti tėvu yra galima pagaliau ir be 
moteries, Apolonas nurodo į greta jo stovinčią Atėną;

... čia Aukščiausiojo duktė, 
Kuri išaugo ne moters yščių tamsioj nakty, 
Lyg atauga, kokios negimdo joki?, dievybė.

Kalbamu atžvilgiu, t. y. dėl moters suniekinimo biologiniu 
atžvilgiu sugalvojant grynai androkratinę embriologiją, šalia graikų 
stovi lygiomis ir kitos androkratinės tautos, kaip, antai, indai, 
žydai ir romėnai. Antai, vienoj Bramanoj pasakyta: „Dievai sakė 
vyrui: ši būtybė (t y. moteris) skirta tam, kad tave naujai iškeltų 
(išgamintų)“; Manu (9.8) sako: Kai moteris tampa nėščia, tai 
jos vyras pats tampa embrionas i<* paskui gimsta antru kartu“. 
Vadinasi, per sūnų pats tėvas save pagamina. Vyro meilė mote
riai šios patrokratinės embriologijos požiūriu tėra paties vyro 
meilės sau epifenomenas, kaip tatai atvirai pasako Aitareya 
Aranga: „Moteris (nėščia) saugoja patį vyrą, kurį ji prie savęs 
yra priėmus; o kadangi ji jį maitina, tai turi būt jo mylima“. 
Taigi, galų gale kas gi yra moteris šiame androkratiniame klie 
dėjime? Ji — tik vyro funkcija.

Ir izraelitų šeimos teisės pažiūra į moterį panaši, kaip indų 
ir graikų. Namuose viešpatauja vyras, o moteris jam tarnauja, 
jausdama savo lyties menką vertumą. Moteris yra vyro turimas

12
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dalykas. Moterystės laužytoją (s^etvyrautoja) žydams buvo įsakyta 
nubaust mirtimi; tokią. užmušdavo akmenimis už miesto sienų. 
O jei moteris neturėdavo vaikų, vadinasi neatlikdavo savo sky
rimo, tai tokią vyras galėdavo pavaryti kaip paženklintą. Vyriš
kos padermės dauginimas buvo laikomas šventa pareiga, o mo
teriškosios— tik priemonė sakytajam tikslui: Moteris vyrui rei
kalinga tik tam, kad jis galėtų turėt sūnų. Taigi, ir čia esama gry
nai androkratinės embriologijos, kuri moteriai nepripažįsta jokios 
dalies auginant gyvypę; motina laikoma esanti tik pasivus indas. 
Šitokia androkratinė gimdymo teorija, pagal kurią vienintelė gy
vybės versmė esąs tėvas, įgalino tėvą pateisint savo valdžią ir 
biologiniu atžvilgių; o moteriai tuo būdu buvo atimtas paskutinis 
argumentas, kuriuo ji dar galėjo remti ir ginti savo teises.—- Betgi 
reikia pridurti ir tai, kad androkratinė embriologija buvo tik, 
lygiai vienašališkos, gynaikokratinės pažiūros apkreipimas, pasak 
kurią vyro vaidmuo naujai gyvybei atsirandant yra visai menkas: 
jis tik esąs tos gyvybės pažadinto jas.

Palieskime dar paskutines išvadas iš vyro ir moters santy
kių androkratinio apibrėžimo. Taigi, moteris savo vertę ir prasmę 
turinti tik iš santykių su vyru; tuo tarpu vyras yra visai šiuo at
žvilgiu savarankiškas ir jo vertė dar nesibaigia santykiais su mo
terimi; net daugiau: tikras vyrui gyvenimas prasideda anapus ben
dravimo su moterimi, būtent, toks gyvenimas, kuris yra aukštes
nis ir moteriai nepasiekiamas. Tik šioj, moters nesiekianč oj 
sferoj, vienas vyras galįs suprasti kitą vyrą. Todėl androkratinėj 
visuomenėj vyrų tarpusavio draugystė pradėta laikyt esanti ver
tingesnė kaip meilė moteriai. Graikuose šioks nusistatymas savo 
išraišką gavo žinomoj paidofylijoj13.

Iki šiol kalbėjome apie graikus, kurie, taigi, yra Europoj 
pirmieji gyvendinę androkratinę gadynę. Be graikų, Europai su- 
androkratint dar prisidėjo r o m ė n a i ir žydai.

Romos valstybėj patriarchalinės androkratijos atstovais yra 
buvęs aristokratinis patricijų luomas; jis ją gvvendino re
aguodamas į matriarchatinę Etruriįą, kuri karalių laikais buvo tu
rėjusi savo valdžioj ir pačią Romą. Ogi ir senieji Italijos, indo
europietiškų italikų užkariauti, gyventojai yra buvę matriarchati- 
ninkai. Taigi, patriarchališki užkariautojai čia yra sukūrę androk
ratinę aristokratiją, patricijų luomą. Patricijais buvo vadinami 
tie, qui patres ciere oossunt. t. y. kurie gali tėvus pasišaukti, 
pajudinti, ir todėl vėl tik jie vieni ir tikri patres (tėvai) gali būti. 
O plebėjai buvo betėvė minia, dėliai savo matriai chatinės kilmės 
vadinę save motinos vardais. Vėliau, kaip žinome, plebėjai kad

13 Gerai apie tai painformuoja Kroll, Freundschaft und Kna
benliebe (Tusculum-Schri ften 4) München 1924.

1
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ir atrodė susilieję su patricijais į vieną romėnų tautą, betgi savo 
betėvę, matriarchątinę kilmę jie visuomet instinktiviai atsimindavo.: 

Taigi ir patricijų kova su plebėjais yra buvusi ne kas kita, 
kaip patriarchatinio ir matriarchalinio principo kova dėl primato; 
vadinas’, čia buvo tik užmaskuotas tęsinys kovos, kovotos šiame 
krašte jau priešistoriniais laikais. Kad valstybės gyveniman neįsi
leistų jokios gynaikokratinės įtakos, Romos patricijams dar atrodė 
būsiant permaža moteriai atimt visas politines teises: jie siekė 
valstybės gyveniman neįsileist nė iš gynąikokratinės gadynės kilusių 
plebėjų šu jų visuomeninėmis, religinės ir lyčių tradicijomis. Taigi, 
romėnai buvo sukūrę gryniausio pavidalo vyrišką valstybę. Bei 
ji laikėsi tik tol, kol išsilaikė patriarchalinė aristokratija. Šiai 
žuvus ir vėl iškilus plebėjams, žuvo ir pati Romos valstybė.

Kaip romėnai buvo suteikę vyrui politinį principatą, taip žydai 
religinį; kaip pirmieji sukūrė grynai androkratišką valstybę, taip 
antrieji — grynai androkratinę teokratiją, tiktai vyrams prieina
mą kunigijos luomą. Jei jau ir graikai ir romėnai buvo pašalinę 
motei s pretenzijas kunigauti, einančias iš matriarchatinės gadynės, 
tai ekstremiškai vyriška žydų religija čia nedarė jokių nuolaidų. 

-Kaip moterys gali būt kunigės to Dievo, kuris savo įstatymus buvo 
apreiškęs tk vyrui? Jei žydų tauta buvo išrinktoji tauta, tai vyrai 
buvo išrinktoji Dievo lytis, kuriai tik vienai buvo skiriama tarpi- 
ninkaut tarp savęs ir pasaulio Kaip visos senosios žmonijos teo- 
kratijos, päv., bramaniškoji, taip ir levitų teokratija rėmė ir gynė 
patiiarchatir.ę moterystę, jos nesilygstamą galiojimą ir šventumą. 
Taigi, čia vyriškos lyties primatą palaikė pirmoj eilėj vyriškas teo
kratinis luomas.

Taip tat baigėsi didžioji lyčių kova, laimėjus vyro primatui 
šeimos teisėj, politikoj, religijoj ir filosofijoj. Žmonija pagaliau 
tapo andrccentrinė, t. y. visų gyvenimo sričių centre atsistojo 
vyras. Moters pajuto, kad jos laikai praėjo, kad dabar žodis pri
dera vyrui. Jos siela kęsdama nusilenkė vyrui ir priėmė tokį pa
vidalą, kokį iš Jos padarė androkratinis absolutizmas. Žmonija 
iš intuicijos ir įnytų gadynės įžengė į racionalybės gadynę, į Ūy- 
naminės istorijos laikus, 

r

Bet vėl atėjo\ laikai, kuomet ir vyrų valia pradėjo silpnėti, 
G r ūkų ir Romos aristokratijos, sukūrusios patriarchalinę Vakar ų 
sistemą, išsigimė virsdamos timokratijomi*, kuriose valdžios prin- 
cipan imama garbė ar turtaš. Radikalusis pk beizmas Romoj nugali 
išgverusią diduomene, ir pradėjęs ristis pakalnėn akmuo nebesu
laikomas. Vyriškam ašigaliui pradėjus smukt žemyn, tuo pačiu 
laiku kyla moteriškasis. Graikijoje prieš moteris nukreiptos Aris- 
tofano komedijos rodo, kaip vėl pradeda atbust gynaikokratinė 
valia radikaliosios Atėnų demokratijos laikais. Graikų religijoj 
įsigali demetriškas principas, Aleksandro papėdininkų helenistinėse
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valstybėse atgyja matriarchatiniąi kultai. Visame rytiniame Tarpu- 
Žemio pajūry grįžta moteriško principo primatas religijoj, žadąs 
atstatydinti pelasgų laikų gynaikokratiją. Plebėjams nugalėjus, ir 
Italijoj prasideda gynaikokratinis renesansas, kuris savo aukš
čiausios viršūnės pasiekia imperatorių gadynės cezaristinėj de
mokratijoj, kurioj jau nebebuvo patriaciato senąja prasme.

Romos militariniai žygiai į Rytus atidarė diadochų valstybių 
gynaikokrat nėms religijoms vartus į Vakarus. Religijų padedama 
ir romėnų moteris, graikų moters pavyzdžiu, galėjo pradėt ko
vą su androkratija šeimoj, valstybėj ir religijoj. Gynaikokratinės 
Rytų deivės pradėjo žygiuot užkariaudamos Romą: Kybelė, Isi- 
dė, Astartė, Bellona, Urania: įvairiais vardais ta pati viena mo
teriškoji deivė, kuri, gimdytojos teise pasiremdama, reikalauja ■ 
primato. Ir niekas nepajėgia šios plėtotės sustabdyt — nei sena
to nusprendimai, nei imperatoriaus įsakymai. Be aristokratijos ir 
teökratijos palikusi išdvasėįusi vyrija tos ofensivos neatlaikė. 
Nieko negelbėjo ir stoicizmo filosofų patetiška retorika. Vyrija 
pulkais plūsta į gynaikokratinių deivių šventes. Moteris pradeda 
atakuot ir politikoj. Julijų Claudijų dynastijos moters gyvena sa
vo kraujo gynaikokratinėmis taisyklėmis tiktai formaliniu atžvil
giu patriarchatiniame pasauly. Jos siekia užkariaut moteriai 
aukščiausią valstybės valdžią ir Romoj įgyvendint Semiramidės 
bei Kleopatros tradicijas. Nerono kova su savo motina yra ko
va naujojo matriarchato su istorijoj įsigyvenusiu patriarchatu dėl 
primato politikoj.

Politinė ir religinė gynaikokratija Romoj savo aukščiausios 
viršūnės buvo pasiekusi 3-me šimtmety po Kr., kuomet aukš
čiausias valstybėj vietas buvo pasiekusios Syrijos kunigaikštytės 
Julia Domna, imperatoriaus Septimiaus Severo Žmona, jos sesuo 
Maesa ir šiosios duktė Mammaea, Aleksandro Severo motina, ir 
Soaemidė, Heliogabalo motina. Romos valstybės likimas dabar jau 
moterų rankose ir jos svajoja apie dynastiją, paremtą matriarcha- 
tinę tvarka, kadangi patriarchatinė dynastija toliau nebegalima.

Atrodė, kad Vakaruose vyrų viešpatavimas pasibaigė, andro
kratija turės užieist vietą naujai gynaikokratijai, kokios būta vi
same Tarpužemio pajūry priešistoriniais laikais 14.

Kokią poziciją kalbamoj lyčių kovoj paėmė 
krikščionybė? Šį klausimą atsakyti padės atsakymas į kitą

14 Paskutiniu du skyreliu parašyti sutraukiant O. Eberz'o iškeltą me
džiagą jo straipsny .Aufgang und Niedergang des mänlichen Weltalters*. 
Hochland XXVI, 2 (1929). Kalbant toliau apie matriarchalinio ir patriarcha- 
tinio principo santykius krikščionybės šviesoj į Eberz’o išprotavimus tenka 
įnešti kai kurių korektivų ir papildymų.
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klausimą, būtent, ar ir ką davė krikščionybė moteriai kaip tokiai. 
Šį klausimą klausdamas išgirsi skersmenai priešingų nuomonių.

Kaip žinoma, Lietuvoj šiuo metu rengiamas civilinių jungtuvių 
įstatymas. Jo dėliai spaudoj dažnai eina priešingų nuomonių 
polemika. Ta polemika kai kuomet užgriebia ir tolesnių klausimų 
sritį; šioje kartkartėmis paliečiamas ir aukščiau pastatytasai 
klausimas apie krikščionybę ir moterį. Ir štai, kai Lietuvos katalikių 
moterų laikraštis „Moteris“ papeikė ketinamą įvesti civilinę metri
kaciją ir pabrėžė krikščionybės iškeltą moters vertybę, kairiųjų 
laikraštis „Lietuvos Žinios“, visuomet reikalaujančios tokią 
metrikaciją įvest ko greičiausiai, atsakydamos paskelbė tezę: 
„Krikščionija moterį nuvedė į išniekinimą“ (1933. L 23, N-.18). 
Kad šios rūšies spauda rašytų kitaip, netenka ir laukti. Betgi jos 
tvirtinimus, kad krikščionybė moterį išniekinusi,/kad Kristus 
moteiystę suardęs (taip vieną kart yra rašęs „Liet. Žinių“ auklė
tinis, laikraštukas „Jaunimas“) ir panašius netenka laikyt einan
čius tik iš dalyko nežinojimo; reikia teigti, kad tos rūšies spauda 
čia s ą m o n i n g a i s k e 1 b i a p a t į a k i p i ė ši š k i a u s i ą 
melą. Šis rašinys neturi uždavinio kalbamąjį klausimą nagrinėt 
iš pagrindų. Jį čia palieč'ame tik praeidami pro šalį. Todėl 
kalbamam klausimui atsakyti tik pakartosiu žiupsnį minčių iš 
vieno mūsų profesoriaus viešos paskaitos, kurios autorius turėjo 
maždaug tokį pat tikslą, kurį turi ir šis mano rašinys: padėt šių 
dienų Lietuvos moteriai inteligentei orientuotis jos teisėse ir 
pareigose.

Aš pats kalbamu klausimu būčiau kiek kitaip išsireiškęs, 
betgi kartoju čia mintis savo kolegos, patsai norėdamas palikti visai 
šalia. Tas, bet kokiu šališkumu neįtartinas, mano kolega rašo: 
„Krikščionybės dėka moters pasiekė tokį savo būklės pagerėjimo 
laipsnį, kokio iki tol neturėjo. Vienašališkas senovės visuomenės 
gyvenimas buvo atstūmęs šeimyninį gyvenimą į antrą vietą. 
Krikščionybė žmogaus dėmesį nukreipė į Dievą, išmokė žmogų 
mąstyti apie save ir nukreipti savo mintis, savo darbus tam 
Dievo patarnavimui. Sudarius tokį centrą, davus žmogui aplinkumą 
matuoti tokiu mastu, savaime kilo vyro ir moters lygybės klau
simas. Tiesa panaČių minčių nestigdavo ir filosofams, tačiau 
tiktai krikščionybės dėka šis klausimas buvo taip griežtai pasta
tytas. Prieš Dievą neturi prerogatyvų nevienalytis: išganymas 
Kristaus pūžadėtas ne vyrui, ne moteriai, o žmogui. — Lengva 
įsivaizdinti, kokį įspūdį turėjo sudaryt moteriai toji tikyba. Aišku, 
kokios reikšmės įgyja sutuoktuvės, Dievo vardu atliekamos. 
Moteris bažnyčioje meldžiasiv šalia vyro, ko nebuvo, pav., pas 
žydus. Seniau buvo laikoma, kad per sutuoktuves vyras moterį 
auklėja; per krikščionybės sutuoktuves auklėja vienas kitą; čia 
naujas sielų sugyvenimus: vyras ir žmona turi vienas antram
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padėti išganymo kelių eiti? Nekaltybė laikoma dorybe ne tiktai 
moteriai, bet ir vyrui; panašios minties pagonystėje negirdėta. Ir 
po sutuoktuvių reikalaujama ištikimybės.*. Abi lytys turėjo vie
nodas teises... Pagonys su dideliu nusistebėjimu žiūrėdavo į 
krikščionių moteris; manė, kad čia kažkoks stebuklas jas pakeitė.— 
Marijos kultas aukštai iškėlė moterį“15.

Kokią tat poziciją lyčių kovoj paėmė krikščionybė? Šios 
kovos teori ninkas^^r/as sako: „Tiktai krikščionybei pavyko 
sustabdyt nesulaikomai einančią gynaikokratizmo bangą Tarpu- 
žemio jūrų šalyse ir tokia plotme įgyvendint vyriškojo polio pri
matą šeimoj, valstybėj ir bažnyčioj, kaip tatai dar niekur ir nie
kada panašiai nelygstamai nebuvo įvykę. Krizį nugalėjo ir nuo 
gręsiančio moteriško primato apsaugojo trys galybės: krikščio
niškas asketas, krikščioniškas kunigas ir krikščioniška mote- 

.' rystė“. — Šiame krikščionybės vaidmens apibūdinime su kai kuo 
galima nelygstamai sutikti, su kai kuo nevisai. Kad krikščionybė 
atitaisė pagoniškojoj visuomenėj įsigalėjusią visokeriopą netvar
ką— tai tikra tiesa Krikščionybei buvo vistiek, iš kur ta ne
tvarka buvo ėjusi: ar iš perdėtos gynaikokratijos, ar iš perdėtos 
androkratijos tendencijų. Kaip luomų, taip ir lyčių kovoj krikš
čionybė buvo tai k i n toj a ir todėl ji gyvendino ne absolučią, 
nevaržomą androkratiją, bet jos siekimas buvo ir yra gyvendinti 
tokius lyčių santykius, kokių žinoma būta dar prieš vienur gy- 
naikokratijai, kitur androkratijai įsigalint. Ogi tuose pačių seniausių 
laikų santykiuose mes randame šeimoj tarp vyro ir moters tokį 
darbo pasiskirstymą, kuris atitinka kiekvienos lyties prigimtį. 
Tenai šeimos galva vyras, bet moteris anaiptol ne vergė. Ir 
krikščionybė ne ko kita siekia. „Tiesa, krikščionybė, iškeldama 
moterį, paliko kai kurių apribojimų, bet tik tokių, kurių reika
lavo būtinas reikalas ir tvarka. Taip krikščionybė, darydama vyrą 
šeimos galva, laikėsi to paprasčiausio dėsnio, kad kiekvienoje 
bendruomenėje, o tuo pačiu ir šeimoje, turi būti viena galva,

J5 Taip kalbėjo ir rašo prof. K. Aleksa savo viešoj paskaitoj, skai
tytoj Žemės Ūkio Akademijoj 1931.1 18, pavadintoj ..Moteriai apie moterį“. 
Paskaita (sutrumpinta) išėjo ir spausdinta (Kaunas 1931). Čia įrašytos citatos 
paimtos iš 31 ir 32 pusi. Imant šią paskaitą visą kaip ji yra, jos autoriui tinka 
patarlė: Utdesint viręs, tarnen ėst laudanda voluntas Joje daug visokeriopų 
ydų ir klaidų—kai kurios vra vadinamo „spaudos velnio“ pikti šposai, padaryti 
ar pačiam paskaitos autoriui ar tiems, iš kurių jis ėmė žinias, k. a. apie tą 
’1693 (?) metais parašytą anoniminį veikalą „Mulieres homines non esse“, 
kuris buvęs diskutuojamas Makono sobore (14 pusi ). Juk tą „soborą“ 
žinome buvus Maconö mieste (Prancūzijoj) dar tik 585 metais po Kr. (vi
sas klausimas išnagrinėtas „N. Vaidilutės“ 1921 m. 1-me numery (36—38 
pusi). Bet kadangi paskaitos autoriaus turėta neabejojamai gerų norų, 
ir ne vienu atveju pareikšta visai teisingų minčių, todėl jis už tą savo pa
skaitą vis dėlto yra pagirtinas.

17



212 \ -L . • •

kitaip nebus tvarkos. O tąja galva, prileidus principinę vyro ir 
moters lygybę, reikia padaryti tą iš jų, kurs iš p ir i gi m i es labiau 
yra tinkamas pasiimti šeimos globą ir jos gynimą. Tam daly
kui labiau tiko vyras, o ne• fizini ni u atžvilgiu silpnesnė ir labiau 
suvaržyta moteris. Tai pripažįsta ir pačios moterys. „Ne žmonių 
sauvaliavimas padarė — rašo E zbieta Gnauck-Kühne (Die deu
tsche Frau um die Jahrhundertwende. Berlik 1904,159), — kad 
moteris užėmė šeimoj antrą vietą, bet pati prigimtis. Prigimtis 
padarė, kad būtų įvykdytas uždavinys, moteris yra reikalinga 
apsaugos ir čia nieko pakeisti negalima“16.

Tikrojo moteriškumo ir krikščionybės dvasia persiėmusios 
šių dienų moterų judėjimo vadovės neranda nieko ir Šių dienų 
moteriai nepriimtino, nieko gėdingo, nieko pažeminančio, nieko 
tik iš to meto laiko dvasios einančio ir daug ginčijamuose šv. 
Pauliaus posakiuose 1 me laiške korintėnams17? Dėl moterų da
lyvavimo Bažnyčios tarnyboj tai „naujas tyrinėjimas klausimo, ar 
Katalikų Bažnyčia į savo klero tarpą buvo kuomet įtraukus ir 
moteris, bus parodęs, kad šio fakto negalima paneigti. Senoji 
Bažnyčia anaiptol taip žemai nemanė apie moterų giminę, kad 
būtų ją laikiusi esant nevertą ir nepajėgiančią tikti specialiai 
Bažnyčios tarnybai ir šventimams“18.

Katalikų Bažnyčioj šv. Mergelės Marijos kultas įneša tokio 
elemento, kurio nebūta Senojo Testamento religijoj. Tačiau Ma
rijos busimasis vaidmuo atitaisant pirmųjų žmonių nuopuolio pri
rengtą tragišką žmonijos būklę išreikštas jau pirmosiose Senojo 
Testamento eilutėse, o dar daugiau pranašų ypač Ižajo prana
šystėse. Taigi, ir Senojo Testamento religija nėra jau absolučiai 
„androkratinė“. Krikščionybės teologiją šiuo atžvilgiu, man ro
dosi, gražiai budina vieno didžiųjų Bažnyčios mokytojų, teologo 
ir poeto šv. Ambraziejaus (333—-397) žinomo himno „Te Deum 
laudamus“ vienas posmas, būtent, šis:. Tu, ad -Iiberandu m su- 
scepturus hominem, non horruisti Virginis uterum“, kurį.aš šiaip 
išversčiau: Tu, imdamasis išgelbėti žmogų, nepabūgai Mergelės yŠ- 
čių“ 19. Dėlto viena moterų lyties atstovė krikščionių teologijoj

ltt „Rytas“ 1933. IV. 8—10, 81 — 82 Nr. Šiame numery pradėtame 
straipsny „Ar krikščionybė pažemino moterį?“ yra ir daugiau gerų ištraukų 
iš literatūros kalbamu klausimu. Todėl jis vertas dėmesio.

Žiūr. pav , ką sako Oda Schneider straipsny „Sendung der Frau ‘ 
žurnale „Stimmen der Zeit“ 1931, 120, 336—346. Iš pagrindų šį klausimą 
nagrinėja P. Tischleder, Wesen und Stellung der Frau nach der Lehre 
des hl. Paulus. Münster 1923. — Šiuo klausimu „N, V te j“ bus atskiras 
straipsnis. ...

18 A. Ludwig, Weibliche Kleriker in der altchristlichen und frühmit
telalterlichen Kirche. München 1910 ; e ,

19) Gerbiamojo kun. A. Sabaliausko vertimas (jo didžiai branginti
noj liturginėj maldaknygėj „Šlovinkim Viešpatį“). „Tu, norėdamas išgelbėti 
žmogų, nepaniekinai panos įščių“ man atrodytų lyg truputį išblukęs.
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gavo titulą Theotökos, Deipara t. y* Dievo gimdytoja. Taigi, krikš
čionių religijos kulte ir moterų lytis turi savo atstovę. Betgi klysta 
tie paviršutiniški lygintojai, kurie mano, kad Mafija Katalikų Baž
nyčioj tėra Tarpužemio jurų kultūros ciklo motinos deivės ko
pija20. Jokio „gynaikokratizmo“ krikščionybėn neįsibrovė; betgi ir 
apie neaprėžtąjį „androkratižmą“ čia netenka kalbėt. Tiesa, ir 
didžių katalikybės teologų kaip, pav., tokio šv. Tomo Akviniečio 
raštuose užtinkame gerokai androkratinės filosofijos ir tokios 
pat embriologijos; betgi šiandien aišku, iš kur tatai atsiradę: tai 
iš Aristotelio, kuris, kaip kitiems, taip ir šiam vidurinių amžių 
teologui buvo labai didelis autoritetas. Tačiau tai anaiptol nėra 
pačios Bažnyčios mokslas.

Kad krikščioniškas asketizmas reagavo ir nugalėjo pagoniš
kąjį heterizmą, su šiokiu pasakymu nėra ką ginčytis. Bet krikš
čioniškos moterystės nesuardomumas —- tai juk ne vyro, bet 
moters pozicijos stiprinimas, kad ji vyrui nebūtų dažnai keičia
mos pirštinės. Kristus kartą pasakė, atėjęs ne griaut, bet įvykdint 
įstatymą. Jis, o vėliau Jo įsteigtoji Bažnyčia ir vykdė tą lyčių 
savitarpio bendradarbiavimo įstatymą, kuris buvo Leidėjo duotas 
žmogui nuo pat jo pradžių. Bažnyčios išauklėtoj vidurinių amžių 
visuomenėj moteris yra susilaukusi tokio pagerbimo (atsiminki
me krikščionišką ritėrizmą), kokio ji veltui dairėsi paskiau, vel
tui laukia ir šiandien. Ir intelektualiniu atžvilgiu vidurinių amžių 
moteris nebuvo jau taip užuita, kaip kad kas gal yra linkęs ma
nyti, tam tikros sugestijos paveiktas. Nekalbant apie vidurinių 
amžių moteris pasižymėjusias religinio gyvenimo srityse, pasi
rodo, kad garsiojoj Salerno medicinos mokykloj XI—XV šimt
mečiais būta daugelio net medicinos išmanančių moterų, netgi to
kių, kurios medicinos mokslui yra sukūrusios vertingų dalykų 21. 
Šitokios, tik paskutiniais laikais aikštėn iškilusios, žinios iš pa
grindų keičia kai kurias pasenusias pažiūras apie „blogą“ moters 
būklę „tamsiaisiais“ viduriniais amžiais 22.

20 Taip, pav., galvoja ir, šiaip gana rimtas, olandų mokslininkas prof. 
Q. vau der Leeuw'as savo straipsny „Muttergottheiten“ enciklopedijoj „Die 
Religion in Geschichte und Gegenwart“ (IV1.1930). Tokio manymo atitaisymą 
duoda K. Prümm žurnale „Zeitschrift für kathol. Theologie“ 1930,572—580. 
Žiūr. ir B. Bartmann,' Dogma und Religionsgeschte. Paderborn 1923, 56—68.

21 R. CreuZ' Salernitanische Frauen des 11 bis 15. Jahrhunderts im 
Dienste Aeskulaps, Die Frau 40 (1932) 110—115.

22 Plačiau apie tai žiūr. H. Finke, Die Frau im Mittelalter (Samm
lung KÖsel). Mokyta šių dienų moteris Lucija Varga neblogai atsilygino 
vidurinių amžių šmeižikams, parodydama, kad teigimas apie vidurinių amžių 
„tamsumą“ niekados nebuvo paremtas istoriniais tyrinėjimais, bet nuo 
pat pradžių buvo paleistas tik kaipo skambus šūkis ir kovos parolė. Tatai L. 
Varga įrodo savo studijoj: Das Schlagwort vom „Finsteren Mittelalter“. 
Baden 1932 (Vienos un-to prof. Dopsch’o vedamo seminaro darbas). 5
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Vadinamojo humanizmo laikai į krikščioniškąjį vidurinių 
amžių gyvenimą pradėjo brukt pagoniškąsias idėjas ir jį ardyti. 
Pradėjo irti ir iki tol buvusi stipri monogaminė moterystė. Jei 
kalbamos gadynės „humanizuoti“ kunigaikščiai ne mažiau di
džiavosi savo nelegaliais vaikais kaip kad legaliais, tai šiokių 
vyrų pėdomis pradėjo eit ir moterys. Buvo neišvengiama, kad ir 
moteris „humanizavosi“ tokiu pat laipsniu, kaip ir vyras. „Dva- 
siniame-teokratiniame laikotarpy moteris buvo pripažinusi vyriš
kosios lyties šuprėmatiją, aristokratiniame-humanistiniame prasi
dėjo jos pasipriešinimas“ (Eberz)23.

Tačiau humanizmo laikais atgimusi senovė buvo ne apoliniš- 
koji (androkratinė), bet dioniziškoji gynaikokratinė, kokios reikš
tas! vėlybojo helenizmo ir Romos imperatorių laikais. Aristo
kratinio humanizmo laikais vėl prasidėjo lyčių kova dėl primato. 
Vyriškoji gadynė savo zenitą buvo peržengusi ir linko į susmu
kimą. Aristokratinė dynastinė Prancūzija iki senojo režimo žu
vimo buvo Europai vadovaujanti humanizmo šalis, o drauge 
buvo ir modernojo gynaikokratinio judėjimo pirmoji fazė. Kata
rina Mediči, Henriko II našlė, Maria Medici, Henriko IV našlė ir 
Austrijos ispaniškoji Ona, Liudviko XIV našlė ir XV-jo motina, 
kurios vieno šimtmečio laikotarpy yra buvusios savo nepilna
mečių sūnų regentės, be skrupulų reiškusios savo galybės valią 
ir savo meilės gyvenimą, yra buvusios gynaikokratinio renesan
so figūros ir globėjos. Richėljės priešininkei Marijai Mediči 
Montaignė’o podukra panelė dę G o u r n a y 1628 m. dedikavo 
savo veikalą Qrief des Dames (Moterų skundas). Panašiai ir ka
rališkasis patarėjas, advokatas S i e u r d e S a i n t G a b r i e 1 
savąjį veikalą Mėrite des Dames (Moterų nuopelnas) 1657 m. 
dedikavo Austrijos Onai, Mazarinio politinei priešininkei. Kalba
mu laiku, be sakytųjų, dar buvo išėję A g r i p p o s iš N e t- 
tesheimo Declamatio de nobiUtate et praecellentid feminei 
sexus (Apie moterų lyties taurumą ir kilnumą. 1529) ir D e 
1’ E s c a 1 e‘io Champion des Femmes qut soutient ądeiles sont 
plus nobles ei plas parfaites et en topt plas vęrtueuses (Mote
rų kovotojas, palaikąs jas esant tauresnes, tobulesnes ir iš visa 
dorybingesnes. 1618). Gali juoktis iš pedantiško ir retoriško to
no, kuriuo šiuose veikaluose nagrinėjamas klausimas, katro—vy
ro ar moters—prigimtis yra aukštesnė, t. y. paskutiniame gale 
katrai lyčiai pridera primatas. Bet jau patsai šiokio klausimo 
iškėlimas buvo simptomas, kad lyčių santykiavimas pradės keis
tis. Panelės G o u r n a y ir ypač su skoniu bei dvasia parašytos 
S a i n t. G a b r i e 1 i o advokatiškos kalbos žino, ko nori. Juo-
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23 Dabar vėl bus pasekama Eberzo mintimis (ži 14 pastabą), ur
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du abu neabejoja moterį turint aukštesnę prigimtį už vyrą; tą 
moters prigimtį iki šiol slopinęs vyro tyroniškumas; iš Čia da
roma išvada, kad Žmonijos gerovė reikalaujanti moters primato 
šeimoj ir valstybėj. Kunigavimas, panelės Ouornay manymu, 
moteriai buvo uždarytas vaduojantis ne esminiais, bet tik opor- 
tunistinias sumetimais, kad butų išlaikyta lyčių taika. Ir šeimoj 
patriarchatinė vyro padėtis stovinti ant silpnų kojų, nes „jei Šv. 
Raštas vyrą sako esant moters valdovą, tai iŠ vyro pusės yra 
didžiausia kvailybė tame pasakyme matyt savo pasididžiavimo 
titulą; Evangelijoj šitaip pasakyta tik iš reikalo, palaikyt šeimoj 
santaiką*. Panelė Gournay taip pat moka paaiškinti, kodėl Kris
tus, „kuris savo laimingą ir garbingą iš numirusių atsikėlimą 
pirmiausia apreiškė moterims“—o tai yra excellent privilėge du 
sexe feminine (moterų lyties puikiausia privilegija) —- kodėl Kris
tus buvo priėmęs vyrišką paveikslą; „nes jei vyrai didžiuojasi, 
kad Jėzus Kristus yra buvęs jų lyties, tai aš į tai atsakau, kad 
taip daryt Jis galėjo padorumo dėliai, kadangi jis, būdamas 
jaunas, nebūtų galėjęs, nesukeldamas papiktinimo, dienomis ir 
naktimis maišytis tarp minių, žmonių giminę atversdamas, jai 
padėdamas ir gelbėdamas, jei jis būtų buvęs moteriškos lyties; 
ypač žinant žydų įnirtimą“.

Sakytose knygose išdėstyta tikra gynaikokratinė sistema 
O Moliere’o opozicija jo komedijose apie moteris (Les femmes 
savantes ir kt.) rodo, kad tame šimtmety gynaikokratinės dva
sios būta paplitusios taip pat plačiai, kaip kad Aristofonas liudija gy
naikokratinės tendencijos išplitimą jo gadynės atėniečių moterų 
tarpe. Ponios Maintenon (1635—1719) bandymai atstatyt moteris 
į tradicinę poziciją buvo veltui. Liudvikui XIV-jam mirus, nukri
to visi varžtai ir XVIII šimtmetis tapo le Siėcle de la Fetnme 
(Moters šimtmetis). Revolucijos išvakarėse buvo pasiektas pir
masis etapas. Vyrų primato teisė teoriškai iš principo buvo pa
neigta, kad ir de facto ji dar laikėsi. Jį ir efektiviniu atžvilgiu 
sugriauti buvo palikta artimiausiam laikotarpiui. Enciklopedinin- 
kas C o n d o r c e t’as (1743—'1794) savo įžymiausiame veikale 
Esquisse d’un tableau historique des proges de l’esprit humain 
(1794) apie lyčių santykius sprendžia savo gadynės dvasioj: ly
čių nelygybė negalinti eiti iš kur kitur, kaip tik iŠ (vyro) jėgos 
panaudojimo piktam, ir veltui ieškome tatai sofizmais pateisint.

Prancūzų revolucija, nuvertus! aristokratinį dynastinį luomą» 
jo vietoj pastatė vadinamą trečiąjį, buržuazinį, arba ekonominį, 
luomą. Demokratija — trečiojo luomo viešpatavimas — įgyven
dino ekonominę diktarurą. Ir aristokratinis ir buržuazinis luo
mas ūkį atpalaidavo nuo politinės ir religinės kontrolės, jį patį 
padarydami politika ir religija. Iš gyvenimo tarno ir priemonės 
ūkis patapo autonominis sau tikslas ir visagalis gyvenimo tyronas
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bei neprietelius. Liberalinės demokratijos gadynėj, taigi, vyriškąjį 
polį reprezentuoja homo oeconomicus, biznierius, buržujus, kaip 
kad praeitoj gadynėj tuo reprezententu buvo gentilhomme (dva
rionis). Dvasininkų luomo asketinis spiritual u mas.dirigavęs gy
venimui viduriniais amžiais, ir humanizmo laikų aristokratinis 
luomas dabar jau pasiliovė buvę gyvenimą sprendžiantys veiks
niai. Taip pat ir buržuazinis-— patricinis humanizmas, kurio 
pirmasis atstovas yra buvęs Petrarka (1304—1374), o paskutiny
sis — Goethe, pasibaigė šiam pastarajam akis užmerkus (t 1832). 
Demokratijos pasaulėžiūra ir religija yra ekonomizmas, kuris 
galų gale yra materializmas.

Vyrų luomai, nuversdami vienas kitą, betgi kirto tą šaką, 
ant kurios jie patys sėdėjo. Revolucijos žmonės, paskelbusieji 
„žmogaus ir piliečio teises“ o taip pat garsiąją ėgalitė (lygybę), 
neabejotinai turėjo galvoj tik vyrų luomą. Juk dar ir Šiandien 
toji šalis, kurioj tie laisvės šūkiai buvo taip garsiai šūkaujami, 
nėra davusi moterims paprastosios piliečių teisės, — balsavimo 
teisės! Bet jau anuomet, revolucijos metais, vyro revolucinė 
dvasia buvo pagavusi ir moterį, kuri turėjo pakankamai logikos, 
kad iš trečiojo luomo paleistų šūkių padarytų ir sau tinkamas 
išvadas. Ir ji padarė. Moteris padarė tokią revoluciją, kokią ji, 
kaip moteris, sugebėjo padaryt— lyties revoluciją. Būtent, atsa
kydama į šūkį droits de L'komme (vyrų teisės!), ji šūktelėjo: dro
its de La femme (moterų teisės!), ir kaip buržuazija reikalavo vy
rams ėgalitė, taip moteris pareikalavo e galite des sexes (lyčių 
lygybės). Ir štai XIX šimtmetis dar labiau kaip XVIIį tampa mo
ters šimtmečiu. Šiame šimtmety vyrija aiškiai pajuto, kad kylan
čio moterų judėjimo jokiomis priemonėmis nebesulaikys.

Tuo tarpu praeito šimtmečio liberalinė ir socialistinė an- 
drokratija privedė gyvenimą prie tos krizės, nuo kurios šiandien 
dūsta visas pasaulis. Štai kokius kaltinimus sviedžią praeito 
šimtmečio liberalinės Europos adresu, tur būt, ne kas kitas, kaip 
vienas tų pačių jaunesniųjų liberalų: „XIX Šimtmečio žmonės 
gyveno mūsų lėšomis. Auksinės gadynės liberalai graužė ir sa
vąją ir mūsiškę substanciją: jie suėdė ne tik savo, bet ir mums 
teisėtai priderančius palaikus, ir mūsų rezervus. Mes šiandien 
turime apmokėt anų laikų laimę. Išaikvoję mūsų turtą, jie mums 
paliko tik problemas spręsti. Ne su pasitenkinimu, ne su nuos
taba žiūrime j anas dienas, bet su apkartimu ir liūdesiu. Kam 
buvo reikėję sukurt Hagoj Taikos Teismas ir palikt mums didįjį 
karą? Kam buvo reikėję skelbt darbo teisę ir palikt mums 20 
milijonų bedarbių? Kam buvo reikalingas tas ūkio pakilimas, jei 
mums tiktai krizės tepaliko?“ 24.
-------------------------------—-.

34 Iš Renzo Sereno str. žurnale „Rassegna Italiana“ (Roma) 1932 m. 
Liepos mėn.
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Tai naujosios androkratijos bankroto prisipažinimas. To jos 
bankroto garsingiausias liudytojas yra buvęs didysis karas, nu
nešęs nuo žemės veido dešimtis milijonų stipriausių vyriškų gy
vybių. O apie ką androkratija galvoja Šiandien? Nagi daug kal
bama apie nusiginklavimą, o slaptomis vis daugiau ginkluojamas!, 
rengiamasi naujam, dar baisesniam karui jau ne be šiaip ginklais, 
bet nuodingomis dujomis rengiantis išnaikint ištisus miestus, iš
tisas šalis. Kai kur, Rytuose ir piet. Amerikoj karas jau liepsnuoja.

O kokj vaidmenį šiuose pasirengimuose vaidina moterys? 
Jų nuoširdžios pastangos palaikyt Europoj taiką pareiškiamos 
rinkimu parašų už taiką ir kitokiais būdais. Jos, taigi, yra pasi- 
ėmusios vaidmenį tų senųjų Italijos sabiniečių, kurios puola į 
kovojančios, pasiryžusios susinaikini vyrijos tarpą ir deda nuošir
džių pastangų ją sutaikint.

Bet pirm negu padarysime paskutines išvadas, dar turime stab- 
telt prie tos, iki šiol dar niekur neregėtos ir negirdėtos baisenybės, 
kuri iškilo gyvenimo viršun, kai tą gyvenimą buvo baisingai su- 
drumstęs didysis karas. Kalbame apie bolševizmą. Bol š e v iz mas 
taip pat yra tiesioginis androkratijos tarpusaviu rung
tynių padarinys. Kaip pirmiau vadinamas trečiasis luomas bu
vo pasiskelbęs esąs viskas (te tiers e'tat ėst tout) ir naikinęs 
aristokratiją, taip dabar, po didžiojo karo, to karo nepaprastai 
privargintas, ketvirtasis luomas tą pat pareiškė trečiojo,, buržu
azinio luomo adresu: ketvirtasis luomas yra viskas (le quatrieme 
ėtat ėst tout), ir paskelbė išnaikinimą visokiai buržuazijai. Nes 
kaip pirmirmiau liberalinė demokratija mito aristokratijos neapy
kanta, taip dabar ochlokratija (visuomenės padugnių valdžia) 
minta bužuazijos neapykanta; abi juodvi yra luomų neapykantos 
ir klasių kovos produktai. Tas tik skirtumas, kad liberalinė de
mokratija viską siekė padaryt ir viską darė biznierių vardu, dva
sinėmis ar materialinėmis gėrybėmis prekiaujančių biznierių vardu, 
o ochlokratija viską daro darbininkų visuomenės vardu. Tuo 
būdu vyriškojo polio (ašigalio reprezentantu padaromas darbi
ninkas. Bet ochlokratiniame žmoguje vyras yra visiškai išsidvė- 
sęs (palikęs be dvasios, nudvasėjęs, entspiritualisiert), visoks dva
sinis gyvenimas jam yra tik ekonomikos epifenomenas (paskui 
einąs reiškinys). Jau trečiasis luomas gyvenime tesiekė ekonominių 
tikslų; o ochlokratijos materialistinė ontologija tatai padarė dogma. 
O juk kapitalistinė ir komunisti nė gamybos forma 
yra tik du skirtingu keliu į tą patį tikslą: kvai
lini materialinių gėrybių ištroškusias al
kanas darbininkijos minias šios žemės rojaus pa
žadais; juk tą pat siūlė ekonominė demokratija, tą pat siūlo 
ir bolševikinė ochlokratija.

Ochlokratinis vyrų konglomeratas dar mažiau kaip liberalinė 
demokratija įgali sukurt organingą valstybės formą. Jau demo-
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. kratuos yra panašios į anorganines amalgamas, suburtas iš eko
nomiškai dirbančių atomų, kurie parlamentinėj valdžioj krypsta 
į visas keturias dangaus horizonto puses ir kurį laiką gali būt 
palaikomi draugėj tik diktatūrų jėgos. Bet diktatūros tegali suirimą 
kiek užtęst, o negali ardymo proceso sustabdyti; nes ir pačios 
diktatūros yra be organinių šaknų. Demokratija turėjo savy anar
chijos sėklų. Kaip sumaterializėjęs grynai ekonominis žmogus yra 
vyriško paveikslo žuvimas, taip materializmu atsirėmusi ekono
minė demokratija yra androkratiškos valstybės žuvimas. Ir vienas 
ir antras juodu buvo palikę be dvasios.

Todėl ochlokratijai įsigalėjus, organingos valstybės iš visa 
neblieka; jos vieton atsistojo produkuojanti bendruomenė; ir visai 
suprantama, kad šiokia anorganinė dirbančių atomų amalgama 
gali būt palaikoma tik nuolat kurstomos luominės neapykantos 
ir diktatūros, kaip mechaniškas atomų sutelkimas. Taigi, ochlo
kratija yra sociologinis monstras (bjaurybė), kokio dar iki 
šiol nematyta ir negirdėta; jame viena dalis laiko save esanti visa, 
vienas atskiras organas, vienas luomas suėda visus kitus ir dėlto, 
būdamas hipertrofuotas, vaizdinasi tapęs pilnas organizmas. Betgi 
nė joks nenatūralūs ir antinaturalus monstras ilgai negyvena; tat 
jokia diktatūros valdžia iš mirties nepadarys gyvybės.

Mūsų nagrinėjamos problemos — lyčių kovos — atžvilgiu 
ochlokratija liudija, kad vyriškoji lytis jau yra visai netekusi jė
gos sudaryt organinę bendruomenę, valstybę Paskutinios vytų 
sudarytos visuomenės tvarkos žodis yra bankroto paskelbimas. Ir 
demokratinio ir ochlokratinio plauko ekonominis technikinis žmo
gus yra androkratinės gadynės galas.

Bet androkratija subankrutavo dar ir kitu atžvilgiu: nepa
jėgdama sudaryt šeimą. Čia kelias į bankrotą ėjo šiokiais laiptais. 
Humanistinė aristokratija nužemino dvasinį tėviškumą, technikinė 
ekonominė buržuazija sunaikino aristokratinę patriarchatinę mote- - 
terystę, ogi ochlokratija pribaigė ir palaidą buržuazinę moterystę, 
ir vietoj individualaus tėviškumo ėmėsi pastatyt kolektivųjį.

Kokią padėtį ochlokratija sudarė moteriai? Nagi toj šaly, 
kurioj šiandien ochlokratija kelia savo pragariškas orgijas, jau 
prieš karą moteris būdavo visai pigi prekė. Vienas Maksvos uni
versiteto profesorius mano studentavimo laikais, dėstydamas ati
tinkamą kursą, apie lyčių santykiavimo sąlygas Rusijos didmies
čiuose, aiškiai atsimenu, tarp kita ko vieną kartą yra su apkarti 
mu veide pareiškęs: „Taigi, matote, ponai, kad moters kaina 
vienai nakčiai mūsų miestų nakvynės namuose nusileidžia iki pen
kių kapeikų“.

Bet tai buvo nevisai „legalus“ moters turėjimas. Šiandien 
Rusijoj moters nupiginimas yra įstatymų „legalizuotas“, netgi nor
muotas. Šiandien Rusijoj „legali“ moterystė sudaryt kainuoja bene
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vieną rublį. Kad ir. po dviejų valandų ar dienų ta moterystė vieno 
katro pareiškimu gali būt vėl taip pat legaliai panaikinta, rodos, 
už trisdešimtis kapeikų.

Dirstelkime dar į tos ochlokratinės androkratijos bankrotų 
pareiškimus bei intencijas moters atžvilgiu. „Sovietų komunistai 
nuosaikiai vykdo gyveniman vadinamą mokslą vokiečių socialde
mokratų vado Bebel’io, pareiškusio anuomet: ,Vyras ir moteris 
yra ne kas kita, kaip gyvuliai. Ar galima kalbėt apie gyvulius, 
kad jie eina į moterystę, apie pačią jų moterystės ryšio nesuar- 
domybę?’ Tat Maksvos kongresas drąsiai skelbia visam pasau
liui; Jeigu revolucija turi pasisekti, esame mes prie šio reikalingi 
moters prisidėjimo. Kad ją turėtume, turime ją atitraukt iš namu 
židinio; Mes turime tuo tikslu moteryse išnaikinti vadinamos 
.motinos meilės’ egoistišką jausmą ir instinktą. Jeigu moteris 
myli savo vaikus, jinai yra ne daugiau, kaip gyvulėlis, kaip kalė 
(1924. XI. 16 d. kongresas)... Motinos komunizmo šviesoj vaiz- 
duojamasi kaip tos soči ai ižu otos mašinos suvalstybintiems vai
kams gimdyti...“ „Ekaterinburgo mieste bolševikų, valdžia 1918 m. 
pavasarį paskelbė įsakymą, įdėtą „Sovietų Žiniose“ ir, be 
to, pagarsintą visame mieste, kuriuo einant, visos mergaitės 
nuo 16 m. iki 25 turi būti socializuotos, o kas nori jomis nau
dotis, turi kreiptis į tam tikrą revoliucinę įstaigą“ 25.

Kaip šitokius siekimus tenka vertint mūsų nagrinėjamos 
problemos šviesoj? Teisingas yra pasakymas, kad ochlokratinė 
„moterystė“ yra ciniškas, t y. šuniškas (šiuo atveju šis terminas 
labai tinkamas) pasirodymas, kaip vyras yra bejėgis mylėt moterį. 
O tai yra antrasis androkratijos bankrotas, nes tai yra prisipaži
nimas, kad vyrai šiandien nebeteko jėgos ir Šeimą sukurt. Šių 
dienų ochlokratinio plauko vyras nebeteko nei įgalios nei valios 
meile prie savęs patvariai pririšt v i e n ą moterį.

Visuomenei išdvasėjant, vyrų pozicija moterų lyties atžvilgiu 
darėsi vis labiau zoologiška. Vokiečių filosofas K e y s e r! i n g’as 
vieną kartą mūsų gadynę pavadino neerotiška. Iš tikrųjų, Erosą 
sumalė mašinų gadynės ratai. Riterių gadynės negalima įsivaiz
dini be moters gerbimo taip pat, kaip negalima demokratinės 
arba ochlokratinės su moters gerbimu. Nes tokios vyrų bendruo
menės, kurios ekonomiką stato aukščiau kaip meilę, turi neiš
vengiamai moterį suniekint, atimt jai garbę ir vertę. Senaisiais, 
pirminės civilizacijos laikais matriarchatinįame cikle iš gyvenimo 
išstumiamas vyras ieškojo ir rado būdų terorizuot iškylančią gy
veniman moterį griebdamasis kaukių ir tolygių priemonių. Taip 
ir šių dienų subankrutijusi androkratija, nepajėgdama savo lyties

25 Iš J. Lomano str. „Antikristo karalystėje“. „Tiesos Kelias“ 1931, 
7-8 Nr. 436 ir 437, 438 ir 439 pusi. Bis straipsnis drauge su kitais įdėtas ir 
knygoj „Quo vadis modernioji Europa?“ (Kaunas 1931).
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primato išlaikyt savo vyrų sielos kilnumu ir dvasinė meilės jėga, 
griebėsi gelbėt savo situaciją nauju tironybės pavidalu. Būtent, 
kad moterį lengviau suvaldytų, paskiausių laikų vyrija pasiryžo 
ją suvyrint, nutolindama ją nuo jos prigimties ir padarydama ją 
be šaknų. Liberalinė demokratija ją mokė grynai vyriškai galvot 
ir įtraukė į praktinį ekonominį gyvenimą, o komunistinė ochlo
kratija moterį padarė asmens neturinčia ūkio verge, ir galop iš 
jos daro heterą (prostitutę) vyių minios lytiniam egoizmui pa
tenkinti; to ir siekia aukščiau cituotas komunistų įsakymas moterį 
socializuot.

Bet reikia manyti, kad ochlokratinės androkratijos pastan
gas neduos to, ko jomis siekiama. Reikia tikėtis, kad moteris 
netrukus supras, ko čia siekiama, pasipriešins nelemtoms vyrų 
užmačioms ir gyvenimo vertybes pastatys aukčiau kaip produk
cijos interesus, čia gali taip išeit, kaip su visuotinu gyventojų 
apginklavimu. Visi gyventojai mokomi vartot ginklus, kad gintųsi 
nuo viršinio priešo, bet paskui gyventojai ginklus panaudoja ir 
vidaus revolucijai sukelt. Taip ir lyčių kovoj. Moterys, išėjusios 
suvyrinimo mokyklą, pamatys visas vyrų silpnybes ir savo inte
lektinius bei ekonominius ginklus, kuriuos jas vartot buvo vyrai 
išmokinę, panaudos galutinai įveikti vyrų primatą, kurio dvasi
nius ir drauguomeninius pagrindus buvo pagriovę patys vyrai.

Bet savo lyčiai lemtąjį suvaidint vaidmenį, išvengt andro
kratijos pastatytų moteriai pinklių ir iš visa suvaidint sveikatin- 
tojos ir gelbėtojos vaidmenį šių dienų gyvenimo pakrikime 
sugebės toli gražu ne kiekviena moteris, kad ir inteligentė. Tatai 
pajėgs padaryt tik tos, kurios mokės tinkamai susiorientuot 
esamoj padėty. Liūdniausią vaidmenį moteris vaidina tais atve
jais, kuomet, savo nesusipratimo dėliai, duodasi pati įtraukiama 
į tokią akciją, kuri paskutiniame gale nukreipta prieš ją pačią. 
Deja, kdmunistinė ochlokratija, tas brutaliausias moteriai smurtas 
iš vyrų pusės, turi savo talkininkėmis ir moterų. Aure, komu
nisčių moterų sąjungos kongresas 1924 m. paskelbęs: „Revuliucija 
yra neįmanoma, kol laikosi šeima... Juk tai buržuazijos institucija, 
Bažnyčios išrasta. Dėl to jinai ir turi būti išnaikinta“26.

Tikrai reikiamo šių dienų moteriai susipratimo atžvilgiu 
labai liūdnai užsirekomenduoja ir ta gerbiamoji ištekėjusi bei 
tarnaujanti moteris lietuvė, kurios atsakymas į anketą buvo šiais 
metais įdėtas šiame pat laikrašty27. Visų komunistų troškimas, 
kad šitokių moterų būtų kuo daugiausia, kadangi jos, kad ir 
sakosi giliai Dievą tikinčios ir nesančios komunistės, betgi yra 
puikus vanduo komunistų malūnui sukti ir sau pačioms susimalti.

26 Iš Kologrivavo str. „Stimmen der Zeit“ 1926, Juni, pagal Lomaną.
27 „Naujoji Vaidilutė“ 1933 m. 1 Nr. 33—35 pusi.
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Aukščiau konstatuotas dvejopas šių dienų androkratijos 

bankrotas: nesugebėjimas sukurt organingą visuomenės tvarką 
ir Žmonišką šeimą. Mūšų nagrinėjamos problemos plotmėj ga
lima dar nurodyt ir į androkratijos bankrotą trečiojo), būtent, 
filosofijos ir pasauližiūros srity. Šioks tvirtinimas gali pirmoj 
pradžioj atrodyt visai paradoksiškas. O tačiau ir jis duodasi pa
remiamas. Mat, paskutiniu laiku mėginama sintentint istorinės 
etnologijos davinius su filosofijos istorijos daviniais. Istorinė 
etnologija, kaip žinome, ir kaip tatai šiek tiek paliestą ir šiojo 
straipsnio pradžioj, yra nustačiusi tris pagrindinius pirminės 
civilizacijos bei kultūros ciklus, kiekvieną su savotiška civilizacija 
(materialinio gyvenimo pagerinimo priemonėmis) ir kultūra (dva
siniu turtu, pasireiškiančiu religinėmis pažiūromis ir kt,). Tie 
ciklai tai matriarchatinis, arba moteriškas, totemistinis, arba 
griežtai vyriškas, ir nomadinis (klajoklių), stovįs vidury tarp šių 
dviejų. Ogi filosofijos istorija mums parodo, jog žmonijos gal
vojime būta įvairių krypčių, atseit, galvojimo tipų, kurių viename 
laikotarpy vyraudavo vienas, kitame kitas tipas. Filosofijoj gali
ma ryškiai išskirt platoniško, aristoteliško ir demokritiško, arba
mechanistinio, galvojimo tipai. Platoniškasis tipas vyravo grai
kuose Platono Akademijoj, o krikščionybės laikais per šv. Augus
tiną ir kt. turėjo primatą iki 13-jo šimtmečio. Aristoteliškas 
galvojimas laikėsi Aristotelio pasekėjų mokyklose, o krikščio
nybės laikais įsigalėjo nuo 13-jo šimtmečio. Demokritiškas, arba 
mechanistinis, galvojimas, senovėj palaikytas Epikūro ir Lukre
cijaus, naujausiais laikais sustiprėjo nuo Galilejo laikų ir laikėsi 
iki šių dienų.

Kokis tat gali būti ryšys tarp etnologijos nustatytų pirminės 
kultūros ciklų ir sakytųjų filosofijos« tipų? Nagi, būtent, yra mė
ginama kiekvieno trijų didžiųjų galvojimo tipų šaknis .surast vie
name kuriame trijų etnologijos ciklų. Pirmas, mano žiniomis* 
tokį bandymą yra padaręs naujų kelių ieškąs vokiečių galvotojas 
W, Moock’as savo straipsniuose apie Galilejį ir jo gadynės 
klestėjimą bei susmukimą28. Moock’as, taigi, ir mėgina filosofinio 
galvojimo tipus atremt į etnologijos ciklus^ Kad aristotelizmas 
yra androkratinė filosofija, prie to jau esame priėję ir kitais 
keliais. Mopck’o išvedžiojimais, aristotelizmas savo Šaknis turįs 
nomadų (klajoklių) gyvenimo įvaizdžių nuteikto] psychėj. Vie
našališkai androkratinis yra totemistinis ciklas. Jo gyvenimo 
įvaizdžiai yra sukūrę amatininkų, inžinierių filosofiją — demo
kratiškąjį atomizmą bei mechanizmą, kurio simbolis naujaisiais 
laikais yra buvęs Galilejis. Tuo būdu platonizmo šaknų lieka

28 Straipsniuose, Galilei — ein Symbol“ ir „Das Ende des galileischen 
Zeitalters“. Hochland 27 (1929—30) 1, 1—9 ir 397—413 p.
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ieškot matriarchatiniame cikle. Išeina, kad p 1 a to n i z m a s yra 
matriarchato f i losofija.

Kaip šiandien yra filosofinio galvojimo kovų lauke? Nagi, 
m ec ha n iš tini s galvojimas šiandien yra su- 
ba n krutijęs ir metamas lauk ne tik iš gyvosios gamtos 
mokslo, bet ir iš fizikos. O koks galvojimo tipas stoja vietoj 
atgyvenusio mechanizmo? Nagi, p l a t o n i škas i s 29. Taigi, 
„totemistinė“ mechanizmo filosofija Šių dienų galvosenoj užlei
džia savo vietą „matriarchatinei“ platonizmo galvosenai. Vadi
nasi, ir filosofijoj šiandien gyvename „vyriškosios“ galvosenos 
pralaimėjimą ir „moteriškosios“ laimėjimą. Tatai taip pat turi 
padrąsint šių dienų moteris jų laukiamiems uždaviniams atlikti.

O iš jų šiandien daug laukiama. Aure, tiems, kurie apie 
musų čia liečiamą problemą negalvoja, galėjo pasirodyt labai 
keista vieno mūsų dienraščio įvairenybių skyriuj prieš metus su 
viršum įdėta žinutė su antrašte: „Moterys išgelbės pasaulį“, ku
rioj sakoma, kad žinomas vokiečių filosofas Keyserling’as mano, 
jog žmonija iš visų nelaimių išsigelbėsianti, jei grįšianti prie 
matriarchato 30. Mums išmintis yra tik natūrali išvada iš to, kas 
aukščiau išdėstyta. Mes sutinkame su Keyserling’u ir tuo atžvil
giu, kad toli gražu ne kiekvienas moterų judėjimo pasireiškimas 
gali duoti to, ko iš jo laukiama. Keyserlingas, antai, yra femi
nizmo priešininkas. Jo manymu matriarchatas esąs priešingas 
feminizmui. Feminizmas reikalaująs, kad moteris turėtų teisę turėti 
visas vietas, kurios pirmiau huvo turimos tik vyrų. Tatai mote
ris esą suvyrina. O matriarchatas siekiąs tik, kad moteris vieš
patautų visuomenėj neiškraipydama savo gamtos ir, kas svar
biausia, savo sielos. Feminizmas esąs dabarties pavojinga liga, 
nuo kurios labiausiai kenčianti Vokietija ir Amerikos Jungtinės 
Valstybės. Mažiausia — Prancūzija ir Pietinė Amerika. Savo 
moralinį ir politinį patvarumą Prancūzija apsaugojusi labiau, 

, kaip kitos valstybės todėl, kad Prancūzijos moteris esanti dar ne 
visai feminizmo pagadinta (Ten pat).

Prancūzę, kaipo labiausiai vykusią moterį tarpe visų kitų 
kraštų moterų, budina ir anglų rašytojas Dr. C1 o u d e s 1 o y B r e* 
r et o n, gerai pažįstąs anglų, prancūzų ir vokiečių moteris. Jo 
straipsny 31 randame ir tokių minčių, kurios gražiai tinka ir šio 
mūsų straipsnio išvadoms sustiprinti. Jis, tarp kita ko, rašo: 
„Įstatymus ir tvarką kurti yra moters tikrasis džiaugsmas; o ją 
(tvarką) griauti yra vyro džiaugsmas...“ „Vyras iš prigimties yra 
miškinė, moteris — naminė būtybė. Kalbama apie nuramdytą

29.Žiur. keletą pastabų Kosmo 1932 m. 10 — 12 pusi. Šis šių dienų 
galvosenos persiorientavimas laukia aprašomas ilgesniame straipsny.

30 „Rytas“ 1932. II. 8, Nr. 30 (2296).
31 Žurnale „Revue Bleue“ (Paris) 1932 m. Spalių mėn.
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Megerą32, bet ji yra tik išimtis. O taisyklė — tai kad vyrai 
reikalingi būti nurąrhdomi...“

Tauraus padrąsinimo šių dienų inteligentė moteris gali 
rasti ir „Suturdąy Review“ (Londone) redaktoriaus A. W y a 11’ o 
Ti 1 b y ’ o straipsny33, kuriame kad ir keliama aikštėn iki šiol 
vakarų žmonijos istorijoj pasižymėjusių moterų mažas kiekis, 
betgi nepaneigiami ir moters gabumai mokslo, meno ir politikos 
srity. Atvirkščiai, visai androkratiškos tendencijos padiktuotas yra 
pradžioj su minėtas G. V e n z m e r ’ i o straipsnis, kuriame reiš
kiama nepasitenkinimo dideliu moterų pagausėjimu Šių dienų 
aukštosiose Vokietijos mokyklose. Straipsnio autorius Čia tarp 
kitą ko atpasakoja ir Vokietijos liberalų organe „Frankfurter 
Zeitung“- neseniai išspausdintą straipsnį, kuriame ir Vokie
tijos studentai kviečiami pasekt Oxfordo studentais, paskel
busiais karą moterų invazijai tame universitete ir reikalau
jantieji studentų ir studenčių skaičių nustatyt prisilaikant Nu
merus clausus. Nurodomas kaip sektinas ir Japonijos pavyzdys, 
kur vyrai ir moterys studijuoja atskirai: ten valstybiniai universitetai 
rezervuoti tik vyrams, o moterys turinčios galimumo lavintis 
privatiniuose universitetuose.—Tokių tai siekimų rodo šių dienų 
androkratijos atstovų galvojimas. Apie tai moteris turi žinot ir 
daryt atitinkamas išvadas.

Kas pasakytina apie lyčių santykius pas mus, Lietuvoj? 
Turėdama didžiausių nuopelnų mūsų tautai, nes išlaikydama jos 
Žmonirigumą bei dorovingumą per krikščionišką religingumą, o 
taip pat daug pasiaukojusi ir Lietuvos tautiniam atgimimui, nau
josios Lietuvos valstybės konstitucijoj moteris gavo (tiktais ne 
visų atstovų balsais!) ir tokių teisių, kurių dar iki šiol neturi ir 
senoji „laisvės, lygybės ir brolybės“ šalis. Ir, rodos, kad, bend
rai ėmus, Lietuvos moteris ar tik nebus geriau laikiusi valsty
binio ir dorovinio susipratimo egzaminus, negu vyrai. (Turiu 
galvoj seimų rinkimus).

Tačiau ir Lietuvoj netrūksta, kas palaiko androkratijos pri
gamintus visuomenės puvėsius moters sąskaitom Aure, Lietuvos 
Abolicijonizmo Draugijai vis dar nepavyksta išreikalaut iš 
atitinkamų valstybės organų panaikinti prostitucijos reglamenta
ciją, kuri teisingai laikoma esanti tam tikra naujoviška moterų 
vergijos forma34. O rengiamas c i v i 1 i n i ų j u n g t u v i ų j s t a-

32 Megera yra viena Erinyjų (žiūr. aukščiau šiame straipsny, kur 
kalbama apie Erinyjas Aischylio Orestijoj). Šiaipįkalboj Megera yra pik
tos moters, furijos simbolis.

33 Žurnale „The Nineteenth Century and Afler“ (Londonas) 1932 m. 
Gruodžio mėn.

34 Prostitucija savo šaknis turi griežtai vyriškame tote m ištini ame 
pirminės civilizacijos cikle. Tai nuo, pat pradžių yra buvęs ir palikęs andro
kratijos padaras.

i
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E. Starkienė

L. K. Moterų Vyriausias Sekretoriatas
• • »

Katalikių Organizacijų Susivienijimas
Plečiantis ir stiprėjant atskiroms lietuvių katalikių moterų 

organizacijoms^ kilo reikalo sujungti jas tarpusavy, kad jos viena 
kitą paremtų. Šis organizacijų bendradarbiavimas tuo labiau gali
mas, kad jų visų pagrindiniai siekimai sutampa. Skirtingi pav. 
tik profesiniai reikalai, amžius, išsilavinimo laipsnis.

Reikalą susijungti visoms katalikių moterų organizacijoms 
pirmiausia iškėlė L. K. Moterų dr-ja. Šios draugijos centro valdy
bos pir-kės M. Galdikienės inicijatyva 1922 m. gr. 3 d. sušauktas 
visų katalikių moterų organizacijų atstovių pasitarimas, tikslu 
įkurti katalikių moterų organizacijų sąjungą. Pirmame posėdyje 
dalyvavo šių organizacijų atstovės: L. K. Moterų dr-jos, Moterų 
„Kultūros“ dr-jos, studenčių ateitininkių „Vaidilučių“ kuopelės, 
Šv Zitos dr-jos ir Tretininkių dr-jos. Tokios sąjungos įkūri
mui visų organizacijų atstovės mielai pritarė. včia pat priimtas 
p. M. Galdikienės patiektas, įstatų projektas Ši sąjunga pava
dinta Lietuvių Katalikių Moterų Vyriausiu Sekretoriatu. Sekan
čiame posėdyje 1922 m. gr. 17 d. išrinkta pirmoji valdyba, ku
rią sudarė: M. Galdikienė pirkė, Mažeikaitė, Bajerienė, Gerulaitė 
ir Šaltenytė. . ' J * ” ’ ' . I 

tymas savo giliojoj esmėj siekia ne ko kito, kaip tik kad 
vyrai legaliu keliu galėtų turėt pigesnių mo
terų. Kristaus įsteigtoji ir Katalikų Bažnyčios vykdomoji- neper
skiriamoji moterystė yra didžiausia moteriai apsauga nuo vyro 
brutališkų užmačių. Supagonėjusiai šių dienų androkratijai tatai 
yra nepakenčiama, ir ji siekia iš moters turėt pigesnį objektą, 
kurį galima būtų, norui atsiradus, pakeisti kitu, .„šviežesnių“. 
Taigi, caveant mulieres Lituaniae! Budėkite, Lietuvos moterys!

Lietuvos Katalikių Moterų Draugijos surengtasis 1-sis 
kongresas reikia tikėtis, bus į visų Lietuvos moterų gyve
nimą įnešęs visokeriopo susipratimo bei'orientacijos, kurių 
dalykų dar mums gerokai stinga, ir kad jis iš visa bus prisidėjęs nu
teikti Lietuvos moterų veikimą tąja kryptimi, kad tas veikimas 
efektiviai prisidėtų padėt mūsų tautos ir valstybės gyvenimą iš
vest į Žmoniškesnį rytojų.

Kaunas, 1933. V. 18.
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L. K. M. Vyriausio Sekretoriato Valdybą.
Iš kairės į dešinę: O. Pakštienė, Ei. EalČiunaitė, E. Statkienė—pirmininkė, 

A. Kudirkaitė, M. Poželaitė-Sidaravičienė.
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__ Tam tikslui
prie kai kurių laikraščių Vyr. Sekr. pastangomis įkurti moterų 
skyriai ir paskirta nuolatinės bendradarbės prie /Tėvynės Sargo“, 
„Ūkininko“ ir „Darbininko“. Be to, buvo sudaryta nuolatinė 
spaudos komisija iš p. p. Ruginienės, Pikčilingienės ir Avietinai- 
tės, kurios užduotis buvo sekant spaudą ginti visų katalikių mo
terų, t. y. sekretoriatui priklausančių organizacijų, reikalus, parū
pinti straipsnių į darbą įtraukiant didesnį moterų skaičių. L. 
K. M. Vyr. Sekretoriatas rūpinosi visų savo organizacijų reika
lais. Jis gyvai svarstė koedukacijos klausimą ir palaikė merg, 
konfes. mokyklų steigimo idėją. Palaikė ir pirmąsias liaudies ku
ltūrą keliančias namų ruošos ir ūkio mokyklas. Labdarybės ir 
savišalpos darbas taip pat nebuvo svetimas L. K. Moterų Vyr. 
Sekreoriatui. Jis ragino ekonomiškai stipresnes organizacijas 
ištiesti geraširdišką ranką vargšams seneliams ir vaikams, 
prieglaudas ir kitais būdais jiem 
V. Sekretoriatui buvo taip pat

o

steigti 
K. Moterų dr-jos darbai 
, tuo labiau kad be

veik visą dešimtmetį, su trumpomis pertraukomis/V. Sekretoria
tui vadovavo p. M. Galdikienė, kartu būdama ir L. K. Moterų 
dr-jos centro valdybos pir-kė. Užtat Moterų dr-jos skyrių tinklo

; padėti. L. I
labai artimi,
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plėtimasis ir namų ruošos ir žemės ūkio mokyklų lankymas, 
naujų trobesių, pav. Karmėlavos mokyklai, statymas gyvai atsi
liepdavo ir V. Sekretoriato veikime. Vyr. Sekretoriatas palaikė 
glaudžius santykius ir su stud. ateitininkėmis.

L. K. Moterų Vyr. Sekretoriatas neapsirubiažiavo vien jau 
įsikūrusiomis organizacijomis. Jis patarė ir padėjo susiorgani
zuoti lietuvių valdininkėms. Valdininkių susiorganizavimo reika
las buvo ypatingai aktualus dėl to, kad tuo laiku valstybės ir 
savivaldybės įstaigose padaryta tendencijos atleisti iš tarnybos 
moteris (tekėjusias ir netekėjusias) Tais laikais kada pilietinės 
moters teisės nebuvo dar pakankamai įtvirtintos, pačios moterys 
turėjo jas apsaugoti ir tam organizuotis. Ši valdininkių organi
zacija buvo daugiau profesinė savo reikalų gynėja, tačiau ji dirbo 
ir kultūrinį darbų, bendradarbiavo spaudoj ir pan. Jų įstatuose 
buvo pažymėta, kad draugijos narės prisilaiko krikščioniškosios 
pasaulėžiūros principų. Tačiau ši sąvoka praktikoj pasirodė 
esanti per plati, organizacija negalėjo tampriai susicementuoti, už
tat kai tiktai profesiniai reikalai pasidarė mažiau aktualūs, ir 
draugija savaime likvidavosi.

Dideliu Vyr. Sekr. darbu reikia skaityti 1923 m. gr. mėn. 
7 ir 9 d. sušauktą lietuvių katalikių suvažiavimą, kuris parodė, 
kad lietuvė moteris yra jau gana sąmoninga, kad ji sugeba apimti 
visas gyvenimo sritis ir drąsiai imasi savo moralinę ir materia
linę padėtį ginti. Šiame suvažiavime skaityta 7 paskaitos, ku
riose gana plačiai paliesta: auklėjimas, socialinė veikla, dorovė, 
moterų teisės ir k. Reikia betgi paminėti, kad 1925 m. gaisre 
žuvo visos Vyr. Sekr. bylos. Todėl daugybė jo darbų negalima 
susekti ir reikia tenkintis šia netikslia ir paviršutiniška apžvalga.

1925 m. bal. mėn. 17 ir 18 d. Vyr. Sekretoriatas vėl akty
viai bendradarbiauja su L. K. Moterų Draugija v šaukiant antrąjį 
katalikių moterų suvažiavimąkongresą. Šis kongresas, be 
abejojimo, turėjo dar didesnio pasisekimo už pirmąjį. Iš minėto 
kongreso rezoliucijų išeinant Vyr. Sekr. rūpinosi, kad moterys 
visą laiką būtų atstovaujamos Seime:

Vyr. Sekr. jungdamas visas katalikes moteris gynė jų visų 
bendrus reikalus, pav. viešojo padorumo klausimus, vertino gra
žuolių žalingus rinkimus ir k. Jam rūpėjo iškelti netik morali
nius bet ir ekonominius reikalus, kurie paliečia ne tiktai moterį, 
bet ir visą visuomenę. Taip pav. mūsų krautuves užplūdus bran
giems užsienio gaminiams, ir paplitus brangioms, nepraktiškoms 
madoms, mūsų katalikės, su Vyr. Sekr. pryšaky, pakėlė balsą; 
buvo spąusdinami atsišaukimai, laikraščiuose straipsniai, kad 
prabangai ir neestetiškoms ar nepadorioms madoms Lietuvoj 
nevieta. Raginta moteris griežtai atsisakyti visokių prabangos 
dalykų. Mūsų šalis, demokratijos šalis, užtat prabangai skiria-

I
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mos sumos turi atatekti visuomenės naudingiems dalykams: mo
kykloms, vargšų ir našlaičių globai ir kitoms kultūringoms įstai
goms. Užtat raginta visos moterys atsisakyti netik nuo praban
gos dalykų, bet atsisakyti taip pat ir nuo užsienio gaminių tuo 
palaikant vietinę pramonę. Čia apeliuota net į mūsų moterų patrio
tizmą.

Tokiais pat patriotiniais ir socialiniais motyvais pasirem
damas Vyr. Sekr. ėmėsi organizuoti motinos dieną. Pirmiausia 
Vyr. Sekr., sudarė Motinos dienai organizuoti komitetą. J tą 
komitetą įėjo ne tik moterų bet ir vyrų organizacijų atstovės ai: 
pavasarininkų sąjungos, studenčių ateitininkių, tautininkių ir 
kitų korporacijų atstovės. Motinos dienos minėjimo reikalas 
buvo giliai įvertintas ir suprastas, nes čia turėta tikslu pirmiau
sia pagilinti, sušvelninti, pagražinti šeimos santykius, tuo, be 
abejo, paliečiant ir gilesnius žmogaus sielos kampelius. Be to, 
tuo norėta pakelti motinystės pašaukimo kilnumą atskirų šeimų 
ir plačios visuomenės akyse. Tam tikslui minėtasis, Motinos 
dienai organizuoti komitetas, pirmiausia kreipėsi prašydamas or
ganizacijas šios dienos minėjimą savo tarpe pravesti. Be to, 
Vyr. Sekr. kreipėsi į švietimo ministeriją prašydamas paraginti 
įvairių mokyklų mokytojus tą dieną tinkamai paminėti. Savo ke
liu Vyr. Sekr. taip pat ragino mokytojus motinos dieną švęsti. 
Dvasinė Vyriausybė šitam Vyr. Sekr. Motinos dienos minėjimui 
nuoširdžiai pritarė. Tokiu būdu, palyginant, per trumpą laiką 
motinos dienos minėjimas plačiai praplito.

Ėmėsi Vyr. Sekr. ir jaunuomenės globos, darbo. Atskiroms 
moterų organizacijoms seniai rūpėjo suorganizuoti keliaujančių 
mergaičių globą, bet jos turėjusios daugybę reikalų, negalėjo to
kio plataus, darbo imtis. Užtat, Vyr. Sekr. pavyko įsteigti mer
gaičių globos skyrių prie sąjungos „Caritas“. Tai ir buvo pa
grindas šių dienų, plačiai savo darbą išvysčiusiai, Mergaičių glo
bos sekcijai. Tie visi darbai ir darbeliai, kuriais Vyr. Sekr. nu
žymėjo pirmąjį savo dešimtmeti, pąrodo, kad šiai organizacijai 
skirta atstovauti visas lietuves katalikes moteris ir ginti jų rei
kalus. Šios organizaci jos uždaviniai yra tuo atsakom i ngesni, kad 
mes, bent kaimo moterys, esame visas šimtas nuošimčių tikro
sios katalikės, tad Vyr. Sekr. atstovauja beveik visas lietuves mo
teris. Teisinei tvarkai su savo organizacijomis palaikyti yra 
sudarytas regulaminas, pagal kurį organizacijos turinčios iki 
50 narių siunčia į Vyr. Sekr. 1 atstovę; organizacijos turinčios 
nuo 50 iki 100—siunčia 2 atstoves; nuo 100 iki 500 3 atsto

ves; nuo 500 iki 1000 — 4 atstoves. Atstovės sudaro sekretoriato 
tarybą. Taryba renka valdybą iš 5 žmonių. Organizacijos moka 
metinį nario mokestį po 15 litų nuo kiekvienos atstovės ir po 
10 litų įstojamojo mokesnio nuo kiekvienos atstovės.

f
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EI. Balčiūnaitė

K. J. Federacijos «Pavasaris» Mergaičių 
Sąjungą

Paties gyveninio prieš dvidešimtį su viršum mettp Iššaukta 
„Pavasario“ org-cija jau daug yra padariusi Dievo ir Tėvynės 
gerovei. Dirbant sunkų ir labai komplikuotų org-cijos darbų la
bai pravartu laikas nuo laiko patikrinti savo jėgas, nuveiktą ir 
likusį organizacinį darbų. Šia proga noriu mestj žvilgsnį į „Pa
vasario“ org-cijos praeitį, dabartį ir ateitį. Čia paliesime tik 
mergaičių veikimą, pažiūrėsime ką yra nuveikusios. Pradžioj 
mergaičių veikimas sąjungoje buvo labai kuklus, tylus. Ilgą laiką 
mergaitės „Pavasario“ org-cijoj buvo tiktai geros narės. Jos tu
rėjo rūpintis bendrais organizacijos reikalais, visai nekeldamos 
specifinius, tik joms vienoms privalomus auklėjimosi ir lavini
mosi reikalus. Todėl nė kiek nenuostabu, kodėl taip palyginti, 
ilgų laiką mergaitės pav-kės nesurado pačios savęs, nesuprato 
gyvybinių savo interesų. Charakteringas dar ir tas faktas, kad 
net ir vadovybėn patekusios mergaitės nerado jokio reikalo, o 
gal nedrįso, vesti ar bent raginti mergaites prie savarankiško 
veikimo. Bet nenormali padėtis bužo jaučiama, bendro veikimo, 
gal daugiau auklėjimosi padariniai reikalavo reformos. Pradėta 
bandyti« Ilgametė veiklioji Centro darbininkė, kuri vienintelė iš 
moterų dirbo Centre nuo 1924 iki 1930 m. buvo p-lė O. La
banauskaitė. Centre ji ėjo iždininkės, ir vėliau generalinio se
kretoriaus paraigas. Buvo kartu eucharistininkų sekcijos, o vė
liau mergaičių sekcijos vedėja. Jos paruoštas 1926 m. mergai
čių veikimo planas buvo toks:

1. Prie rajonų valdybų paskirti mergaičių reikalų vedėjas.
2. Iš lėto kurti prie kuopų mergaičių sekcijas,
3. Pavasariniuose suvažiavimuose padaryti merg. posėdžius.

Baigiant, vis dėlto, drąsiai galima pasakyti kad Vyr. Sekr. 
atšventęs savo veikimo 10-ties metų jubiliejų pasirodė esanti 
naudinga ir daug gero padariusi organizacija, nors plačiajai vi
suomenei ji ir maža save išreklamavusi.

Vyr. Sekr. pasiryžęs visas savo nares—organizacijas sujungti į 
Kata 1 i k i ų O r gan i zac i jų S u si vien i j i m ą dar tampriau.

34



Vaizdai iš Moterų Kongreso eisenos.

4. Metų gale padaryti merg. konferenciją.
5. „Jaunimo Vade", Biuleteny ir „Laukų Lelijose“ (sky

rius „Pavasaryje“) rašyti mergaičių reikalais.
•v . *

Pastaba. Atskiros Sąj-gos klausimo nekelti, tik kol 
kas tenkintis sekcijomis. Neužmesti iŠ anksto, tik atiduoti 
gyvenimui ir akylai sekti besireiškiančias tendencijas.

Bet nors ir buvo j veikimo planą įtraukta steigimas mer
gaičių sekcijų, darymas konferencijose mergaičių posėdžių, tas 
viskas tačiau liko tik pageidavimu. Šiaip merga ičių reikalai iš
stovėjo be didesnių reformų iki 1930 m.

1930 m. Panevėžyje Regijonų pirm-kų posėdyje buvo jau 
visai rimtai susirūpinta ir svarstyta mergaičių ir vyrų atskiro vei
kimo klausimas. Tame pačiame posėdyje nutarta per 5 metus 
sudaryti atskiras vyrų ir mergaičių sąjungas. Nuo to tai laiko 
pradėta ir pačiame Centre smarkiau rūpintis mergaičių reika
lais. J Centrą pakviečiama, kaip Mergaičių Reikalų Vedėja, p. 
St. Taurozaitė, kuri jau tikrai rūpinosi mergaičių savarankišku 
veikimu, nes pats gyvenimas to aiškiai pareikalavo ir to laiko 
„Pavasario“ Sąjungos Vadovybė suprato ir nuoširdžiai pritarė, 
kad tik atskirai veikdamos pavasarininkės mergaitės galės būti 
tikrai naudingos ir geriau patarnauti „Dievui ir Tėvynei“.

Visiško atsiskyrimo mintis ir paskutiniu laiku kėlė kai ku
riems, kad ir žymesniems veikėjams, nemažo susirūpinimo.. Su
skaldžius „Pavasario“ Sąjungą j dvi, reikėjo padvigubinti ir va
dovaujamas jėgas, reikėjo individualinti veikimo metodus, daryti 
naujų planų ir k. Visa šita netaip lengvai pasiekiama. Iš dalies
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gal ir nelabai pasitikėta pačių mergaičių savarankiškumu. Ne
žiūrint viso to, vis tik paskutinėje „Pavasario’* S-gos Konferen
cijoje, 1932 m. gruodžio mėn. 28—29 d. Kaune, buvo priimtas 
visiškai atskiro veikimo nutarimas ir vietoje mišros „Pavasario“ 
Sąjungos įkurti Federacija iš Mergaičių, Vyrų irjatm. Pav-kų 
Sąjungų. Tai istorinė „Pavasario“ S-gos diena. Štai jau šeštas 
mėnuo, kaip Federacijoje eina smarkus persiformavimo darbas. 
Sakoma, kad pradžia yra visada sunki. Tiesa, ji kiek sunkoka 
ir mergaitėms pav-kėms, kurios būdamos visą laiką daugiausia 
tik pavaldinėmis, daug mažiau tegalėjo įsigyti ir organizacinio 
gyvenimo patyrimo, kas, aišku, Šį darbą kiek sunkina, bet dar 
nedaro visai neįveikiamą. Nežiūrint viso to, pav-kės vis tik smar
kiu žingsniu žengia į priekį ir žada ne tik savo Federaciją, bet 
ir visą Lietuvą puošti kuo gražiausiais žiedais. Ikšiolinis „Pava
sario“ Sąjungos veikimas pavasarininkių nepatenkino, nes tas 
veikimas buvo nepilnas. Stigo specifinių tiek vyrams, tiek mer
gaitėms reikalų iškėlimo, stigo individualių metodų, tuo pačiu ir 
praktiškumo. Veikimas buvo bendras, abstraktus. Visas p kių 
veikimas dabar darosi tikrai gyvenimiškas, praktiškas.

„Pavasario“ Federacija susidedė iš 5 Regijonų: Kauno, Pa
nevėžio, Vilkaviškio, Kaišiadorių ir Telšių ir 38 Rajonų, iš kurių 
atskirų Mergaičių Rajonų yra 8: Kauno, Panevėžio, Marijampolės, 
Joniškio, Kėdainių, A. Panemunės, Prienų ir Ukmergės. Atskirų 
mergaičių kuopų yra apie 150, bet, atsiskyrimo darbui smarkiai 
plintant, tas skaičius kasdieną vis auga, didėja. Be to, beveik kiek
vienoj kuopoj yra atskiros mergaičių sekcijos, būreliai, rateliai ir 
pan , kur mergaitės gali laisvai ir savo specifiniais reikalais rūpintis.

Iš 60 su viršum tūkstančių Federacijos narių, mergaitės su
daro 60—65%. Malonu taip pat pažymėti, kad savo organą 
„Pavasarį“ pav kės skaito daugiau negu vyrai pav-kai. „Pava
sario“ skaitytojų ž/3 sudaro pav-kės. Be to, nemaža dalis p-kių 
skaito taip pat „N. Vaidilutę“ ir kitus katalikiškus laikraščius.

Pav-kės turi savo uniformą kurią sudaro: balta bliūzelė angliš
ko kirpimo, tamsiai mėlynos spalvos serafančikas ir balta beretė.

Pirmąją Mergaičių S-gos Centro Valdybą sudaro: E. Bal
čiūnaitė —- pirm., p. E. Petrušauskienė vicepirm., O. Spudaitė — 
sekretorė., P. Jurgilaitė ir O. Zabelavičiūtė — nariai; p. P. Jur- 
gilaitė yra kartu ir „Sesučių Šnekų“ redaktorė.

Sąjungos globėja pav-kės pasirinko Mariją Gerosios Patarties. 
Didžiausias Šių dienų pav-kių rūpestis yra pravedimas vi

sose kuopose reorganizacijos — visiško atsiskyrimo, įsigijimas 
savo atskiro laikraščio ir iždo. Šitą didelį ir gražų darbą pra
dėdamos pav-kės nori pradėti jį pačios nuo savęs. Save auk
lėdamos jos mano Gerajai savo globėjai Marijai padedant ir 
patariant visus savo gražius sumanymus, norus ir pasiryžimus 
gyvenime tikrai įvykdyti.
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O. Beleckienė-Geigalaitė

Lietuvių Katalikių Moterų Draugija
1908 — 1933

Tiesa ir Meilė!____ z , ,_
- ■■■< -„-~r-r i 1 į ■ ■■* 1 ■ 11 i " i 1‘ 1 '***""

Draugijos tikslas yra suburti po savo vėliava lietuves kata
likes moteris; kad: 1) visuomenėje, šeimose ir savo gyvenime 
skleistų katalikybės dvasią ir vykdytų katalikybės dėsnius, keltų 
religinį, tautinį, visuomenini, socialinį susi moterų ap
švietimą, 2) saugotų ir plėstų moterų teises, 3) gerintų moterų 
materialinį padėjimą (įst § 1).

į. Draugijos kūrimasis i r organ izaci j a

Lietuvių Katalikių Moterų Draugija kilo iš 1907 m. rugsėjo 
mėn. 23—24 d. įvykusio pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo 
Kaune. Rengiant šį suvažiavimą, buvo numatyta sudaryti užuo
mazgą lietuvių katalikių moterų organizacijai. Tam suvažiavimui 
rengti Kaune iš katalikių moterų buvo sudarytas šešių asmenų 
komitetas: E. Vaitkevičienės, M. Rabašauskienės, V. Lebkaus- 
kienės, T. Kubilinskaitės, Daugelytės ir Augustinaitės. Kadangi 
anais laikais lietuvių katalikių moterų inteligenčių buvo labai maža, 
tad suvažiavimas nusistatyta kviesti apskritai lietuvių moterų 
vardu, nepabrėžiant, kad tai katalikių, j suvažiavimą buvo su
šauktamoterys be pažiūrų skirtumo. Tame suvažiavime reika
lauta moterų teisių lygybės, kad lietuvių mokyklose mokytojai 
būtų lietuviai, ir buvo išrinktas iš 16 žmonių komitetas įkurti 
lietuvių moterų sąjungą. J komitetą įėjo įvairių pakraipų ir iš 
įvairių vietų žmonės. Tad lietuvių moterų sąjungos kūrimo rei
kalu buvo ,sunku susitarti. Kaunietės norėjo, kad Kaune būtų 
centras, vilnietės, kad Vilniuje. Ėjo ginčai. Kai kurie nariai iš 
komiteto pasitraukė. Tačiau kaunietės dirbo energingai, jos pa
rengė Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos įstatus ir spaudoje 
pareiškė, kad jos įvykdo 1907 m. rugsėjo m. 23—24 d. nutarimą 
įkurti lietuvių moterų sąjungą, {status Kauno gubernatorius už
registravo 1908 m. kovo mėn. 21 d. Draugijos tikslas nusako
mas: „Suvienyti lietuves katalikes moteris bendram kultūriškai— 
visuomeniškam darbui dėl moterų apšvietimo doros ir ekono
miškos jų gerovės pakėlimo; išrišti moterų klausimą pagal Kata
likų Bažnyčios mokslą“.
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Pirmasis L. K. Moterų Draugijos susirinkimas įvyko 1908 m. 
balandžio mėn. 26 d. Kaune, Jame dalyvavo iš visos Lietuvos 
apie 200 moterų, kurių tarpe jau buvo 80 tikrųjų narių ir 16 
narių patarėjų. Išrinkta taryba iš 20 ašmenų ir valdyba.

Draugijos veikimui plėsti ir stiprinti, taip pat apie jj infor
muoti 1910 m. išleidžiama laikraštis „Lietuvaitė“, kuris ėjo iki 
Didžiojo Karo. 1911 m. įkuriamos: moterų, pedagogių ir prieš- 
alkolisčių sekcijos, įsteigiami Vabalninke, Marijampolėje, Lioliuose, 
Mosėdyje, N. Radviliškyje, Biržuose, Šėtoje, Troškūnuose, Paįst
ryje, Linkuvoje ir kit. 'skyriai. Draugija turėjo įvairių įstaigų, 
mokyklų. Taip draugijai plečiant savo veikimą rusų vyriausybė 
įžiūrėjo kažką negeistiną ir motyvuodama, kad draugija yra ne
teisėtai užregistruota 1912 m. liepos m. ją uždarė. Bet nenuleista 
rankų. Delegacija vyko į Petrapilį gauti leidimą toliau veikti. 
Buvo sudaryti nauji įstatai, kurie tų pačių metų lapkričio mėn. 
3 d. Vidaus Reikalų Ministerio buvo patvirtinti. Draugija veikė 
kaip veikusi. Tik karo audra jos veikimą išardė, daug turto su
naikino, bet dvasios nepajėgė nuslopinti. 1917 m. liepos mėn. 
prel. Januševičiaus inicijatyva jos veikimas vėl atgaivinamas. 1918 m. 
liepos mėn. išleidžiama laikraštis „Moterų Balsas“, kuriami nauji 
skyriai, steigiama mokykla Karmėlavoje, įvairios įstaigos Kaune ir 

- provincijoje.
1919 m. rugsėjo mėn. 1-3 d. sušaukiamas didelis moterų 

kongresas Kaune, nuo kuriu prasideda nauja era Draugijos gy
venime. Kongrese reikalauta lygių moterims pilietinių ir politinių 
teisių, kad moterys galėtų aktyviai dalyvauti valstybės kuriama
jame darbe ir visuomenės gyvenime, nes tuo laiku L etuva va
davosi iš vokiečių okupacijos. Buvo pakeisti draugijos įstatai, 
kuriuose buvo nustatyti skyrių atstovių metiniai suvažiavimai. 
Tai buvo didelis akstinas organizuoti skyrius vietose. Pradėta 
leisti „Moteris“. Prasidėjo smarkus organizacijos plėtimasis pro
vincijoje, kuriant naujus skyrius. Jau 1921 m. iškyla reikalas 
kurti apskričių miestuose, apskrities tarybas, kurių pareiga rū
pintis savo apskrityje esamų skyrių veikimo stiprinimu ir naujų 
skyrių kūrimu. Apskričių tarybos pradėjo šaukti savo apskričių 
skyrių atstovių suvažiavimą. 1926 m. pagal pakeistus draugijos 
įstatus apskričių tarybos pavadintos rajonų valdybomis. Rajonai 
kuriami ir ne apskričių vietose bet ten, kur tankesnis draugijos 
skyrių tinklas ir kür patogesnis susisiekimas. Rajonai daro ra
joninius suvažiavimus, šaukia kongresus. * * I

1931 m. įvyko reikšmingas rajonų valdybų suvažiavimas 
Kaune, kuriame apsvarstyta visi svarbiausieji draugijos klausimai 
ir nutarta draugija pertvarkyti regionais — vyskupijomis. Šitas 
nutarimas pastaruoju laiku įvykdytas — regionai įkurti. Dabar
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draugija turi 5 regionus, 22 rajonus, 271 skyrių ir apie 30 000 
narių.

1928 m. draugija minėdama savo dvidešimties metų sukak
tuves, buvo sušaukusi jubiliejinį kongresą. Kongrese dalyvavo 
3170 atstovių iŠ 200 skyrių su 70 vėliavų ir 10 rajonų. Tas 
kongresas labai pakėlė organizacinę d vesią ir įpareigojo plėsti 
savo veikimą dar labiau kuriant įvairias sekcijas, kurios dirbda
mos pasirinktoje srityje padėtų vykdyti draugijos užsibrėžtus tiks
lus. Be abstinenčių ir eucharistininkių sekcijų, kurios veikia nuo 
19Ž4-26 m. įkurtos Mergaičių Globos, Motinos, ir Vaiko Sekcijos 
ir Socialinės Globos Fondas.

Dar reikia paminėti, kad ir V i 1 n i u j e 1913 metais buvo 
įsikūrusi L. K. Moterų Draugija. Apie jos veikimą iš prieška
rinių laikų trūksta bet kokių žinių. 1918 m. Vilniuje įkuriama 
visai savaranki L. K Moterų Draugija, kurios centrą nusistatyta 
palikti Vilniuje. Draugijos tikslas toks pat kaip ir kauniškės L. 
K. Moterų Draugijos, tik priemonės tikslui siek «i kiek plačiau ir 
konkrečiau aptariamos. Kauniškė draugija sužinojusi, kad Vil
niuje susikūrė L. K. Moterų Draugija norėjo, kad vilniškė pri-
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klausytų prie kauniškės. Vilniškė nenorėjo ir motyvavo tuo, 
kad Vilnius yra Lietuvos sostinė ir sostinėje turi būti draugijos 
centras. Ab draugijos vedė derybas dėl susijungimo; o dirbo tam 
pačiam tiksui. Vilniškė nusistatė Vilniuje ir Švenčionyse 
kurti moterių rajonus, kurie moterų organizavimo darbą plėstų 
savo apylinkėse» Organizavimo darbas buvo nustatyta pravesti 
slaptai, nes viešai organizuotis okupacinė valdžia nebūtų leidusi. 
Vilniuje buvo pradėtas organizuoti darbo tarpininkavimo biuras, 
kuris lietuvėms moterims padėtų surasti darbo; darbo namai — 
pensijonas puolusioms moterims atsikelti iš puolimo purvo; ir 
lietuviška svetainė — kavinė. 1918 metais lapkričio mėn. Vil
niuje buvo įkurtas moterų visuomenės akcijos biuras. Biuro 
tikslas buvo rinkti žinias apie tas moteris lietuves, kurios gali ir 
nori dalyvauti visuomeniniame valstybiniame gyvenime. Biuras 
stengėsi sutraukti į krūvą visas ligi tol išsisklaidžiusias moterų 
jėgas. Be to, vilniškė draugija rengė vakarus, loterijas, koncertus 
ir aktyviai dalyvavo bendrame visuomenės ir valstybės gyvenime. 
Draugija buvo sudariusi ir nemažai lėšų, kurios vėliau per E. 
Vileišienę buvo sunaudotos kitiems tautos ir valstybės gelbėjimo 
darbams. Vilniškės L. K. Moterų Draugijos darbas buvo nu
trauktas prasidėjus kovoms su bolševikais ir lenkais. Draugijai 
vadovavo Br. Girienė. Draugijos dokumentai žuvo bolševikams 
sekvestravus Br. Girienės butą.

2. Religinis ir dorovinis susipratimas

Daug ginčytasi daug tartasi dėl draugijos pavadinimo. Vienos 
norėjo, kad žodis „katalikių“ iš Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
vardo būtų išmestas ir ji pavadinta tik lietuvių moterų draugija, kitos 
su tuo nenorėjo sutikti ir griežtai stovėjo už tai, kad draugijos 
katalikiškumas būtų pabrėžtas. Pastarosios ir pravedė savo nu
sistatymą. Draugijos pavadinimas katalikiška organizacija nepa
siliko vien pavadinimu, bet katalikybės reikalai visada ir visur 
jai buvo gyvi. Jau ir pirmuose draugijos įstatuose pabrėžiama, 
kad draugijos religiniais reikalais rūpintis prašomą dvasinės vy
riausybės skirti kapelioną. ■

Draugija, prašydama Dievo palaimos savo darbams. 1913 m. 
per vyskupą kreipėsi į Jo Šventenybę Šv. Tėvą Pijų X, 
kad draugijai suteiktų atlaidus. Šv. Tėvas atsižvelgdamas į dirbamą 
draugijos išganingą darbą 1913 m. lapkričio mėn. 19 d. suteikė 
L. K. Moterų Draugijai visuotinus ir dalinius atlaidus, kurie drau
gijos veikėjoms ir nariams yra didelis moralinis atlyginimas.

Draugija savo kongresus, suvažiavimus, susirinkimus, kursus 
pradeda ir baigia malda. Į savo programas įtraukia religinę 
praktiką, pamaldas, bendrą ŠV. Komuniją ir t. t.

Nuo 1923 m. daugelis skyrių įvedė pas save Jėzaus Širdies
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Intronizaciją. Skyriuose nuo 1926 m. steigiamos eucharistininkių 
sekcijos/ Nuo 1929 m. Jo Eksc. Arkivyskupo skiriamas visai 
draugijai religijos vadovas, o vėliau vyskupijos ribose regionų 
religijos vadovai. Kiekvienas skyrius turi skyriaus religijos va
dovąiš vietos dvasiškuos.

Nuo 1932 m. draugijos globėja pasirinkta Švč. Panelė Nuo- 
L' latinės Pagalbos. Jos šventė yra oficialinė draugijos šventė, ku- 

rią švenčia visi draugijos skyriai. Beveik kiekvienas skyrius turi 
[ dar pasirinkęs savo-skyriaus globėja kurią nors šventąją. Skyriai
j labai daug prisideda prie bažnyčių įrengimo, jų pagražinimo.

Daugelis skyrių prieš Velykas puošia Kristaus karstą, per Kalėdas 
prakartėlės stainelę. Bažnyčių statybai aukoja dideles sumas. 
Draugija atsižvelgdama į dabartinių laikų visuomenės dvasios 
skurdą yra nutarusi visomis pastangomis kelti religinį ir dvasinį 

Į moterų ir per jas visos visuomenės atgimimą visomis galimomis 
priemonėmis.

į Draugija skelbė griežtą kovą su pornografine literatūra, ne-
j padoriomis filmomis, reikalaudama, kad į filmų cenzūravimą 

būtų įsileistos moterys atstovės.
Kovai su ištvirkimu 1920 m. konferencija reikalauja, kad 

būtų įtrauktos moterys į kovą su prostitucijos legalizavimu. Per 
I savo atstoves Seime ir spaudoje kėlė reglamentacijos panaikinimo 

klausimą. 1925 m. parengė 2 įstatymų sumanymus ir įteikė Sei
mui. 1925 m. išleista Dr. P. Kalvaitytės knygutė „Ištvirkimas ir 
prostitucija“: Prisidėta prie memorandumo prostitucijos regla
mentacijos panaikinimo reikalu, kuris įteiktas Ministeriui Pirmi
ninkui ir Vidaus Reikalų Ministeriui. Dorovės klausimais ren
giamos paskaitos ir keliama mintis — vienodo atsakingumo dėl 
tų pačių nusikaltimų doroviniu atžvilgiu, kaip vyrų taip ir moterų.

1932 m. iškilus minčiai įvesti civilinę metrikaciją draugija 
pasisakė griežtai prieš. Skyriai siuntė prašymus ir protestus ati
tinkamoms įstaigoms, kad tik civilinė metrikacija nebūtų įvesta.

i Tuo reikalu vaikščiojo ir delegacijos pas Vyriausybę.
J ' ' L . . _ . ■■ ■ -

i 3. T au t i n i s s u s i p r a t i m a s
? ... ■ ’ - . . . . .

p L. K. Morerų Draugija nusistačiusi kelti tautinį susipratimą,
šį nusistatymą nuosekliai ir vykdo. 1908 m. įsteigtoje mergaičių

1 amatų ir namų ūkio vedimo mokykloje koncentravosi toji tau-
' tiškumo dvasia, kuri sklido po plačią Lietuvą. Prieš karą drau-

■| gijos įstaigos turėjo lietuvišką charakterį, moterų laikraštis „Lie
tuvaitė“ Skleidė tautiškumo dvasią. Pirmame draugijos suvažia-

1 vime aiškiai užakcentuojamas susirinkusiųjų Lietuvos pilietišku- 
| tnas ir pabrėžiama, kad tauta, kitą kartą sudariusi taip galingą
j valstybę, turi atsikelti ir atsistoti ant savo kojų naujam gyveni

mui. Tai buvo moterų nuoširdūs nujautimai, realūs siekimai

Į
Į

■■«»b
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nuo 1908 tn Viešai ir slaptai tada nešta šviesos ir tauti 
nio susipratimo į liaudį, į kaimą. Nesibijota net į oficialiūs 
valdžios atstovus prabilti vien lietuviškai, nepakartojant ru
siškai. Tokie drąsus pasiryžimai rengė kelią į naują gyve
nimą. Salia to, lietuviški vakarai,- koncertai kėlė tautinį su
sipratimą. Taip pat vokiečių okupacijos metu draugijos, vienos 
iš pirmųjų išėjusios į tautinio ir kultūrinio darbo kelią, įvairūs 
reikalavimai, peticijos okupantų aukščiausiai valdžiai dėl lietuviškų 
įstaigų kūrimo, dėl visuomeninio ir kultūrinio veikimo pasako, 
kaip labai tuo laiku moterims rūpėjo tautos reikalai? Vėliau, 
nepriklausomybės gynimas, to pasiryžimo gausūs rėmimai, pasi
aukojimai, darbai ir protestai prieš kiekvieną pasikėsinimą ar 
mėginimą išplėšti ar net siaurinti tautos laisvę ar suverenumą, 
rodo, kad kiekvienu momentu Lietuvos moterys sekė ir prisi
dėjo prie bendrų tautos reikalų. ’

Susitvarkius Nepriklausomai Lietuvai ir gyvenimui nuėjus 
ramia kultūrinio darbo vaga, moterys nepalieka užpakalyje tau
tinių reikalų. Štai švęsdamos nepriklausomybės dešimtmetį dau
gelyje vietų pastato toms sukaktuvėms paminėti Nepriklausomy
bės kryžius, sutvarko apie juos darželius ir puošia tautinėmis 
gėlėmis. Atjausdamos mūsų brolių vilniečių sunkią priespaudos 
naštą ir būtiną atvadavimo reikalą, paremti šią idėją kai kurių 
skyrių net visi nariai yra įsigiję Vilniaus pasus.

Tautinės dvasios stiprinimas reiškiasi ir mūsų išeivių tarpe: 
Škotijoje, kur yra net keturi L. K. Moterų Draugijos skyriai, 
Amerikoje, su kurios L. R. K. Moterų Sąjunga palaikomi glau
dūs ryšiai.

1930 — Vytauto Didžiojo — m. paraginti skyriai tuos me
tus ypatingai kuo nors pažymėti, pagerbti Vytautą Didįjį jo 
motinos vardu, Lauksodžio skyrius pastatė Birutės paminklą. 
Vabalninko mergaičių ž. žemės ūkio mokykla pavadinta kuni
gaikštienės Birutės vardu.

Šalia to," tautinės šventės, kuriose draugijų skyriai dalyvauja 
organizuotai, tautiški drabužiai, kuriuos draugija pas i- 
rinko s a u i š k i 1 m i ų rūbų, ugdo patriotizmą.

4. Draugija i r valstybės atstatymo darbas
Remiantis ir einant į Lietuvos Nepriklausomybę, organizuo

tai moterų visuomenei vadovavo L. K. Moterų Draugija.
Tos draugijos mūsų valstybei ir tautos klausimais nusista

tymas nuo pat jos įsikūrimo aiškiai pabrėžiamas, kad piliečių 
pareiga organizuotis dėl bendro Lietuvos labo, kad Lietuvosmo- 
terys^prisidėtų prie kultūros pakėlimo, prie būvio pagerinimo ir 
t. t. Šitais keliais ir buvo eita prieš Didįjį Karą, okupacijos metu. 
Prieš karą iškilęs moterų organizuotas judėjimas neatslūgsta jr
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karo ir okupacijos metais. Užėmę Kauną okupantai atsišaukimus 
leidžia lenkų, rusų kalbomis, aplenkdami lietuvių. Reikia oku
pantams įrodyti, kad tuo užgaunami lietuviai, kad čia Lietuvos 
«raštas, kad Kaunas lietuviškas ir tam įrodyti panaudojamą L. K Mo
terų Draugijos leidžiamas laikraštis „Lietuvaitė“ ir „Moterų Balsas“, 
argumentuojant, kad net moterys turi Kaune du lietuvišku laik
raščiu, tad apie jo lietuviškumą negali būti abejojimų. Per oku
paciją niekas susirinkimams negauna leidimų ir dar neišdrįsta or
ganizuotai pasirodyti, L. K. Moterų Draugija pirmoji daro susi
rinkimus: Kaune, Panevėžyje, Linkuvoje, Troškūnuose, Lioliuose 
ir kit, . ...

Susidarius Vilniuje Valstybės Tarybai, nors moterų ir reiš
kiami nepasitenkinimai, kodėl jos nepriimtos į Šį taip svarbų 
valstybės atstatymo specialų organą, bet kartu atsižvelgdamos į 
valstybės kuriamo momento svarbumą, jos remia, aukodamos lėšų. 
Linkuvos skyrius tuoj tautos reikalams pasiuntė 500 auks. 1919 m. 
rugsėjo mėn. 1-3 d. gausingas iš visos Lietuvos moterų kongre
sas net neatsižvelgdamas į nelygų laikinosios vyriausybės moterų 
taktavimą nutaria eiti išvien su vyrriausybe prie nepriklausomy
bės. Tas pat kongresas kreipėsi į Šv. Tėvą, kad patartų lenkams 
sustabdyti kraujo praliejimą ir kad lenkai atitrauktų savo kariuo
menę už Lietuvos valstybės sienų. Atskirų skyrių moterys (Ma
rijampolės) kreipėsi tuo reikalu į Santarvę.

L. K. Moterų Draugija savo pasižadėjimus garbingai ište
sėjo. Ji organizavo kariuomenės šelpimą. L. K. Moterų Dr-jos 
Centras Kaune tuo laiku pavirto į aukų ekspedicijos kontorą, jis 
buvo užverstas atsiųstais iš skyrių maišais, prigrūstais kojinių, 
pirštinių, marškinių, rankšluosčių, paklodžių, tabako, mėsos, sū
rių ir kt. Kaune iš pat pradžios buvo sudaryta prie Centro Ta
rybos Komisija iŠ O. Stulginskienės, M. RūŠkytės ir P. Pikčilin- 
gienės, kurios turėjo įtraukti į tą darbą visas lietuves moteris. 
To komiteto pastangomis 1920 m. sudarytas bendras Lietuvių 
Moterų Tėvynei ginti komitetas, kurio darbas buvo labai išplėstas 
ir reikšmingas valstybės atstatymo darbe.

Moterys rėmė kariuomenę ne tik materialiai, bet ir mora
liai. Panevėžio batalijonui išvijus bolševikus iš Panevėžio L. K. 
Moterų Dr-jos Panevėžio Skyrius išsiuvinėjo tautinę vėliavą ir 
1919 m. kovo 19 d. padovanojo batalijonui. Panevėžiečių pa
vyzdį sekdamos Telšių moterys sumanė, paskatino ir prisidėjo 
prie 7-to Žemaičių Butegeidžio pulkui vėliavos įteikimo 1921 m. 
Tos vėliavos dabar yra Karo Muziejuje.

Iškilus Hymanso projektui, moterys pasisakė griežtai prieš pa
dalinimą Lietuvos į du kantonus, prieš bet kokią uniją su lenkais. Rei
kalauta, kad Tautų Sąjunga priverstų lenkus vykdyti jų pasirašy-
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tąją Suvalkų sutartį, ir kad Želigovskis tuojau atitrauktų kariuo
menę už Suvalkų sutarties nustatytos demarkacijos, linijos.

1923 m. Klaipėdos kraštui pasiryžus nusikratyti svetimą 
jungą, K. Moterų Dr-ja šį pasiryžimą rėmė ir skatino ištverti 
ligi galo.

5. Moterų švieti mas i r spauda

L. K. Moterų Draugija švietimo, kultūros kėlimo srityje yra 
išvariusi platų barą. 1908 m. rudenį, pirmais draugijos įsikūrimo 
metais įkuriama mergaičių mokykla. 1912 m. pradžioje suren
giami kelių dienų platūs ūkio kursai Kaune, prie mergaičių mo
kyklos. Pažymėtina, kad iŠ rusų valdžios tik draugijos užsispy
rimo dėka gautas leidimas dalykus dėstyti lietuvių kalba. Kursus 
lankė 200 žmonių. Okupacijos metu vos pradėjus atgimti kul
tūriniam veikimui, tuoj rūpinamasi mokyklų kūrimu.

1921 m. Steigiamajam Seimui svarstant pradžios mokyklų 
įstatymą, o laisvamaniams reikalaujant fakultatyvinio tikybos dės
tymo, L. K. Moterų Draugijos konferencija iškėlė rezoliuciją, ku
rioje pabrėžė reikalingumą privalomų tikybos pamokų visų rūšių 
mokyklose. Be to, reikalavo atskirų mergaitėms mokyklų, o 
taip pat iškėlė konfesinių ir specialinių mokyklų reikalą, tėvų 
teises auklėjimo srityje ir katalikų universiteto reikalingumą. 
1924 m. svarstant Seime aukštesniųjų ir vidurinių mokyklų pro
gramą, kai kurie reikalavo sumažinti mergaitėms mokslo pro
gramą, bet L. K- Moterų. Draugijos konferencija pabrėžė rei
kalą neužkirsti mergaitėms tuo mažinimu kelio į aukštąsias mo
kyklas. Draugija pasisakė ir už lygų dalinimą studentams ir stu
dentėms stipendijų. Pačios draugijos lėšomis ne viena mergaitė 
yra baigusi bet kurią mokyklą.

Mokiniams ir studentams aprūpinti butu, draugijos skyriai 
provincijoje laiko mokiniams bendrabučius ir Kaune studentėms 
(anksčiau ir studentams) bendrabučius.

Didelį švietimo darbą atliko draugijos laikomos mokyklos. 
Be to, kultūros darbą varė draugijos skyrių laikomi knygynai, 
skaityklos. Knygynų pastaruoju laiku turime 32. Kai kurie, kaip 
Kybartų, Linkuvos, yra gan dideli ir aptarnauja plačią visuomenę.

J priešmokyklinį vaikų auklėjimą draugija kreipia ypatingą 
r dėmesį. Skyriai turi įsteigę vaikų darželius, aikšteles. Jaunimo 

auklėjimui didelę reikšmę turi Motinos Dienos šventimas. Tą 
mintį pirmoji iškėlė L. K. Moterų Draugija.

Draugija visada gyvai jautė viso krašto švietimo reikalą. Ji 
aiškiai pasisako už privačių mokyklų laikymą ir steigimą ir rea
guoja prieš kiekvieną pasiryžimą tą teisę išplėšti. Ji griežtai pa
sisako prieš atėmimą Lietuvos Moterų Kultūros Draugijos laiko
mai mergaičių mokytojų seminarijai Kaune pašalpos, prieš su-

t
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Panevėžio skyriaus vaikų „Lopšelio“ mažųjų kambarys.

siaurinimą Teologijos-Filosofijos fakulteto. Reikalauta, kad toms 
įstaigoms būtų grąžintos pirmykštės teisės. Minčiau steigti L. 
Katalikų Universitetą, L. K. Moterų Draugija pritarė ir remdama 
tą sumanymą gausiai aukoja iš skyrių kasų.

Moterims rūpėjo visas tautos jėgas išjudinti bendram kultū
ros darbui. Tad pasiryžta išleisti savo organą. 1910 m. imama 
leisti Kaune „Lietuvaitė“ — pirmasis Lietuvos moterų laikraštis — 
žurnalas „Lietuvaitės“ redaktore leidėja pasirašinėjo, a. a. T. 
Kubilinskaitė. Turinys buvo praktiškų reikalų vaizdavimas. „Lie
tuvaitė“ ėjo iki karo. 1918 m. liepos mėn. pradedama leisti „Mo
terų Balsas", „Lietuvaitės“ tęsinys. Redaktorė ir leidėja a. a. Z. 
Čalkytė. „Moterų Balso“ išėjo vos 6 numeriai. 1920 m. Vilniuje 
išleidžiamas pirmasis „Moters“ numeris.

Be periodinės spaudos draugija yra išleidusi keletą knygų, 
ilgą laiką leido biuletenį, spausdina aplinkraščius, visokius atsi
šaukimus ir paskaitas, kurias siuntinėja! savo skyriams.

Draugijos leidžiama literatūra ypatingai yra taikoma kaimui. 
Kaimo švietimui daugiausia ir yra draugijos padaryta naudingo 
darbo.

s • '

6. Visuomeninis susipratimas ir socialinė globa

Visuomeniniai — socialiniai darbai visada moterims rūpėjo. 
1922 metais draugijos konferencija turėdama galvoje, kad šeimy-
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ninio gyvenimo pamatas yra moterystė, kad tik nuo šeimos ge
rovės priklauso tautos gerovė, reikalavo, kad ir įstatymuose būtų 
apsaugota šeimos sveikata ir socialinė jos gerovė. Tad per mo
teris atstoves Steigiamajame Seime dėta pastangų, kad butų Valst 
Konstitucijoje įrašytas § 98 taip suredaguotas: „Šeimyninių gy
venimo pamatas yra moterystė. Jos pagrindan dedama abiejų 
lyčių teisių lygybė. Tam tikrais įstatymais saugojama ir palai
koma šeimos sveikata ir socialinė gerovė. Moterystė yra ypatin-. 
goję valstybės globoje*. ~

Karas ir okupacija žymiai padidino, nuskurdino pavargėlių 
skaičių. Tuo klausimu draugijos reikalauta, kad valsčiuose būtų 
įsteigti elgetynai ir kad jie būtų tinkamai tvarkomi. Šį nusista
tymų įgyvendinti moterys savivaldybėse dėjo pastangas. Pati 
draugija laikė 16 senelių prieglaudų, o taip pat daug paramos 
teikė parapijų išlaikomiems elgetynams.

Kovai su motinų ir vaikų mirtingumu Lietuvoje jau nuo 
1920 m. reikalauta, kad kiekviename valsčiuje būtų po vieną spe
cialų mokslą baigusią akušerę. Tuo reikalu pastangų dėjo mo
terys atstovės savivaldybėse. Nuo 1920 m. įsteigtas Panevėžyje 
vaikų „Lopšelis“, kuris kasmet išlaiko po kelias dešimtis vaikučių.

Kovai su apkrečiamomis ligomis parūpinta įvairios literatū
ros, plakatų ir kt. Supažindinimui su kūdikių priežiūra, slaugymu 
ir m aitini m u išleista prof. d r. V. Tumėnienės knygutė „Tavo kū
dikis“ 10.000 egz. ir išplatinta kaime.

J kovą su visomis ydomis kreipė didelio dėmesio. Ypatin
gai kovota su girtavimu ir ištvirkimu. Daugelyje vietų draugijos 
skyrių pastangomis uždarytos smuklės, o jų vieton steigiamos 
arbatinės, viešbučiai, valgyklos be svaiginamų gėrimų. Draugijos 
turėta 27 arbatinės.

Atskiri skyriai turi paėmę į savo rankas Angelo Sargo kuopų 
vadovavimą. Seime moterų atstovių buvo kovojama su „girtu 
biudžetu“. 1924 m. kuriamos prie skyrių abstinenčių sekcijos, 
kurios blaivinimo idėją skleidžia ne tik savo namuose, bet ir 
apylinkėje.

Nepamiršo draugija ir savišalpos. Be teikiamos atsitiktinai 
savo nariams paramos^ suorganizuoti savišalpos fondai, kasos 
prie atskirų skyrių net keliolikoj vietų. Eilė skyrių turi ligonių ir 
mirusių, kasas.

Prie skyrių yra gailestingų darbų būreliai, kurie rūpinasi 
apleistų šeimų, vargšų slaugymu ir teikimu materialinės ir mo
ralinės pagalbos kaliniams ir k. '

Apsaugoti jaunas mergaites nuo dorinio puolimo ir mate
rialinio suskurdimo ir padėti joms savarankiškai susitvarkyti, 
padoriai gyventi, o taip pat puolusias vargšes moteris ištraukti iš 
to puolimo, prie draugijos nuo 1929 m. įsteigta mergaičių glo-
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bos sekcija, kuri savo geradarišką darbą yra jau išplėtusi ne tik 
Kaune, laikydama Darbo Namus, Darbo tarpininkavimo biurą, 
bet ir provincijoje steigia panašius biurus, katalikiškas stoties 
misijas. Mergaičių Globos reikalą charakterizuoja 1932 m. darbo 
biuro ir darbo namų skaičiai —" Statistikos, kurių čia dėl vietos 
stokos nepaduodama. Provincijos skyriai daugiausia gelbsti pas
kirus asmenis.

1931 m. kovai su dideliu motinų ir kūdikių mirtingumu 
prie L. K. Moterų Draugijos įkurta Motinos ir Vaiko Sekcija. 
Sekcija jau suspėjo nuo 1932 m. įkurti 7 motinoms ir vaikams 
patariamuosius punktus.

Šiam darbui lėšos gaunamos iš aukų, rinkliavų ir pašalpų. 
Aprūpinti Sekcijų socialinės globos darbus ir įstaigas nuo 1932 m. 
įsteigtas Socialinės Globos Fondas. Sekcijos veikia savarankiškai 
ir. turi juridinio asmens teises. Su L. K. Moterų Draugija jungia 
bendros konferencijos, revizijos komisijos, organai, garbės teis
mas ir apyskaitų patiekimas L. K. Moterų Draugijai. Sekcijos 
turi savo Centro Komitetus, kurie veda pasirinktose srityse so
cialinės globos darbus Lietuvoje.

7. Moterų teisių gynimas, saugojimas ir plėtimas

1908 m. draugijos užtvirtintuose įstatuose tarp kitko tikslas 
nusakomas — „išrišti moterų klausimą pagal Katalikų Bažnyčios 
mokslą". Katalikės Kristaus dėsniais einant siekė teisingo moterų 
lygybės klausimo išsprendimo. „Lietuvaitės“ pirmuosiuose nu
meriuose jau randame kalbant moterų teisių sulyginimo reikalu.

Pat pradžioje keliamas moterų mokslo reikalas ir ekono; 
minio nepriklausomumo svarbumas ir reikšmė. Ligi karo mo
terų lygybės klausimu moterys daugiausia raginta susiprasti, mo
kytis, įsigyti amatą, profesiją ir tapti savarankiška. O jau oku
pacijos metu L. K. Moterų Draugija rūpinasi atstovauti lietuves 
moteris visose tuo metu pasireiškusiose lietuvių visuomenės 
veikimo srityse. Kokie tik buvo bendri lietuvių pasitarimai vi
suomenės ar politiniais klausimais, visur dalyvaudavo L. K. Mo
terų Draugijos atstovės. Kai Vilniuje buvo sušaukta lietuvių 
konferencija ir nebuvo pakviestos į ją moterys ir Lietuvos Ta
ryboje nebuvo nė vienos moters, moterys pasijuto įžeistos. 1918 
metais vasario mėn. 17 d. sušaukiama didžiulis mitingas Kaune, 
rezoliucijoje reikalaujama^ kad į Lietuvos Tarybą kooptavimo 
keliu būtų pakviestos moterys, kurios dalyvautų visuose Tarybos 
posėdžiuose. Po rezoliucija surinkta tūkstančiai moterų parašų.

Vilniškė L*. K. Moterų Draugija lygybės klausimu taip pat 
Lietuvos Tarybos prezidiumui įteikė pareiškimą ir pabrėžė kad 
visiškąjį Lietuvos moterų pasitikėjimą teturės tokia valdžia, kuri
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lygiomis teisėmis su vyrais į Lietuvos atstatymo ir tvarkymo 
darbą pakvies ir moteris. Tinkamu momentu katalikių buvo iš
keltas moterų^teisių sulyginimo klausimas. Nors ir buvo Lietu
vos Taryboje nemažas pasipriešinimas, tačiau reikalas išspręstas 
teigiamai, nes tuo laiku moterų dalyvavimas valstybės kūrimo 
darbe buvo taip reikšmingas, kad jas šiuo atveju aplenkti 
butų buvę stačiai neprotinga. Laikinei Konstitucijai užtikrinus 
teisių lygybę L. K. Moterų Draugija nepraleidžia nė vienos pro
gos, kad jas iškeltų ir gintų. 1921 m.zL. K. Moterų Draugijos 
sumanymu Seimas priėmė civilinių teisių sulyginimo įsta
tymą, pagal kurį buvo atitaisytos skriaudos daromos moterims 
turto, paveldėjimo ir kitose srityse,

L. K. Moterų Draugija visur kur tik reikėjo gynė moterų 
teises ir reikalus. Kai 1926 m. lapkričio mėn. 3 d. Mmisterių 
Kabinetas nutarė atleisti ištekėjusias moteris iš tarnybų, L. K. Mo
terų Draugijos iniciatyva Seime buvo moterų atstovių padaryta 
interpelacija Ministeriui Pirmininkui. Joje aiškiai pabrėžta, kad 
šis nutarimas prieštarauja V. Konstitucijai ir veikiantiems įstaty
mams, todėl yra neteisėtas ir reikalauta jį atšaukti.

Valstybės darbe katalikės moterys taip pat daug dirbo, Steigia
majame Seime buvo 6 atstovės. I ir II seime — 2 ir III —3 atst

8. Moterų- ekonominio padėjimo gerinimas
Įvesti į prekybą, pram/mę ir išmokyti moteris amatų buvo 

vienas iš< didžiųjų L. K. Moterų Draugijos troškimų. 1908 m. 
įsteigta mergaičių amatų ir namų ūkio vedimo mokykla, kurioje 
mergaitės galėjo mokytis virimo, siuvimo, skalbimo, namų ūkio 
vedimo, rašyti, skaityti, religijos. Mokykla išleido 158 išsilavi
nusias, apsišvietusias ir pasirengusias savarankiškam darbui mer
gaites. Prie mokyklos buvo kepykla ir valgykla. 1910—1912 m. 
Aleksote draugija turėjo daržus, laikė vasarnamį, kuris buvo iš
garsėjęs apylinkėje savo skanėstais, giromis ir kit. Senajame 
mieste draugija laikė saldaininę ir galanterijos krautuvę „Gra
žybę“, kuri buvo įkurta kooperacijos pagrindais.

1914 m. draugija jau turėjo gražų inventorių, mūsų pinigais 
apie 250.000 litų. įstaigas tačiau teko likviduoti užėjus Didžiajam 
Karui\

Šiek tiek apsipratus su okupacinės valdžios griežtu režimu 
’ pradėta gaivinti mergaičių ūkio mokyklą. Kaune mokyklų kurti 

nebuvo gali mumo, tam nužiūrėta Karmėlavoje vieta, cerkvinė žemė. 
Ilgai prisiėjo vaikščioti po įvairias okupantų įstaigas, bet leidimo 
mokyklai negauta. Tada buvo parašyti ' net keturi prašymai 
aukštesnei Vokietijos valdžiai. Leidimas gautas. Kūrimosi darbas 
buvo sunkus. Pradėta su pora senų trobesių, be jokių ūkio
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padargų ir gyvulių. Dievui padedant darbas- sekėsi. Draugijos 
pastangomis pastatyti reikalingi mokyklai 7 trobesiai, įsigytas in
ventorius ir pati mokykla gražiai sutvarkyta. Per dvylika laidų 
iš mokyklos išėjo 200 mergaičių. Nuo 1932 m. Karmėlavos mo
kyklą veda Šv. Kotrynos Seserų Kongregacija.

1925 m. rudenį panaši mokykla įkuriama Rietavo kunlg. 
Oginskaitės dvare. 1926 m. įkurta mergaičių žem. žemės ūkio 
mokykla Balbieriškyje. 1927 m. Vabalninko skyrius perėmė iš 
Žemės Ūkio Ministerijos namų ruošos mokyklą, kurią pakeitė į 
mergaičių žem. žemės ūkio mokyklą,.nes to reikalavo Žemės 
Ūkio Ministerija. 1930 — Vyt. Did. metais Vabalninko mokykla 
perkelta j Salamiesčio dvaro centrą. Tais pačiais metais mokykla 
pavadinta kunigaikštienės Birutės mokykla.

Prie visų mokyklų mokinėms yra bendrabučiai, kur jos už 
nedidelį atlyginimą gauna visą pragyvenimą. Mokyklos išlaiko ir 
duoda mokslą kasmet kelioms stipendininkėms. Pabaigus mokslo 
metus daromos iš mokinių darbų parodos. Prieš karą tokių pa
rodų buvo penkios, o po karo jau kelios dešimtys. Mokyklos su 
Savo gaminiais dalyvauja ir šiaip rengiamose parodose. Atostogų 
metu prie mokyklų rengiami namų ruošos kursai, kurie esti ati
tinkamai pritaikyti ūkininkaitėms, studentėms, mokytojoms. Prie 
mokyklų veikia įvairūs ūkiški punktai, k. a. javų valymo, ker- 
gimo, vaisių džiovinimo ir kit. Jie aptarnauja plačios apylinkės 
ūkininkų ir ūkininkių reikalus. Aptarti bendrus mokyklų reikalus 
daromi mokyklų vedėjų suvažiavimai.

Moterų gerovė stengiamasi kelti per spaudą, paskaitas, kur
sus ir įvairias įstaigas, k. a. kooperatyvus, dirbtuves, audimo, 
nėrimo, siuvimo ir kit. įstaigas. Draugija turėjo kelioliką koope
ratyvų, 14 krautuvių, 8 viešbučius, 8 valgyklas, Kaune ir provin
cijoje. Buvo manyta suorganizuoti kiaušinių prekyba, vienas 
kitas skyrius pradėjo darbą, bet dėl stokos patyrusių specialistų 
tas dalykas sustabdytas. Neapleista ir amatų sritis, skyriai kur
dami įstaigas davė lėšų ir progos keliolikai asmenų išmokti įvai
rių amatų. Draugijos leidžiami laikraščiai nuo pat jų pasirodymo 
kėlė ekonominių reikalų gerinimą. 1925—1927 m. buvo įsteigti 
Marijampolėje, Vabalninke ir Karmėlavoje vištininkystės punktai 
ir laikoma specialistė paukštininkystės instruktorė, kuri važinė
dama po skyrius darė paskaitas ir duodavo nurodymus, kaip 
auginti naminius paukščius, kad pakiltų jų produktingumas.

Šių dienų daugumas moterų savarankiškai vedančių krautu
ves, valgyklas, knygynus, juostų audimo dirbtuves ir kitas pre
kybos ir įmonės įstaigas yra išaugusios L. K. Moterų Draugijos 
idėjų dvasioje, ir prieglobstyje.

I
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Kan. P. Dagelis

(a u no S v. Zitos Draugija
1. D r a u g i j o s p r a d ž i aj

... ®

Dar rusų laikais, pradedant 1904 metais, lietuviu katalikų 
gyvenime daug yra nuveikę daromi Kauno lietuvių kata
likų inteligentų susirinkimai ir pasitarimai. Dabar esančios di
džiausios lietuvių katalikų organizacijos, kaip L. K. Moterų Drau
gija, Blaivybės, Ateitininkų, pavasarininkų draugijos įsikūrė tų su
sirinkimų pasitarimų ir nutarimų dėka. Tuose susirinkimuo
se reikia ieškoti ir Šv Zitos Draugijos pradžios.

Reikalas kurti lietuvaičių katalikių tarnaičių ir darbininkių 
draugiją buvo aiškus. Reikėjo apsaugoti atvykstančias į miestą i$ 
kaimo lietuvaites mergaites nuo ištvirkimo, palaikant jų dorą ir 
tikėjimą ir apsaugoti jas nuo sulenkėjimo. Kadangi Kaune dau
guma ponų buvo iš lenkuojančių arba rusai, tai patekus pas 
juos tarnauti buvo didelio pavojaus ištautėti.

Tarnaitė, palikusi be vietos, arba sveikatos nustojusi, atsi
duria apverktinoj padėtyj: niekas jos nepriglaus. Vargo spaudžia
ma patenka kartais į išnaudotojų rankas. Ir čia tik draugija, pri- 

9. Santykiai su kitomis moterų organizacijomis

L. K. Moterų Draugija palaikė artimus ryšius su Lietuvos 
ir užsienio katalikių moterų organizacijomis, be to, bendradar
biauta ir su kitomis moterų organizacijomis, su Lietuvos Moterų 
Tėvynei Ginti Komitetu, su Abolicionistų Draugija ir kit. L. K. 
Moterų Draugijos bendradarbiavimas su katalikiškomis lietuvių 
moterų organizacijomis reiškiasi per L. K. Moterų Vyriausiąjį 
Sekretoriatą. Taip pat palaikoma glaudūs ryšiai su Amerikos 
Moterų Sąjunga. Vienos ir kitos organizacijos atstovės lankęsi 
Lietuvoje ir Amerikoje. 1929 m. įkurta Škotijos L. K. Moterų 
Draugija, kuri turi keturius skyrius. Škotijos L. K. Moterų Drau
gija priklauso tiesiog prie L. K. Moterų Draugijos Lietuvoje.

1931 m. Vilniaus moterų veikėjoms buvo suteiktos infor
macijos moterų organizavimu.

Anksčiau L. K. Moterų Draugija tiesiog priklausė prie tarp
tautinės Katalikių Sąjungos. 1931 m. iš tos Sąjungos išstojo, 
kadangi L. K. Moterų Vyriausias Sekretoriatas priklauso prie tos 
pat Sąjungos, o L. K. Moterų Draugija yra Sekretoriato nariu.
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taikinta tarnaitės gyvenimui ir reikalams, gali tarnaitei ir darbi
ninkei padėti.

Rusų priespaudai nuo 1905 m. šiek tiek sumažėjus, leidus 
kurti draugijas įregistruojant jas pas vyriausybę, 1907 m. buvo 
paduoti Kauno gubernatoriui patvirtinti įstatai, lietuvaičių katali
kių tarnaičių ir darbininkių D-jos šv. Zitos vardu. Tais pat metais 
rugpjūčio mėn. 26 d. įvyko šv, Zitos draugijos steigiamasis su
sirinkimas, kuriame buvo išrinkta valdyba šiame sąstate: Kun. J. 
Jarašūnas, Kauno katedros vikaras — pirmininkas, M. Račkaus
kienė — vicepirmininkė, T. Tamulevičiūtė — sekretorė, kun. Do
gelis, katedros vikaras — iždininku, T. Augųštinavičiūtė, O. Va
nagaitė, A. Juknevičiūtė ir R. Paulauskaitė— Valdybos nariais.

Draugijos pirmuoju pirmininku ir josios įsteigėju yra kun. 
J. Jarašūnas, dabar Kvėdarnos klebonas. Paskiau pirmininkais 
buvo kun. P. Dogelis, kun. J. Tumelionis, kun. Pr. Penkauskas 
ir vėl kun. P. Dogelis, kursai ir dabar tebevadovauja draugijai.

6

Į draugijos narius iš pradžių tarnaitės ir darbininkės neno
riai rašėsi. Joms tai buvo naujiena, nežinomas dalykas; 
įsirašant reikėjo mokėti pinigai — stojamąjį ir nario mokestį 
per metus. Tai sudarydavo sunkenybes. Kunigai ir pasauliečiai 
inteligentai, kad padrąsinti tarnaites rašytis į draugiją, pirmieji 
įsirašydavo į narius šelpėjus. Ir patys ateidavo į susirinkimus ir 
ragindavo rašytis į draugiją. Net vyskupas Paliulionas atsiuntė 
kunigui Jarašūnui, D-jos pirmininkui, gausią auką, įsirašydamas į 
garbės narius. Tuokart j draugiją įsirašiusių skaičius ūmai paki
lo — iki 600 narių. Maždaug toks skaičius narių visą laiką bu
vo. Dabar Šv. Zitos Draugijos narių yra 800. Galėtų būti net 
2000 atsižiūrint į žymiai paūgėjusį Kauno gyventojų skaičių. Vo
kiečių okupacijos metu nuo 1915 iki 1918 m. imtinai Draugija 
nesiliovė veikusi, tik narių skaičius buvo kur kas mažesnis, vos 
200 narių.

Einant Kauniškės šv. Zitos D-jos pavyzdžiu ir kituose mies
tuose įsisteigė panašios organizacijos: Panevėžy, Šiauliuose, Tel
šiuose, Rokišky, Skuode, Seinuose, Utenoj, Vilniuj, Rygoj, Lie
poj u j. Vilniškės tarnaitės ir darbininkės jau 1905 m. turėjo savo 
organizaciją, tik ne šv. Zitos D-jos vardu. Visos paminėtos šv. 

\ Zitos D-jos vardu organizacijos veikia savistoviai, atskirai viena nuo 
kitos, panašiais, bet gi atskirais savo įstatais.

Buvo daryta žygių visoms Lietuvoje esančioms šv. Zitos 
draugijoms sudaryti sąjungą. Buvo paruošti įstatai ir įregistruoti. 
Reikėjo tik sušaukti visų draugijų suvažiavimą ir išrinkti vykdo
mą organą. Bet to nepadaryta. Ir štai dėl ko. Sąjungos įstatuose
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Šv. Zitos Dr-jos rūmai Kaune, Seimo g-vė Nr. 8 su viešbučiu, sale ir valgykla.

sąlyga, kad jie nuo persikėlimo laiko mokės nario mokestį į tą 
skyrių, kur persikėlė. Centras buvo Kaune, kur veikė kartu ir 
skyrius. Ištikus ligai gydo tas skyrius, kur narys netikėtai apsir
go, bet apmoka tas skyrius, kuriam narys priklauso. Einant tais 
įstatais daugiausia nukenčia Kaunas. Jis turi iš kitur atvykstan
čias Kaunan zitietes globoti, ir toji globa draugijai kainuoja; su 
atlyginimu būtų sunku susigaudyti. Be to, turint šv. Zitos draugijų 
sąjungą pavojinga yra prie neprielankių Draugijai valdžių. Užda
rius centrą, uždaroma ir visi skyriai. Tais sumetimais vaduojantis 
sąjunga nieko neveikė ir savaime, neparodžiusi jokiu darbų, lik
vidavosi. Tai buvo 1924 metais. Dabar jokių šv. Zitos D-jos skyrių 
nėra. Ir tos organizacijos jokių ryšių tarp savęs nepalaiko.

3. Draugijos tikslas
Šv. Zitos D-jos tikslas yra dvejopas —dvasinis ir materiali

nis. Dvasinis tikslas. Draugiją rūpinasi, kad nariai, priklausyda
mi prie Katalikų Bažnyčios, — nes draugija yra katalikiška ir 
tik katalikes priima į savo tarpą, — noriai pildytų savo parei
gas: pažintų savo tikėjimą, vaikščiotų prie šventų sakramentų ir 
dorai gyventų, nepriklausytų prie priešingų Katalikų Bažnyčiai
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organizacijų. Materialinis tiksiąs. Draugija rūpinasi savo nariais 
vietos nustojus, apsirgus ir numirus. Vietos nustojusioms duoda
ma be jokioatlyginimo prisiglausti butas su Šviesa ir kuru. Val
gisneduodamas.

Apsirgusius narius Draugija globoja, duodama pilnų išlaiky
mą, gydytdjų priežiūra ir vaistais aprūpindama be jokio atly
ginimo. ' .■

Pasveikstančioms draugininkėms yra įtaisytas gražiame pu
šynėlyje ant Nemuno kranto Kretkampyje kurortas.

Pasenusius savo narius Draugija globoja iki jų mirties, ar
ba savo namuose juos laikydama, pilnai juos aprūpindama, arba 
duodama piniginę pašalpą, leidžia jiems apsigyventi, kur jiems 
patinką.

Numirūsius narius Draugija savo lėšomis gražiai, skaitlingai 
draugininkėms dalyvaujant palaidoja savo kapuose Kaune.

4. D r augi j o s lėšos

Kad tiek daug duoti: be vietos esančioms prieglaudą, su
sirgusias draugininkes gydyti, pasveikstančioms sveikatą grąžinti, 
senukes ir paliegusias iškaršinti, numirusias palaidoti, reikia daug 
lėšų turėti. Iš kur gi tas lėšas šv Zitos Draugija ima? Pirmas ir 
svarbiausias lėšų šaltinis, tai pačių narių metiniai mokesčiai. Di
dėjant D-jos reikalams, daugiau duodant savo nariams, daugiau iš 
jų ir reikalaujama. Pradžioje nario mokestis buvo 12 litų me
tams, paskui buvo pakeltas j 20 litų ir 3 litai laidotuvėms: Nuo 
1929 m. liepos mėn. 1 d., įvedant prie draugijos ligonių kasą, 
tai yra duodant ligoje tai, kas duodama miesto ligonių kasos, 
tas mokestis padidintas iki 50 litų metams.

Draugija turi pelno iš savo įstaigų. Apie jas bus atskirai 
parašyta.

Šiek tiek gaunama lėšų iš darbdavių, pas kuriuos zitietės 
tarnauja. Draugininkių tarpe yra labai prielankių draugijai. Josios 
aukoja dalį savo uždirbtos algos draugijos naudai, ir tuo prisi
deda prie padidinimo Draugijos lėšų. Dr. lėšoms padidinti rengiama: 
vakarai, gegužynės, loterijos. Kauno miesto savivaldybė pastarai
siais keleriais metais skirdavo kasmet po šešis tūkstančius litų 
pašalpos. Nors tai nedidelė pašalpa, sulyginus su reikalingomis 
sumomis ligonines ir karšančias išlaikyti—jų reikia į 60 000 litų, 
bet vis tiek Kauno m. Savivaldybei Draugija yra dėkinga už tą 
pašalpą. Jeigu nebūtų Draugijos, tai miestas turėtų paliegusias ir 
negalinčias dirbti tarnaites išlaikyti pats. Tuokart miestui nepaly
ginamai daugiau atsieitų, negu tie 6000 litų, skiriamų Šv. Zitos 
Draugijai, kaip pašalpa.
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Ką tik susitvėrus Draugijai 1907 metais turėta: galvoje rei
kalas įsigyti nuosavybėn namas. Sužinota kad Austrijos krikščio
nių tarnaičių sąjunga turi Vienoje didelius nuosavus namus. Gau
ta jų ir atvaizdas. Kad toji mintis įsigyti savo namus iš galvos 
nepranyktų, tai Austrijos krikščionių tarnaičių sąjungos namų at
vaizdas buvo pakabintas D-jos bendrabutyje ant sienos. Buvo pra
dėta rinkti pinigai namams pirkti. Buvo surinką apie 20000 rub
lių. Bet netikėtai užėjęs karas surinktus pinigus į niekus pavertė 
ir D-jos sumanymą įsigyti namus ilgam laikui sulaikė.

Karui praūžus mintis turėti nuosavus namus draugininkių 
tarpe vėl atgijo. Susisukta sau gūžta prie Berberisines, dabar 
Seimo gatvės N. 8, kur 1921 m. nupirkta nuo p. R. Keždienės 
dveji mūro namai su didoku žemės sklypu. Paskui ant to skly
po pastatyti dideli 4 aukštų namai, skalbyklai namai ir t. t. Draugi
ninkių prielankumas įsigyti nejudomą turtą buvo neapsakomas. 
Tai parodo jų paskolinti tam turtui įsigyti pinigai. — apie tris 
šimtus tūkstančių litų. Jos dedamos į Draugiją pinigus žino, kad 
tos skolos grąžinimas yra garantuojamas Draugijos turtu, kurio 
vertė dabar siekia apie 600 tūkstančių litų.

Kauno šv. Zitos D-jos turtas šiaip atrodo I Kaune: Prie Sei
mo g. N. 8. 4 mūro namai, viename yra įtaisyta D-jos ligoninė; 
kitame antras ligoninės skyrius ir be vietos esančioms prieglauda; 
trečiame skalbykla, sandėliai ir darbininkėms patalpos; ketvirta
me 4 aukštų name yra Susirinkimų salė, valgykla, viešbutis. Gelž- 
betono dideli tvartai, daržinė ir svirnelis. Vietos plotas, ant kurio 
yra šios patalpos, turi apie pustrečio tūkstančio ketvirtainių 
metrų. 11 Maironiškiuose, arba Linkuvoje — 5 kilometrai 
nuo Kauno, Lapių valsč. 15 hektarų nuosavos žemės su klo- 
i mu, gyvenamu namu ir mūro tvartu. Tas ūkis Draugijai 
reikalingas ligoninei išlaikyti. III Kretkampyje, Šakių apskr., 
Lekėčių valsč. 37 kilometrai nuo Kauno, ant Nemuno kran
to. 3 gyvenami mediniai namai D-jos nariams vasaros metu 
sveikatai pataisyti. Iš jų vienas namas pavedamas kitiems 
vasarotojams, norintiems ramiai vasarą praleisti. Vienas name
lis, kur yra krautuvė „Birutė“ Draugijai priklausanti. Daržinaitė, 
tvartelis, virtuvė, sandėliai. Kretkampio zitiečių kurortas turi nuo
savos žemės, gražaus pušynėlio apie 4 hektarus.

/ Visas nejudomas turtas kartu su judomuoju turtu — vieš
bučiu, valgykla, skalbyklos su kontorais, ligoninės įrengimais yra 
apkainuotas iki 600 tūkstančių litų.

Draugija laikosi dėsnio, išsiversti savo lėšomis, verstis taip
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a) skalbykla prie Sėlino g. nr. 8. Jinai veikia nuo 1909 m. 
Prie skalbyklos yra nuosavus mogliai.

b) cheminė rūbų valykla ir dažykla. Prie jos yra pastatytos 
dvi baltiniams gręžti ir sausinti mašinos— centraf u gos, kaštavu
sios draugijai iki 7 tūkstančių litų.

Skalbykla ir valykla turi Kaune šiuos 7 kontūrus, kur pri- 
imdinėjami skalbti ir valyti rūbai: Seimo g. nr. 8; Mapų g. nr. 2; 
Ožeškienės g. nr. 3; Aukštaičių g< nr. 2; Duonelaičio g. nr. 10; 
Vienybės aikštėje, Gedimino g. nr. 11.

c) „Rūtos“ viešbutis“ ir valgykla, prie Ukmergės plento nr. 10. 
Šį viešbutį Draugija nuomuoja ir išlaiko jau virš 12 metų.

d) Šv. Zitos D- j o s viešbuti s i r valgykla prie Seimo 
g. nr. 8, žmonėse vadinamas vardu „Bijūnas*. Šis viešbutis vei
kia nuo 1925 m., kada buvo pastatyti ir įrengti D-jos 4 aukštų 
namai.

e) ligoninė prie Seimo g. nr. 8. Ši įstaiga pelno neduoda. 
Jai visos kitos įstaigos tarnauja — ligoninė įtaisyta pagal Svei
katos Departamento reikalavimus. Ligoninė turi du skyrius 
pirmame apie 25 lovas, antrame apie 12. Ligoninę aptarnauja: 
gydytojas vedėjas, gailestingoji seselė, slaugytojos 2, Šeimininkė. 
Prie ligoninės yra įsteigta koplyčia, kur yra nuolatos laikomas 
Švenč. Sakramentas. Dvasios ligonių reikalus aprūpina ligoninės 
kapelionas, kursai kasdien koplyčioj laiko šv. Mišias ir dalina 
ligonėms šventąją Komuniją. Mirštančius D jos narius čia pat ko
plyčioje pašarvojama, čia laikomos gedulingos pamaldos ir iš čia 
lydima į kapus.

f) Kretkampio kurortas, kur vasaros metu suvažiuoja nuo 
40 iki 50 draugininkių pasilsėti. Kretkampyje nuolatos gyvena 
(apie) 22 senutės karšinčias.

Per abi įstaigas, ligoninę Kaune ir Kretkampio kurortą, Drau
gija maitina apie 80 žmonių.

„Bitelės“ kooperatyvas. Draugija laikydama valgyklas, 
skalbyklą, ligoninę reikalauja daug maisto dalykų. Tuos maisto 
dalykus perkant iš kitur išleidžiama iŠ savo rankų galimą pelną, 
įsteigtas todėl kooperatyvas „Bitelė“ 1926 m. Kooperatyvas „Bi
telė“ dabar jau turima 4 krautuves 1) Seimo g nr. 8; 2) prie se
nosios'rinkos nr. 101; 3) prie Gedimino g. nr. 30; 4) Laisvės 
ai. nr. 28. Visose D-jos įstaigose dirba tik Draugijos nariai, vi
so per 60 žmonių.

Kalbant apie pasekmingą Šv. Zitos D-jos veikimą negalima 
paslėpti ir jos nepasisekimų. Audinių dirbtuvė įsteigta buvo 
prieš karą. Dėl nesąžiningų darbininkų reikėjo likviduoti su nuos-
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toliais: 3000 rublių « 15,000 litų. Kepyklairgi davė nuostolių 
apie kelis šimtus litų. Kauno viešbutis davė per 10.OOO litų nuostolių.

įvedus privalomą priklausymą prie miesto ligonių kasos 
1929 m. liepos m. 1 d. Kauno šv. Zitos Draugija buvo nuo pri
valomo priklausymo prie miesto ligoniųkasos atleista; kadangi 
Draugija jau nuo 1907 m. savo išgalėmis, be jokios pašalinės 
pagalbos, tą darbą, kurį dabar ligonių kasos sumanė, dirba.

Dabar ponai imdami zitietes pas save tarnauti yra laisvi nuo 
valdžios kontrolės dėl mokėjimo j miesto ligonių kasą. Zitietės mo
ka Draugijai J metus 50 litų. Joms yra išduodamos nario kny
gutės, kür tas mokestis pažymimas.

7. Šv. Tėvo malonės Šv. Zitos Draugijai
Šv. Tėvas atskiru raštu suteikė šv. Zitos D-jos nariams šiuos 

visūotinus atlaidus: stojimo dienoje, šv. Zitos D-jos globėjos die
noje ir mirties valandoje. Be to, Šv. Tėvas Pijus XI, švenčiant 
Draugijai 1932 m. 25 m. savo gyvavimo sukaktį, atsiuntė savo 
paveikslą su savo ranka rašytu parašu ir gausiais linkėjimais, bei 
palaiminimais.

8. Draugijos iškilmės ir pramogos
Kasmet iškilmingai Švenčiama D-jos globėjos, Zitos Šven

tė. Tą diet\ą draugininkės bendrai priima šv. Komuniją. Nuo 
1921 metų Bazilikoje J. E. Vyskupas Karevičius, didelis šv. Zi
tos D-jos prietelis, malonėjo įvesti šv. Zitos atlaidus prie išstatyto 
Švenč. Sakramento. Tais pat metais Bazilikoje Draugijos yra įtai
sytas ŠV. Zitos altorius su šventosios paveikslu, dail. P. Kalpoko 
pieštu. _ .

Bendros Kūčios. Kasmet zitietės skaitlingai nuo 200 iki 
300 susirenka Kalėdų Vigilijoje į savo salę bendrai valgyti Kūčias. 
Tose kūčiose zitietės turi didelės garbės priimti Šv. Tėvo atstovą 
ir Kauno Arkivyskupą. Brangūs svečiai turi daug darbo, kol 
vaikščiodami apie stalus, kur sėdi zitietės, sulaužo su jomis 

, plotką. Iš Kūčių visi eina į Baziliką į bernelių Mišias.
Gegužinės. Kasmet antrą Sekminių dieną Draugija rengia 

gegužinę garlaiviais iš Kauno į savo kurortą Kretkampį. Čia atlie
kama vietos koplyčioje pamaldos ir paskui linksmai praleidžiama 
laikas griežiant orkestrui. Gegužinės pelnąs, jei koks yra, ski
riamas D-jos ligoninei. 25 m. D-jos gyvavimo jubiliejus iškil
mingai buvo švenčiamas 1932 m. rūgs. m. 4 d.
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V

a

56



Liet. Moterų Ku Itū ros Dr-jo
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Lietuvos Moterų Kultūros Draugija susikūrusi prieš 10-tį 
metų daug nusipelnė moterų švietimui. Bestiprėjant ir besitvar
kant mūsų valstybei nebuvo vis tiktai galima išvengti kai kurių 
klaidų ir netikslumu. Jų neišvengta ir švietimo — auklėjimo srity. 
Didelis netikslumas (nesakysime, kad klaida, nes gerų norų buvo 
ir pat mokyklų kūrimo pradžioje, bet jų realizuoti gal būt nelei
do finansinės kliūtys) buvo anuo laiku auklėjimo srity köeduka- 
cija. Taip pat iškilo konfesines mokyklas steigti reikalas. Šiais 
dalykais susirūpinę kėli ašmenys ir ėmėsi iniciatyvos steigti kon
fesines mergaičių mokyklas. Tie asmenys, susibūrė j Liet Mote
rų Kultūros Draugiją (nariais rėmėjais gali būti ir vyrai) ir pra
deda steigti vieną po kitos aukščiau minėtas mergaičių mokyklas. 
(Plačiau apie Liet Moterų Kultūros Dr-jos darbus buvo rašyta 
š. m. „Naujosios Vaidilutės* 3 nr.).

O. Vaitonytė

Lietuvos Darbo Jaunimo Sąjunga
(Mergaičių veikimas)

Išnyko seniau buvusi vergija, išnyko baudžiauninkų luomas, 
bet darbininkų luomas dar tebėra ir juo dar permaža rūpinamasi. 
19—20 šimt. darbininkija pakliuvo į kapitalizmo vergiją, Darbi
ninkus, neapsaugotus įstatymais, išnaudota mažinant jiems atly
ginimą ir didinant darbo valandų skaičių. Vietoj vyrų pradėta prii
minėti moteris į darbą, nes jų darbas dar pigiau apkainuotas. 
Pradėta samdyti ir vaikus nuo 8 metų amžiaus. Darbininkų iš
naudojimas laikui bėgant vis didėjo. Moterys buvo tuo labiau iš
naudojamos, kad turėjo kąsti neteisybę dar iš vyrų pusės. Fabri
kuos jos buvo užgaunamos, niekinamos. Dėl menko atlyginimo, 
neištekdamos pragyvenimui lėšų, buvo stumiamos į prostituciją. 
Taip darbininkus išnaudojant augo jų dvasinės kančios versda
mos juos ieškoti teisybės. Tuo pasinaudojo socialistai. Jie darbi
ninkijos visuomenėje rado patogią dirvą savo idėjoms skleisti. 
Bet vis didėjant žmonių išnaudojimui ir pats gyvenimas dėl vie
nos dalies skriaudžiamų žmonių negalėjo eiti tinkama kryptimi. 
Reikėjo pažvelgti į darbininkų būvį ir pasiryžti darbo žmones iŠ-
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kelti iš materialinio ir dvasinio skurdo. Tą gali padaryti tik or
ganizuotų idealistų grupė. Darbo jaunimas, kaip aktingesnė pajė
ga, turėjo pasiimti iniciatyvos. Dar neseniai, tik praėjusiais metais, 
Lietuvoje buvo įsteigta jaunimo profesiniai kultūrinė organiza
cija— Lietuvos Darbo Jaunimo Sąjunga, kurį numatė, kad atsta
tyti lygsvarą, visuomenėje turi būti įgyvendintas sopi alinis teisin
gumas, visų luomų ir profesijų glaudus krikščioniškas bendradar
biavimas. Darbininkams reikalinga iškovoti pakankamą ir teisin
gą atlyginimą, pagarbą darbininkui žmogui, jo vertės ir teisės, kaip 
žmogaus, visuomenės nario ir piliečio, pripažinimą.

Reikalingą, kad visuomenė būtų organizuota kitais pagrin
dais, kurie leistų įgyvendinti aukščiausiam laipsny dvasinę ir me
džiaginę gerovę. Ir čia Darbo Jaunimas pasiryžo eiti į kovą už 
naują krikščionišką santvarką įsirašydamas į savo įstatus tikslą, 
Kristaus mokslu ugdyti Darbo Jaunimą katalikiškoj pasaulėžiūroj, 
stiprinti jo dorovės pagrindus, gilinti tautinį susipratimą, kelti kul
tūrinį išsilavinimą, sąmoninti socialinį bei profesinį susipratimą ir 
kovoti už darbo jaunimo dvasinę bei medžiaginę gerovę.

Darbo jaunimas eina kartu su visa darbo visuomene. Bū
damas gyvąja darbo visuomenės dalimi, darbo jaunimas sten
giasi pažinti savo ir visų darbo žmonių teises ir pareigas, suprasti 
darbo reikšmę ir siekti profesinės specialybės, kuri ir pakelia 
darbo žmogaus vertę.

Lietuvos Darbo Jaunimo S-ga sąmonina savo narius ruoš
dama jiems įvairius prof. socialinius kursus, steigia dirbtuves, rū
pinasi medžiaginiu darbo jaunimo pragyvenimu sudarydama dar
bo biurus ir kt.

Mergaitės Sąjungoj atskiro vieneto nesudaro. Vyriausioj 
valdyboj yra mergaičių reikalų vedėja. J kiekvienos draugovės val
dybos narių tarpą įeina po vieną mergaitę.

Mergaitės be bendrų Darbo Jaunimo S-gos tikslų turi dar 
atskirų. Jos stengiasi sukurti (darbininkės) moters tipą, siekiant 
būti sąmoningomis, susipratusiomis katalikėmis darbietėmis, krei
piant dėmesio į dvasios kultūrą. Ruošdamosios gyvenimui jos 
stengiasi gerai pažinti moters pareigas ir teises įstatymuose. Jos 
nagrinėja darbininkės moters gyvenimo bei darbo sąlygas mora
liniu ir atlyginimo teisės atžvilgiais ir stengiasi joms padėti ginant 
jų teises.

Prisideda prie moterų judėjimo ypatingai moraliniu ir socia
liniu atžvilgiu, kas skaudžiausiai paliečia darbininkę moterį ir ko
voja už moters — žmogaus teises.

Darbietės nori, kad šeimos, visuomenės ir tautų gyvenimas 
būtų paremtas teisingai suprastais žmoniškumo pagrindais. Jos, 
kaip moterys, geriau suprasdamos kiekvieno žmogauš teisę gyventi 
ir teisybę stätydamos aukščiau visokio egoizmo, siekia įgyvendinti
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žmonėse supratimą, kad ir tautų santykiuose žmoniškumas turi 
būti statomas aukščiau visų tautybių.

Darbietės susidurdamos su realiuoju gyvenimu ir pastebė- 
damos jame žaizdų, neigiamumų stengiasi pažinti jų giliausias šak
nis ir kovojant su jų priežastimis nešti į gyvenimą tikrosios lai
mės ir džiaugsmo supratimą.

Be siekimo profesiniai pasiruošti kiekviena darbietė dartu- 
ri susipažinti su pagrindiniais namų ruošos klausimais.

Darbietės turi rankdarbių kursus. Jos sudaro atskirą mer
gaičių chorą, sportininkių grupę, „Darbininke“ yra atidarytas 
darbininkių moterų skyrius „Moterų žodis“. Darbietės šaukia at
skirus susirinkimus, daro visų mergaičių, įeinančių j draugovių 
valdybas, posėdžius. Artimiausiu laiku sėkmingesniam darbui ir 
mergaičių naudai turėtų būti mergaičių sekcija. O ateity, kaip 
iš visų bendrų organizacijų, taip ir iš L. Darbo Jaunimo S-gos 
turės išaugti atskira L. Darbo Jaunimo Mergaičių S-ga, jungianti 
visas darbininkes mergaites. Darbietės sėkmingesniam tolimes
niam darbui turės palaikyti santykius su užsienio kat. darbinin
kių moterų organizacijomis.

L*

Moterys Darbo Federacijoj
Panaši diferencijacija pagal lyties interesus, kaip L. Darbo 

Jaunimo Sąjungoj, prasidėjo pastaruoju laiku ir Darbo Federaci
joje. Moterys linksta prie atskiro veikimo. Tiesa, tai pirmieji 
bandymai, ir jie dar labai negausūs, bet pradžia jäu padarytą. Šia 
proga tepaminėsime Darbo Federacijos moterų kuopelę prie Žalia
kalnio skyriaus Kaune.

Kuopelė įsikūrė š. m. kovo mėn. Jos šūkis: „Dirbkime 
budėkime!“ Narių turi iki 130. š. m. gegužės mėn 21 d. pa
šventino savo vėliavą, kurią pačios pasiuvo. Kongrese dalyvavo 
uniformuotos — geltonomis skarikėmis. Prie kuopelės yra rankų 
darbų kursai, kuriuos veda p. Varžinskaitė.

Prie kursų manoma steigti rankdarbių parduotuvė. Netur
tingoms duodamos pašalpos iŠ surinktų aukų. Aukoja pačios 
kuopelės narės. Kuopelės pirmininkė p. Medekšienė.
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Am. Maželytė

Organizuotas moterų veikimas At-kų 
Federacijoje

Ateitininkių moksleivių ugdomų Visa atnaujinti Kristuje 
dvasioj, atsirado pat pradžioj ateitininkuos judėjimo 1910-IT moksl. 
metais. Tuomet naujasis kilnus, aiškus Ateitininkų obalsis moks
leivių tarpe labai greit pasklido, nes mūs tikinčio krašto lietuviška 
moksleivija bodėjosi laisvamanybės lengvabūdiška vaga kreipiamo 
gyvenimo, ji alko turinio, kurį kaip tik ir davė jai naujoji 
organizacija.

Mergaičių ateitininkių pradžioj randame mišrose tarpmo
kyklinėse kuopose. Pav. Vilkavišky pirmojoj Ateitininkų kuopoj, 
kuri įsteigta Petro Radzevičiaus iniciatyva, mergaičių buvo aštuo- 
nios. Aktingosios dalyvės jų tarpe ir pasireiškusios: Marija 
Andziulytė, grigaitytės. Kauno ateitininkių tarpe didžiosios veikėjos 
tais laikais buvo Gustaitytės. Mergaičių ateitininkių tuomet charak
teringiausias veikimas buvo Marijampolėj. Jos turėjo dvi kuopeles, 
vieną progimnazijoj kitą gimnazijoj. Progimnazijos kuopelė turėjo 
apie 20 narių. Veikliausios buvo Monika Galdikaitė ir Marija 
Blažonytė. Į susirinkimus ateidavę pakalbėti Vytautas Endziu- 
laitis ir Antanas Gylys, vyresnių klasių gimnazistai.

Marijampolės ateitininkių organizavimu pirmasis pasirūpino 
Kazimieras Bizauskas, tuokart Kauno gimnazijos mokinys, jo 
būta atsiklausta tada Marijampolėj mergaičių gimnazijoj kapelio- 
navusio įkun. Gustaičio, kuriai iš mergaičių galima butų pavesti 
ateitininkių organizavimą. Kun. Gustaitis nurodė Magdaleną Ruškytę, 
IV-tos klasės mokinę. Ir gauna ji labai gražų ir rimtą laišką iš K. 
Bizausko, kuriuo ji kviečiama vykdyti gyvenime tikyba ir tėvynės 
meile paremtus kilnius norus, sekti šūkį, visa atnaujinti Kristuje. 
Jai tas kvietimas labai patiko. Tuojau ji sušaukė savo ištiki
miausias drauges. Pirmajame sus-me susirašė į narius 19. Pirmi
ninke išrinko pačią organizatorę. Veikimas vis stiprėjo. Jos rinkosi 
slaptai. Susirinkimų vieta buvo vienuolyne, Blaivybės namuose, 
o dažniausiai pirmininkės M. Ruškytės kambarys. Svarstė jos ten 
įvairių klausimų iš mergaičių ir moterij gyvenimo. Labai aktuali 
tema buvo apie moterų protą. Net Dr. Vincas Pietaris šį klausimą 
spręsti buvo pirmininkės įtrauktas. Jo aiškinimas buvo 
moterų naudai ir mergaitės buvo visai patenkintos. Daugiausia 
laiko kuopelė skyrė mokslui: lietuvių kalbai, Lietuvos istorijai,
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lietuvių literatūrai^ Lietuvos geografijai. Mokėsi kiekviena atskirai, 

išmokti. Retkarčiais į susirinkimą ateidavo ir svečių: Vytautas 
Endziulaitis, tuolaikuorganizavęš ateitininkus berniukus, M. Peč- 
kauskaitė, kurios pašnekesiais mergaitės labai susidomėdavo, jų 
laukdavo. Veikli buvo ir Rudzinskaitė. M. Ruškytė Marijampolės 
kuopelės pirmininke išbuvo ketverius metus, taigi nuo įsteigimo 
per visą gimnazijoj mokymosi laiką.

Karo metu Lietuvoj ateitininkės mergaites daugiausia veikė 
mišrose kuopose su berniukais. Šiauliuose, Vilniuje, Kaune. Rusijoj, 
ten kur buvo didesni lietuvių moksleivijos susibūrimai, mergaitės 
turėjo savo atskiras kuopeles. Tambove ir Voroneže buvo 
stipriausios ateitininkių kuopelės. Tambovas turėjo keliasdešimt 
narių. Voroneže mergaitės ateitininkės buvo atskirai susibūrusios. 
Atskirai „Saulės*■ kursų auklėtinės, ir atskirai jaunesniosios gim
nazistės į kankliečių kuopelę. Mišri buvo centro valdyba konfe
rencijos renkama. Savo kuopelėse mergaitės nagrinėdavo lietuvių 
literatūros klausimus, mokėsi lietuvių tautosakos, eilėraščių mintinai, 
gilindavosi j krikščionybės dvasią skaitydamos Šventąjį Raštą, 
rašydavo pasaulėžiūros klausimais rašinėlių, paskaitydavo savo 
kūrinėlių. Susirinkimus paįvairindavo dainomis ir muzika. Taip 
pat susirinkimuose svarstydavo savo dorovinį elgimąsi, manda
gumo klausimus, pasiragindavo į mokslą, ypač į knygų skaitybą. 
Knygų gaudavo Ateitininkų knygyne. Centro Valdyboj buvo 
radicija net mergaitę rinkti knygininke. Visuomenę Voronežo 
ateitininkams sudarė tremtiniai. Tremtinių kuopa turėjo pasiskirs
čiusi visą miestą ir užmiestį rajonais. Sistemingai buvo lankomos 
darbininkų šeimos, bedarbiai aprūpinami darbu dirbtuvėse, o 
merginoms tarnaitėms dorose šeimose. Mažus vaikus surinkę 
pamokydavo rašyti, skaityti, poterių. Surinkę drabužių išdalindavo 
juos reikalingiems. Vakariniuose kursuose visada dirbdavo viena 
kita ateitininkė. Ir kursuose ir šiaip lankydami butuose moks
leiviai informuodavo tremtinius apie visokius perversmus, vyks
tančius rusų vyriausybėj. Nuo 1917 m. patardavo kaip reikia 
laikytis partijų atžvilgiu, informuodavo apie tai, kas vyksta Vakarų 
fronte, kas darosi Lietuvoje. Paakinti pramatančių Rusijai sunkius > 
ekonominius laikus, jie tremtinius perspėjo pasidaryti nors kokią 
maisto atsargą. Kai tapo laisvas kelias į Lietuvą, prikalbinėjo 
visus grįžti namo, ir rūpinosi, kad neliktų nesuregistruotų norinčių 
grįžti. Iš mergaičių ateitininkių tarpo keletą metų nešiojusių 
tremtiniams maistą, drabužius, apšvietą ir paguodą, tenka minėti 
Mariją Gruzdaįtę' .ir a. a. Kaune mirusią Mariją Rūtaitę.

Pirmaisiais ištrėmimo metais Voronežo moksleivijos tarpe 
buvo įsigalėjusios labai nekultūringos pramogos robaksais vadi-
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Ateitininkių Taryba
Iš kairės į dešinų: M. Matulionytė — „Birutės“ Dr-vės pirmininkė, K. Stär
kste — „Fideles lustitiae“ korp. pirm., A. Petrauskaitė - Skrupskelienė — 
Tarybos pirmininkė ir at-kių sendraugių atstovė, M. Strazdaitė — Stud. 
At-kių Centro Valdybos atstovė, St Ramoškaitė — „Giedros“ dr-vės pirm., 

Maželytė— „Gajos“ merg. butelio pirm.

narnos, kur susiėję jauni moksleiviai be vyresnių priežiūros, men
kai muzikėlei čirpinant, šokdavo ligi vidurnakčio. Būrys ateiti
ninkių Staro- Moskovskos bendrabuty pirmosios susitarė griež- ... 
čiausiai priešintis toms vakaruškoms, agituoti kitas mergaites 
jose nedalyvauti ir priešintis, kad jie Staro - Moskovskos bend
rabuty nebūtų keliami. Pagaliau, Auklėtojų Sekcija tos menkos 
vertės pramogas visai panaikino. Jų vietoj prasidėjo atsirasti 
kultūringesnių, su programa vaidinimu ar koncertine dalimi vakarų, 
kurie buvo rengiami viešose salėse du tris kartus metuose. 
Pavasarį populiarios buvo gegužinės. Jų buvo rengiama ir trem
tiniams, kuriose vadovaujamą vaidmenį vadino ateitininkai ir 
ateitininkės.

Jaunesniųjų ateitininkių, kanklietėmis vadinamų, stipri kuopa 
buvo Malo - Dvoriauskos bendrabuty. Joje dalyvavo kelios- 
dešimt mergaičių žemesniųjų klasių. Kankliečių veikimas skyrėsi 
nuo vyresniųjų. Čia daugiau mokėsi, auklėjosi, užsiiminėjo kūno 
kultūros pratimais.
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Ateitininkių dalyvaujančių mišrose kuopose buvo Petrapily, 
Maskvoj, Kijeve, Ekaterinoslave, Ekaterinodare ir kitose vietose.

Naujasis ateitininkių gyvenime judėjimas prasideda 1920 m. 
ypač 1921, kai prof. Dovydaitis pradeda leisti,,Naująją Vaidilutę*!. 
1919-20 mokslo metais į Lietuvos aukštesniąsias ■ mokyklas įstoja 
daug Tambbvb ir Voronežo ąteit-kių, nusiteikusių lavintis atskirose 
mergaičių kuopose, pratusių savarankiškai tvarkyti kuopos gyve
nimą, būti tokiose kuopose aktingomis. „Naujoji Vaidilutė“ visai 
padrąsina mergaites j atskirą organizacinį gyvenimą ir ima steigtis 
mergaičių atskirų kuopelių visas tinklas. Pirmoji tokią kuopelė 
sudarytą Raseiniuose 1921 m. gegužės mėn. 9 d., dar prieš pasi
rodant „N. Vaidilutei**. 1921-22 m. m. panašių jau yra Telšiuose, 
Jurbarke, Rokišky; Kražiuose. Kiek vėliau mergaitės atsiskiria 
Kaune, Prienuose, Kybartuose, Marijampolėj, Šakiuose, Plungėj, 
Panevėžy. Kuopos daugely vietų buvo organizuojamos vaidilučių 
vardu su Ateitininkų ideologija. 1922-23 m. m moksleivių Ateiti
ninkų konferencijoj buvo mergaičių atskiras pasitarimas išaiškinti 
neaiškiai, santykių su berniukų kuopomis, padėčiai. 1923 m. 
liepos mėn. 4 d. Žemaičių Ateitininkų konferencijoj ^Kretingoj 
mergaičių posėdy dalyvavo apie 200 narių. 1924 m. Žemaitijoj 
veikė mergaičių savarankiškos 9 kuopelės, kurios Mažeikių 
konferencijoj tais metais irgi turėjo atskirą posėdį su Marijos 
Pečkauskaitės paskaita.

1925 m. Ateitininkų kongresas Kaune reformavo mokslei
viją. Mergaičių ateitininkių kuopų savarankiška padėtis visai 
toleruota ir įsteigta Centro Valdyboj mergaičių reikalų vedėjos 
vieta, kur pirmieji organizaciniai sunkumai sėkmingai buvo 
nugalėti mergaičių reikalų vedėjų Aldonos Stalioraitytės, tas 
pareigas ėjusios pirmuosius dvejis metus ir Apolonijos Sereikytės, 
išrinktos mergaičių reikalų vedėja reorganizacinės at-kų konfe
rencijos metu, 1927 m. Palangoje. Tokiai dalykų eigai pradžią 
davė Aid. Kolesinskaitė tuo laiku buvusi centro valdybos narys 
ir rūpinęsis mergaičių reikalais. 1925 m. rudenį, Ateitininkų moks
leivių Centro mergaičių reikalų vedėja perima šimtus susiorgani
zavusių, drausmingų, veiklių mergaičių ateitininkių ir tais pat 
metais, rugpjūčio mėn. 10 d. įvyksta Liaudies Namų salėje Kaune 
gausi mergaičių ateitininkių konferencija su įdomiu pranešimu iš 
vietų. 1926 m. atskiras mergaičių veikimas jau buvo visai įvyk
dytas. Sudarytas merg. at-kių veikimo statutas, kurio > projektas 
paskelbtas 1927 m. „N. Vaidilutės“ 6 Nr. Kuopose steigiamos 
įvairios sekcijos: eųcharistininkių, muzikos, meno, vaidybos, 
literačių, gailestingųjų darbų, skaučių ir k. Aktingai rūpinamasi 
„Naujaja Vaidilute** ją platinant' ir šelpiant aukomis. Mišros 
kuopos lieka retenybe.

Dar Aukštuosiuose Kursuose 1920 m. kursisčių tarpe buvo
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Katalikių Moterų Kongresas. 
Sv. Tėvo laiminimas

Kat. Mot. Kongresui
Arkiv. Skvireckui Kaune,

Visi tie nuopelnai, kuriuos Katalikių Moterų Draugija per 
25 metus Tikybos gerovei yra nuveikusi, Sv. Tėvui sudaro di~ 
džiausiu džiaugsmų, ir Jis skatina su .mieliausiu noru ją palai-„ 
minti ir palinkėti jai kaskart galingesnio vystymosi.

■ ' •• - • KardirĄofas Pacelli.
tetirtė organizacija. Jos nariais yra studentės teisininkės ir ekono
mistės. Narės yra labai aktyvios.

„Gajos“ stud., medikų dr-vėje, studentės sudaro atskirą 
sekciją. At-kės medikės daug dirba Motinos ir Vaiko sekcijoje.

„Humanitas“, pedagogų draugovėje irgi yrą mergaičių.
Meno draugijos „Šatrija“ mergaitės dirba moterų spaudoje pa

vieniui. 1930 m. vadovavo ruošiant literačių pirmą literatūros vakarą.
Reikia pažymėti, kad ir mišrosios korp., dr-jos mano skirtis.
Dotnuvoj, Ž. Ūkio Akademijos studentės ateitininkės susi- 

burusios j „Gabijos“ dr-vę. Jos yra veikimo atžvilgiu kitokiose 
sąlygose negu Kauno dr-vės. Ten veikimas daugiau yra įcent
rinis, turi bendrąjį Akademijos gyvenimo atspalvį. Šiais metais 
jos surengė „Lietuvės inteligentės teismą“.

Sendraugės ateitininkės atskiro moterų organizacinio vieneto 
prie sendr. At-kų S-gos neturi.

Santykius sų kitomis moterų organizacijomis ateitininkės 
palaiko per L. K., Moterų Vyriausi Sekretoriatą jau nuo 1923 metų.

Tarpusavy ateitininkių atskirus organizacinius vienetus, be 
atskirų sąjungų valdybų ir federacijos valdybos, jungia dar Atei
tininkių Taryba. Tai ateitininkių veikimo centrinis organas. 
Tarybos sudarymo sumanymas yra iškeltas 1928 m. ir sudaryta 
komisija iš A. Sereikytės, A. Barstytės ir E. Jakševičiūtės, kurios 
uždavinys buvo išdirbti dt-kių tarybos statytą. Bet Ateitininkių 
Taryba faktinai tebuvo įkurta 1930 metais, jos pirmininke tapo 
išrinkta A. Petrauskaitė - Skrupskelienė, kuri ir šiandien Tarybai 
tebevadovauja. At-kių tarybą sudaro visų stud. at-kių draugovių 
pirmininkės moksleivių, sendraugių ir Stud. At-kų Sąjungos Centro 
Valdybų atstovės. Ateitininkių Tarybos tikslas yra nustatyti atei
tininkių judėjimo kryptį ir jis tvarkyti tikrojo katalikės moters 
susipratimo pagrindais, jungti mokslą einančias at-kes ir jų 
sendrauges, derinti jų veikimas ir teikti joms moralinės ir mate
rialinės paramos.

1]
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Dr. V. Karvelienės Katalikių Moterų 
Kongreso atidarymo kalba

Tautinio atgimimo aušroje

Aukštai gerbiamieji svečiai, mielos dalyvės! Šiandien susi
rinkome paminėti lietuvės katalikės moters darbus Dievui ir gim
tajam kraštui. Lietuvės katalikės įtaka viešajam mūsų tautos gyve
nimui apima amžius Lietuvos praeity. Kai mūsų tėvynės gyve
nimas buvo pavojų apsuptas ir likimo viešpačiai jau manė nu- 
trinsią Lietuvą nuo žemės paviršiaus, čia pasirodė nenugalimos 
lietuvių motinos. ..

Buvo sunkus priespaudos laikai. Mūsų inteligentija atsiža
dėjo savo tautos pagrindų, pasisavino svetimą kalbą, svetimus 
papročius. Tauta išliko gyva tik per vargdienės motinos ištiki
mybę lietuviškajai kalbai. Ji išsaugojo mūsų kraštą nuo ištau- 
tėjimo. Iš jos lūpų mokėsi jaunoji karta lietuviškos maldos, lie
tuviškų dainų, pasakų. Išvargusi per dieną nuo sunkiausių darbų, 
vakarais prie ratelio ji mokė vaikus lietuviškai skaityti, ugdė pa
siaukojimo, tikėjimo ir tėvynės meilės jausmus. Mūsų tautos 
priešai dėjo pastangų išrauti katalikų tikėjimą iš lietuviškų širdžių, 
kad greičiau nutautinus mūsų kraštą. Ir čia lietuvė katalikė 
moteris pajuto ir suprato tikrą pavojų ir mokėjo jo išvengti. 
Lietuvės katalikės yra tikrosios mūsų tautinio ir religinio atgi
mimo vaidilutės. Jos turi nemažiau nuopelnų, kaip mūsų kar
žygiai kritusieji už laisvą Lietuvą. Jos vargo ir dirbo knygne
šių eilėse, skurdo kalėjimuose, kentė ištrėmime, gyveno savo ar
timųjų kančias ir nelaimes.

Po 1905 m. rusų revoliucijos palengvėjus lietuviškojo gy
venimo sąlygoms, lietuvės moterys pradėjo organizuotis, su
burta valia ir pajėga kovoti dėl lygių pilietinių moterų teisių, pa
siruošti savo gimtajam pašaukimui — šeimai ir visuomeniniam 
darbui, kad tuo būdu tinkamiau tarnavus gimtajam kraštui. 1907 
m. rugsėjo 23—24 d. prel. Januševičiaus iniciatyva įvyko pirmasis 
Lietuvos moterų suvažiavimas, kuris yra katalikių moterų judė
jimo pradžia. Suvažiavimas reikalavo lygių teisių su vyrais ir 
mokykloms lietuvių mokytojų. Suvažiavimo išdavoje tapo įsteigta 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija, kurios 25 kių veikimo metų 
sukaktuves šiandien švenčiame. ,

Kelerius pirmuosius Draugijos veikimo metus steigėjams 
teko padėti daug darbo ir rūpesčio organizaciniams reikalams ir
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Kat Moterų Kongresui Ruošti Komitetas: pirmoje eilėje sėdi: O. Jonkaitytė 
(Reikalų Vedėja), E Balčiūnaitė, antroje eilėje: M. Galdikienė, A Vailo- 
kaitienė, A. Galaunienė (Dainų šventės šefas), Dr. V. Karvelienė (Komiteto 
pirmininkėj, stovi: M. Sidaravičienė (Parodos šefas), E. Statkienė (L. K. 
M. Vyriausio Sekretoriato pirmininkė), K. Steponaitytė (Sporto Šventės 

šefas), A. Sereikytė

pirmajai lietuvaičių amatų ir namų ruošos mokyklai išlaikyti, ku
rios pajamos susidėdavo veik išimtinai iš aukų. 1910 m: Drau
gija pradėjo leisti pirmutinį Lietuvos moterims laikraštį „Lietu
vaitė“, kurios dabartinė įpėdinė yra mums gerai žinoma „Mote
ris“.8 Laikraštis skleidė lietuviškumo sąvoką plačioje moterų vi
suomenėje, žadino moters pajėgas tautos kultūriniam darbui, 
kėlė moterų judėjimo idėjas, moterų švietimosi ir aktingo daly
vavimo valstybės gyvenime reikalą, profesinio pasiruošimo ir 
ekonominio moters savarankumo svarbą ne tik pavienėms mo
terims bet ir visai valstybei. Trumpai tariant L. K. M. Draugija 
per paskaitas, spaudą ir savo įstaigas ruošė lietuvę moterį ne
priklausomai Lietuvai.

Varydama platų ir kultūringą darbą Draugija įsigijo didelio 
pasitikėjimo Lietuvos visuomenėje. Lietuvių moterų susibūrimas, 
susirinkimai su plačiaisiais religinio, tautinio ir feministinio po
būdžio nutarimais, vis naujai besikuriančios įstaigos rodė stiprią 
ir aktingą naują jėgą. A a. Teresė Kubilinskaitė, a. a. Jadvyga 
Stanelytė ir kitos Draugijos veikėjos vertingumu spinduliuojan
čiomis asmenybėmis davė organizacijai garbingą atspalvį.

Baigėsi 6 veikimo metai. Su didele viltimi laukė Draugija 
naujų po spaudos atgavimo baigiančių mokslus moteriškų jėgų. 
Bet karo šmėkla suardė gražiuosius planus, išblaškė lietuvišką
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auni mą svetimame krašte, sustabdė draugijinį gyvenimą, vienu 
mostelėjimu sunaikino kelių metų pasiaukojimo darbą.

Karo metu

Atsipeikėjusi nuo smūgio Draugija vėl pradeda veikti, kaip 
pirmutinė platesnio masto karo metu lietuviška organizacija. 
Tapo atgaivintos senos įstaigos, įkurtos naujos, pradėtas vargšų 
šelpimo darbas. Vokiečių okupacijos metu ruošiami Draugijos 
susirinkimai ir koncertai, vakarėliai buvo jaukaus lietuviškumo 
salos, kuriose spiesdavosi visi lietuviai. Lietuvos nepriklauso
mybės išvakarėse pradėjo eiti karo metu sustabdytas moterims 
mėnesinis laikraštis, šį kart pavadintas „Moterų baisu“. Vėl pra
sidėjo naujas veiklus gyvenimas, bendri lietuvių pasitarimai vi
suomenės ir politikos klausimais, kuriuose visuomet dalyvavo L. 
K. M. D r-jos atstovės.

Kai Vilniuje ruošė pirmąją lietuvių konferenciją ir buvo ne
pakviestos dalyvauti moterys, Kauno Liet. Kat. Moterų Draugija 
palaikė tai dideliu įžeidimu ir sušaukusi mitingą priėmė rezoliu
ciją, reikalaudama iš Lietuvos Tarybos kooptacijos keliu pakviesti 
moterų atstoves, motyvuodama, kad lietuvė moteris lygiai vyrui 
neša Lietuvos piliečių naštą, kad su atsidėjimu dirbo tėvynės 
likimo ir jos kultūros pakėlimo srityse. Nuvykusi į Vilnių dele
gacija reikalavo užtikrinti konstitucijoje moterims lygias pilietines 
ir politines teises. Mūsų valstybės užuomazgos momentu šis rei
kalavimas turėjo didelės reikšmės moterų teisėms gauti.

N e p r i klauso mos Liet u vos laikotarpis
• . \ •

Draugija išėjo į plačias valstybinio, visuomeninio ir socia
linio veikimo sritis, ugdydama pilietinį moterų susipratimą, kel
dama religinių, dorinių, tautinių, auklėjimo, sveikatos ir k. rei
kalų, kurie taip glaudžiai surišti su moters gyvenimo ir viso 
krašto reikalais.

Organizaciniu žvilgsniu Šis laikotarpis reiškė draugijos plė
tojimąsi, šakojimąsi, vidujinį persitvarkymą, narių įsąmoninimą. 
Iškeltas konferencijose reikalavimas, kad kiekvienoje parapijoje 
būtų įsteigtas Draugijos skyrius, ligi šiol sėkmingai vykdomas.

Nepriklausomai valstybei kuriantis visa eilė Draugijos kong
resų ir konferencijų drąsino katalikes moteris imtis valstybės 
atstatymo darbo. Liečiamos visos svarbiausios moterų gyvenimo 
sritys, nurodomi siektini tikslai, nušviečiami veikimo keliai.

Prasidėjus nepriklausomybės kovoms, katalikės moterysj 
dirbo įtemptomis jėgomis, kad tik aprūpinus kariuomenę reika
lingais drabužiais, kad jie būtų tinkamai slaugomi. Šiam darbui
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vadovavo Lietuvių Moterų Tėvynei Ginti Komitetas, kuriam pir
mininkavop. O, Stulginskienė ir p. St. Ladygienė.

Šiame: laikotarpy Draugija daug dirbo teisiniu ir socialiniu 
žvilgsniu. Seimo atstovių pastangomis tapo sulygintos civilinės 
teisės paveldėjimo srityse, dariusios moteriai ekonc minę skriaudą. 
Kovota su visuomeninėmis blogybėmis, girtavimu, legalizuotu iš
tvirkimu, pornografine spauda, nepadoriais šokiais ir drabužiais, 
skatinant moteris skiepyti ir išlaikyti gražius ir padorius lietu
viškus įpročius. Atsižvelgta j darbininkių ir tarnaičių padėjimą, 
reikalaujant lygaus atlyginimo darbininkui ir darbininkei už lygų 
darbą, iškeliant jų švietimo ir pilietinio pasiruošimo klausimus.

Draugija pirmutinė iškėlė netarnaujančios vedusios moters 
ekonominio savarankumo klausimą, reikalaudama, kad žmona 
gautų dalį vyro uždarbio tiesiai iš darbdavio. Namuose moteris 
nuvargsta nė kiek nemažiau už vyrą ir vertingumo žvilgsniu jos 
nedarbas negali būti statomas žemiau ir atlyginamas mažiau.

Padėti pavojuje atsidūrusioms mergaitėms ir apsaugoti jas 
nuo dorinio ir materialinio vargo tapo įsteigta mergaičių globos 
sekcija. Kovai su kūdikių mirtingumu ir jaunimo dvasios ir 
kūno sužalojimu, motinos ir vaiko sveikatos apsaugai įkurta Mo
tinos ir Vaiko Sekcija. Sekcijos šiandien jau turi skaitlingas, 
įstaigas, globojančias tūkstančius silpnųjų ir nuskriaustųjų.

Lygiai vertingą vaidmenį suvaidino Draugija švietimo srity. 
Nustatant Lietuvos Mokyklos tipą, ji reikalavo privalomo tikybos 
dėstymo, kėlė tėvų teisę pasirinkti vaikui mokyklą ir mokytoją, 
reikalavo atskirų aukštesniųjų mergaičių mokyklų su brandos 
atestato teise^ kad nė vienai mergaitei nebūtų užkirstas kelias 
stoti į aukštąsias mokyklas, reikalavo lygaus mergaitėms ir vy
rams stipendijų skirstymo, pati teikdama materialinę paramą 
mokslus einančiam jaunimui. Draugija kovojo prieš mokyklų 
monopolį, reikalaudama aprūpinti katalikų mokyklas lygiai su 
valdžios mokyklomis.

Pilnateisė lietuvė susirūpino ne tik bendru švietimu ir auk
lėjimu, bet ‘taip pat ir profesinių moters paruošimu. Čia prik
lauso pirmoj eilėj paruošimas moteriškajam ūkiui. Mūsų kraš
tas — žemės ūkio kraštas. 80% mūsų gyventojų, susigyvenu
sių su žeme, jos darbais ir vargais, buvo reikalingi žemės ūkio 
kultūros pakėlimo. Ir čia lietuvė katalikė stengiasi prisidėti vi
somis savo jėgomis. Ant karo griuvėsių, kai dar nebuvo nei 
Žemės Ūkio Rūmų, nei Žemės Ūkio •Ministerijos ir visos eilės 
paruoštų agronomų, Draugija kuria ir išlaiko pirmąsias mergai
čių žemės ūkio ir namų ruošos mokyklas, kurios buvo pirmoji 
kregždutė tiek daug nusipelniusių mūsų kraštui ūkininkių profe
siniam švietime ir auklėjime. Ir Šiandien per įvairiausius kursus,
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paskaitas, namų ūkio parodas tęsiamas toliau sėkmingai pra
dėtas darbas.

Vėlesniame nepriklausomos Lietuvos laikotarpy ūkininkai
čių profesinio paruošimo darbo uoliai ėmėsi ir kitos katalikiškos 
moterų organizacijos. Jau dešimts metų veikia Moterų Kultū
ros Draugija, išlaikanti mergaičių žemesnes žemės ūkio mokyk
las, pasižyminčias tinkamu paruošimų gyvenimui, ir gražiu lietu
višku auklėjimu.

Šalia Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos, apimančios vis
pusiškai moterų reikalus, jau visą ketvirtį šimtmečio veikia.

Profesinė darbininkių i r t a rn a ič i ų Š v. Z i to s 
Draugija

■ ■ ■ ' • ‘ . . ■ ’ ‘ • t

Ji teikia atvykusioms miestan lietuvaitėms ir darbininkėms 
dvasios ir kūno pagalbos. Patekusi miestan sodžiaus mergaitė, 
neturėdama Čia nei tėvų nei globėjų, dažnai patenka į išnaudo
tojų rankas, pražudydama ir savo dorą ir sveikatą. Draugija 
apsaugo ją nuo išnaudojimo, suteikdama prieglaudą ligos, nelai
mės, nedarbo ir senatvės metu. Žodžiu, Draugija atstoja mer
gaitei gimtąją šeimą, ruošdama pasikalbėjimus, patarimus, bend- 

-< ras pamaldas, šventes, kursus. Savo triūsu, darbu ir pastango
mis,Šv. Zitos Draugija pastatė namus ir įkūrė visą eilę įstaigų: 
krautuvių, viešbučių, dirbtuvių, kurios lengvina narių ekonominę 
būklę ir patarnauja visuomenei.

Teikdama savitarpio pagalbą savo narėms, Šv. Zitos Drau
gija daug nusipelnė katalikybei ir lietuvybei. Nepaisant lenkų už
gauliojimų ir pasityčiojimų zitietės išlaikė tarpusavy gyvą lietu
višką kalbą ir sėkmingai kovojo mūsų sostinių bažnyčiose už 
lietuvių pamaldas.

’ “ . , • ’ 1

Mergaičių Jaun i m o Sąjunga „Pavasaris“

Kai teko Lietuvai vesti žūtbūtinė kova dėl savosios kultū
ros ir nepriklausomybės— pradėjo visas mūsų kraštas jausti 
naujų jėgų atbudimą — pradėjo judėti katalikiškas lietuviškas jau
nimas, kuris vėliau susispietė j „Pavasario“ Sąjungą.

Katalikiško jaunimo judėjimo Lietuvoje pradžia — 1912 m. 
Jau dveji metai veikė katalikų lietuvių besimokančio jaunimo 
ateitininkų organizacija. Tiek pat laiko gyvavo katalikų moky
tojų sąjunga. Pribrendęs buvo laikas pradėti darbą kaime. Kurti 
organizaciją buvo neįmanoma, nes rusų valdžia slopino kiek
vieną judėjimą, kuris jiems išrodė kiek nors pavojingas.. Teko 
veikti slaptai. Per didelius vargus išgautas laikraščiui leidimas. 
Lėšų pradžiai parūpino Sąjungos Tėvas kan. Dogelis. Vėliau
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Viršuj kongreso dalyvių dalis, apačioj garbės ir darbo prezidiumai. 
J. E. Kauno Arkivyskupas Metropolitas sveikina kongresą.

sudaryta bendrovė. Pirmasis jaunimo laikraščio „Pavasaris“ re- 
dakt.,buvo pasižymėjusi L. K. Moterų Dr-jos darbuotoja a. a. T. 
Kubilinskaitė. Šių dienų akimis žiūrint, jos asmuo yra katalikių 
moterų Draugijos ir pavasarininkių sąjungos susiartinimo sim
bolis. Pirmutinis „Pavasario“ numeris išėjo 1912 m. Tai buvo 
pavasariškos saulės spindulys sunkiame Lietuvos gyvenime.

Iš pirmo „Pavasario“ numerio seka du aiškūs, nepakeičiami 
dėsniai sudara pavasarininkų jaunimę judėjimo prasmę: katalikybė 
ir tautybė. Pirmą numerį nešiojosi jaunimas, kaip šventenybę. 
Redakcija buvo apipilta padėkos ir pagyrimo laiškais. Laikraščio 

, vardą sekant, katalikišką jaummą pradėjo vadinti pavasarininkais.
Skaitant ir bendraujant užsimegzdavo pavasarininkų kuopelės, 
kurios vėliau katalikiškos inteligentijos padedamos susibūrė j ga
lingą „Pavasario“ Sąjungą, kuri nenuilstamai kėlė kaime religinį

I
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ir tautinį susipratimą, kad nepasiduotų nukatalikinimui ir nutau
tinimui. Su Lietuvos pavergėjais dėl jų daromų kraštui skriaudų 
kovojo - katalikiškas jaunimas visomis galimomis priemonėmis ir 
stengėsi vis daugiau išrūpinti lietuviams teisių. Galop ėmėsi 
šviestis ir auklėtis, prisilaikant pagrindinių judėjimo dėsnių.

Taip gražiai pražydus pavasarininkų veikimui atėjo karas ir 
išardė organizacijos ryšius. Gyvenimas apmirė. Vėliau spaudė 
Lietuvos gyvenimą vok ečių okupacija, prasilenkdama su žmo
niškumu. Spauda tapo sustabdyta. Reiškusios didžiausio atspa
rumo kuopos leido ranka rašytus laikraštėlius ir nesustojo vei
kusios. Jos pasiryžo išlaikyti idealo meilę, stiprinti tautiškumą 
ir kovoti su vokiečiais prieš jų neteisėtus darbus. Pavasarininkų 
dalis buvo ištremta, į kalėjimus sukimšta, tačiau jie dirbo tol, kol 
nugalėjo geležine vokiečių jėgą.

Ištrėmime Rusijoj taip pat jautėsi gaivinanti pavasarininki- 
jos jėga. Čia veikė tik mergaitės, vyrai tuo laiku buvo kariuo
menėje. Kur jos buvo jautėsi lyg nauja gyvybė. Pavasarininkė 
nepaskendo ištvirkusiame Rusijos gyvenime, neišsižadėjo savo 
tėvų įpročių, nenusilpnėjo jų tikėjimas ir tautybė. Jos gaivališ
kai stengėsi sudaryti saleles, kur Žydėjo katalikybė ir lietuvybė.

1918 m., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, iš visų pu
sių apsupo priešas Lietuvą. Gyvybės auka ir karžygišku pasi
aukojimu reikėjo išpirkti nepriklausomybę. Pirmieji pasiauko* 
jantieji buvo katalikiškas jaunimas: ateitininkija ir pavasarinin- 
kija. Vyrai ėjo į karo lauką savo krauju ginti tėvynę; mergai
tės rinko aukas drabužiais, maistu, pinigais ir ginklais, kai jų 
stigo mūsų kariuomenei, ėjo slaugyti sužeistųjų, teikti visokerio
pos pagalbos, kuri tik buvo prieinama.

1920 m. Lietuvą išeina laimėtoja. „Pavasario“ Sąjunga varo 
platų organizacinį- darbą. O to darbo vaisius: iškovota tautai 
laisvė, išugdyta ir išplėsta organizacija. Čia prasideda organiza
cijos pajėgų viešumo iškėlimas., suskirstymas įvairiausiomis vei
kimo sritimis. Įsikuria abstinentų, eucharistininkų, visuomeni
ninkų, meno ir mokslo sekcijos. Šaukiama skaitlingos konfe
rencijos, kongresai, steigiamos gimnazijos, liaudies universitetai.

Galop statomas veikimo pagrindan pilnutinės asmenybės 
ugdymas ir pavasarininkai susiskirsto į vyrų ir mergaičių sąjungas 
tinkamesniam veikimui. Pagal linkimus į lytis steigiamos įvairiau
sių snčių kuopelės, kuriose nelieka nė vieno pasyvaus nario.

Mergaičių pavasarininkių sąjungą gyvenimo banga sujungia 
į artimus ryšius su Lietuvių Katalikių Moterų Draugija, kur jos 
dažnai bendromis jėgomis sprendžia bendrus rūpimus moterims 
klausimus ir reikalus.

Pavasarininkės uoliai vykdo savo pareigą, grąžindamos 
Dievą į šeimą, visuomenę, tautą ir valstybę, rinkdamos į orga-
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nizacijos eiles kaimo mergaites, kurdamos idealios mergaitės tipą 
_ ir įnešdamos j gyvenimą ir į šeimą daug saulėto džiaugsmo, 

šviesos, grožio ir meilės.

Lietuvos Darbo Jaunimo Sąjunga
Pastaraisiais metais pradėjo gyventi nauja jaunimo srovė— 

L. Darbo Jaunimo Sąjunga, kuri, dėdama savo veikimo pagrin- 
dan katalikybę ir tautybę, sąmonina darbininkų-darbininkių, jau
nimo socialinį bei profesinį susipratimą ir uoliai kovoja už darbo 
jaunimo dvasinę bei materialinę gerovę. Darbo mergaitės su
daro atskirus būrelius moters gyvenimo ir jos profesijų reika
lams rūpinti.

Studenčių Ateitininkių D r augo vės - 
Ko r p o r a c i j o s

Kiekviena ateitininkių draugovė įnešė į katalikių moterų 
gyvenimą savo kultūrinę dalį. „Giedros“ draugovė, energingai 
besiruošdama visuomeniniam gyvenimui, ypač daug davė kultū
rinei pavasarininkių pažangai, aiškindama joms katalikiškosios 
organizacijos principus, populiarindama įgytąsias žinias, steigdama 
labdaringų darbų būrelius, ruošdama šeimotyros klausimus, va
rydama pedagoginį darbą platesnėj visuomenėj, per spaudą ir 
gyvu žodžiu nešdama į mūsų kaimą tikrojo grožio supratimą. 
^Birutės“ Draugovė besiruošdama prie aktyvios moters kovos 
už krikščioniškuosius idealūs šeimoje ir visuomenėje, su pagalba 
eucharistinės praktikos, abstinentiškų idėjų, gailestingųjų darbų ir pa
doriųįpročių, uoliai dirba „Pavasario“ Federacijoje ir L. K. Moterų 
Draugijos eilėse. Turėdama visuomenininkių ir gailestingųjų darbų 
būrelius, jos lanko katalikių moterų ir mergaičių skyrius, ruoš
damos kursus ir paskaitas, lanko neturtingas šeimas, teikia pa
galbą varguomenei, globoja „Angelo Sargo“ vaikučius. „Biru
tės“ literačių būrelis uoliai dalyvauja katalikiškoj moterų spaudoj.

Studentų Ateitininkų Medikų korporacijos „Gaja“ mergai
čių būrelio iniciatyva įkurta L. K. M. Draugijos Motinos ir Vaiko 
Sekcija, sėkmingai kovojanti su kūdikių ir motinų mirtingumu, 
lietuviškojo jaunimo sielos ir kūno pabėgimu. Pastaruoju laiku 
Motinos ir Vaiko Sekcijoj dirba visų ateitininkių studenčių drau
govių atstovės. Jaunutė studenčių ateitininkių „Fideles lustitiae“ 
korporacija, pasistačiusi pirmuoju uždaviniu ginti silpnuosius ir 
nuskriaustuosius, pasiruošusi eiti į kalinių ir darbininkių globos 

f darbuotojų eiles. Priklausančios Ateitininkų Pedagogų Draugo-
> » vei „Humanitas“y iš kurios kamieno išaugo daugelis ateitininki-

jos atžalų, duoda daug naujų pajėgų moterų padagogiškajai vi
suomenei. Ateitininkų Meno Draugijos „Šatrija“ studentės sie
kiančios sudaryti atskirą mergaičių veikimą, padarė didelę pa-

■ t ■ ■ ■. ‘ . ■ ■
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amo dos, eisena ir posėdžiai
Kaip amžinosios saulės šipsnys nušvietė moterų kasdienio 

organizacinio gyvenimo dienas didelis įvykis — Kongresas. 10,000 
moterų suvažiavo į Kauną iš visų Lietuvos vietų. Suvažiavo 
paminėti keleriopą savo organizacinio gyvenimo jubiliejų: 10 metų 
jubiliejų L., K. Moterų Vyriausio Sekretoriato, jungiančio visas 
lietuvių katalikių moterų organizacijas, 25 metų pirmosios Lie
tuvos moterų organizacijos, Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
jubiliejų. Kongrese dalyvavo visos katalikiškos moterų organi
zacijos: Šv. Zitos Dr ja; L. Moterų Kultūros Dr-ja, Mergaičių 
„Pavasario“ Sąjunga; ateitininkės; L. Darbo Federacijos moterys; 
Darbo Jaunimo S-gos mergaitės; L. K. Moterų Dr-ja; religinių 
moterų organizacijų — kongregacijų ir vienuolynų atstovės Atvyks
tančių į kongresą atstovių registracija prasidėjo pora dienų prieš 
Kongresą ir išlydėjimas, bilietų keitimas po kongreso užsitęsė 
irgi beveik dvi dienas. Kongreso išvakarės, būtent birželio 3 d., 
Žemės Ūkio Rūmų pavilijonuose buvo atidaryta pirmoji moterų 
namų pramonės paroda1).

žangą katalikių moterų spaudos kuriamam darbe, „Naujosios 
Vaidilutės*" bendradarbių eilėse. Sporto klubas „Gražina** neša 
daug fizinio judrumo ir dvasinio giedrumo į kaimo ir miesto 
jaunimo tarpą.

Ši trumpa katalikių moterų organizacinio veikimo apžvalga 
aiškiai parodo, kad katalikė ūkininkė, darbininkė, studentė ar 
baigusi mokslą moteris randa bendrą kalbą, bendrus interesus ir 
bendrus veikimo pagrindus, paeinančius iš bendrų visiems prin
cipų: katalikybės ir tautybės ir moters gyvenimą apimančių rei
kalų. Iš čia išaugo artimesnis katalikių moterų organizacijų 
bendradarbiavimas, kurį tvarko ir derina Lietuvių Katalikių Mo
terų Vyriausias Sekretoriatas, pašauktas gyveniman jungti visas 
katalikiškas, kultūrines, ekonomines, profesines ir visuomenines 
katalikių moterų organizacijas. Tad minint šiandien Vyriausio 
Sekretoriato 10-ties metų veikimo sukaktuves, susibūrusios 
katalikės moters į glaudžią 90.000 narių šeimą, sveikinu susi
rinkusias visų katalikių moterų organizacijų atstoves ir linkiu 
išsirašyti šiandien pakrikštytą Vyriausio Sekretoriato vėliavą 
naujais mūsų siekimų idėjų simboliais.

0 Skaityk str. „Namų pramonės paroda“.
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Rytojaus dieną, birželio mėn. 4 d.» iškilmingomis pamaldomis 
Arkikatedroje buvo pradėtas Kongresas. Moterys meldėsi už taiką, 
kad ji įsiviešpatautų visose gyvenimo srityse. Pamaldas celebrayo 
J. Ė. Arkivyskupas Metropolitas, asistavo V. D. U-tö Prorektorius 
prof. kan. Česnys ir Kauno Kunigų Seminarijos Rektorius kan. 
Penkauskas. Presbiteriją užėmė Kapitula ir Kongreso aukštieji 
svečiai. Pamaldose visos katalikių moterų organizacijos dalyvavo 
su savo vėliavomis ir plakatais. Pamaldų metu buvo pašventinta 
L. K. M. Vyriausio Sekretoriato vėliava. Vėliavos krikšto tėvai 
buvo p. A. Nezabitauskaitė - Galaunienė ir prof. kun. M. Kru
pavičius. Pilnutėlė Arkikatedra buvo Kongreso dalyvių. Iškil
mėms pritaikytą gražų ir turiningą pamokslą pasakė prof. Dr. 
Osoriš.

13 vai. Kauno miesto gatvė nis išsitiesė ilgiausia eilė orga
nizuotų Kongreso dalyvių. Tik vienų vėliavų, neskaitant plakatų, 
buvo 150. Eiseną lydėjo trys orkestrai. Kongreso dalyvės 
pirmiausia pagerbė žuvusius dėl Nepriklausomybės karžygius. 
Vėliavos nusilenkė prieš žuvusiems paminklą, ir uždėjo gyvų 
gėlių vainiką. Ponia Pr. PikČilingienė pasakė įspūdingą kalbą.

Kalba pasakyta p rie žuvusiems už nep riklauso- 
m y b ę pa m in klo -

Suvažiavo šiandien į Kauną iš įvairių Lietuvos kampelių 
bendrai atšvęst reikšmingas ir brangias kiekvienai lietuvei kata
likei sukaktuves, 25 metų organizuoto mūsų veikimo jubiliejų.

Sustiprinusios savo dvasią Bazilikoje pamaldomis, atvykome, 
štai, į antrąją mums brangią šventovę, į mūsų tautinę šventovę. 
Atėjome pagerbti atmintį tų, kurių jau nėra gyvųjų tarpe, bet 
kurie savo didžiąja tėvynės meilės galybe, savo nuopelnais tau
tai liko mums brangus amžinai.

Štai šitie kieti Lietuvos laukų akmenys, sukrauti į tą niūrų 
paminklą, turi amžinai liudyti, kad plačiuose Lietuvos laukuose 
yra daugybė kapų mūsų brolių, paaukojusių savo gyvybę už tė
vynės laisvę. Aukuras prieš paminklą rodo, kad mūsų Širdyse 
tebedega tėvynės meilės ugnis, ir kad mums tebėra brangus mūsų 
laisvės kovotojų atminimas.

Paminklo rašiny atvaizduota raudanti seselė su gėlių pluoštu. 
Tai simbolis amžinosios meilės, liūdesio ir pagarbos lietuvės 
moters simbolis tėvynės karžygiams.

• Ir mes čia dabar atvykome sudėti jiems gražiausių šio pa
vasario gėlių vainiką. Į vainiką mes įpynėm ne tik tas gyvąsias 
gėles, bet ir savo sielos skaisčiausius tėvynės meilės žiedus. Tie 
žiedai turi amžinai žydėti ir klestėti. Moters šventoji pareiga juos 
ugdyti ir skleisti mūsų tautoje.
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Ten stovi statulos mūsų tautos pranašų: Daukanto, Basa

navičiaus,Kudirkos, Maironies, — [ų užžiebtieji tėvynės nakties 
tamsoje žiburiai nušvito musų tautai skaisčia aušra. Ir Štai, stovi 
jau naujosios Lietuvos simbolis: moteris sulaužiusi vergovės pan
čius ir aukštai iškėlusi pergalės vėliavą. Tai lietuvės moters pa
reigos amblema: budėti tautos laisvės sargyboje, iškelti aukštai 
Lietuvos vardą ir garbę.

Tą savo galią lietuvės katalikės yra parodžiusios. 25 m. 
žmonijos gyvenime — trumpas, laikas, bet mūsų tėvynės istorijos ' 
lapai išmarginti per tą laiką reikšmingiausiais įvykiais. Ir tuose 
visuose tėvynės pragyvenimuose, lietuvės katalikės moters vaid
muo buvo ištvermingas, pastovus ir aiškus. Po skydu savo bran
gių idealų — dirbti Bažnyčiai ir Tėvynei — ėjome tiesiu keliu.

Ir Šiandien, akivaizdoje šių brangių mūsų tautos paminklų, 
pasižadėkime to kelio nepamesti. Lietuvės katalikės moterys, 
karšta tėvynės meilės ugnimi uždekime tautą, atvaduokime bran
giąją sostinę Vilnių, veskime Lietuvą laimėjimo keliu.

Pr. Pikčilingienė.

IŠ karo Muziejaus eisena patraukė į Petro Vileišio aikštę, 
kur dainų estradoje įvyko I Kongreso pilnaties posėdis. Galima 
įsivaizduoti Kongreso dalyvių skaičių, kada pirmosios eisenos 
dalyvės jau buvo aikštėje, paskutiniosios dar tik judinosi nuo 
Karo Muziejaus.

Posėdį pradėjo Dvasios Vadovas kun. dek. F. Kapočius 
kasdiene mūsų malda Tėve mūsų ir Sveika Marija.

J posėdį malonėjo atsilankyti Jo Ekscelencija Arkivyskupas 
Metropolitas. Brangus Ganytojas buvo sutiktas su didžiausiom 
ovacijom.

Kongresą atidarė ir ta proga pasakė kalbą Dr. V. Karve-, 
lienė, Kongresui Rengti Komiteto pirmininkė1).

Į garbės prezidiumą buvo pakviesti J. E, Arkivyskupas 
Metropolitas, J. E vysk. M. Reinys, preL K. Šaulys, kan. P. Dogelis, 
Kauno miesto burmistras p. Pikčilingis; prieškarinių laikų vei
kėjos: p, Janina Tumėnienė, p. Pr. Pikčilingienė, p. Zaštautaitė, 
L. K. M. Vyr. Sekretoriato vėliavos krikšto tėvai — p. A. Galau- 
nienė ir prof. kun. Krupavičius, Ateitininkų Federacijos Vyriau
sias Vadas p r of. dr. K Pakštas, „Pavasario“ Federacijos pirmi
ninkas dr. J. Leimonas.

Darbo prezidiumą sudarė: p. St. Ladygienė, p. Iz. Matuse
vičiūtė, p. Liuda Puišytė •—pavasarininke, p. Karolina Būgaitė — 
zitietė, p. Roz. Laniąuskienė — L. K. Mot. Dr-jos, p. Medekšienė — 
darbiečių moterų.

v

x) Žiūrėk str. „Dr. V. Karvelienės Moterų Kongr. atidarymo kalba“.
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Sekretoriatą — p. Elzė Mikalauskaitė, stud. Marija Kaunaitė 
(Dotnuvos) ir stud. Aleksandra Savickaitė.

Pirmasis Kongresą pasveikino J. E. Arkivyskupas Metropo
litas. Aukštasis Ganytojas pabrėžė ypatingą savo džiaugsmą šiuo 
Kongresu. Katalikiškos moterų organizacijos dirba tose srityse, 
kurios jam, kaip Ganytojui yra artimiausios ir brangiausios. 
Savo darbo pagrindan moterys deda Kristaus meilę ir tos meilės 
vadovaujamos dirba šeimos, visuomenės, o ypatingai vargšų ir 
nuskriaustųjų gerovei. Jos tiesia vargstantiems savo duosnią 
ranką. Taip atliekamas darbas suteikia Ganytojui didelį džiaugsmą. 
J. E. Arkivyskupas reiškia nuoširdžią padėką katalikių moterų 
organizacijoms ir linki, kad ir ateity šis taip gražiai pradėtas 
darbas būtų sėkmingai ir toliau varomas. Maldaują Aukščiausiąjį, 
kad Jis sustiprintų Kongreso darbus, o šis darbas tikrai sudarys 
Motinai Bažnyčiai džiaugsmą ir atneš naudžį tėvynei. Baigdamas 
Aukštasis Ganytojas pasveikino Kongresą Šv. Tėvo atstovo vardu 
ir suteikę Kongresui savo Ganytojiškąjį palaiminimą.

Po to kun. dek. F. Kapočius paskaitė Šv. Tėvo sveikinimo — 
laiminimo telegramą. Toliau jis pasveikino Kongresą, kaip klebonas 
tos parapijos, kurioje vyksta Kongresas.

Kauno miesto burmistras p. Pi kčil ingis paminėjo, kad 
1 moterų kongresas įvyko svetimame rusų valdomame Kaune, 
antrasis — savo laisvame Kaune, o trečiajam linkėjo susirinkti 
atvaduotame Vilniuje. K. V. C. Vyr. Valdybos ir ,,Pavasario“ 
vardu dr. J. L e i m o n a s palinkėjo gyvuoti ilgiausius metus, veikti 
ir laimėti. Krikščionių Demokratų Partijos vardu Dr. L. Bistras 
sveikindamas suminėjo, kad moteris ant savo silpnų pečių nešė 
sunkiausią tautos atgaivinimo naštą, paaukojo savo brangiausią 
turtą —sūnus. Jis linkėjo, kad ši pasiaukojimo dvasia ir toliau 

•lydėtų tikinčiąsias moteris.
Ateitininkų Fed. Vyr. Vadas prof. dr. K. Pakštas pasveikino 

Kongresą labai gražiai. *
■ ' . ■ i

■ * l

Mylimos mūsų mamytės, brangios mūsų sesytės!

Nėra malonesnės pareigos, kaip Ateitininkų Federacijos var
du pasveikinti milijoną Lietuvos moterų, susirinkusių švęsti di
džią kultūros šventę savo svarbiausios organizacijos amžiaus ket- 
virčio^sukaktuvių proga.

Šeima — mūsų tautos tvirtovė. Moteris — galinga šitos tvir- 1 
tovės įgula, sergstanti jos tradicijas jos švenčiausias vietas. Mū
sų Tauta yra ir ilgai dar bus savotiškoje apgulos padėty, kuri 
reikalaus iš jos daug moralinės stiprybės ir tautinio atsparumo. 
Kryžiaus kely į Vilnių, tautinės kultūros sunkiuose žygiuose mes 
ieškome ir randame galingų įkvėpimų Lietuvės — Patrijotės širdy.
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Jūsų garbingas milijonas — ne modisčių salonas ir ne leng
vojo gyvenimo puta. Jūs atstovaujat pilniausią tautos veiklą: 
darbą — sunkų, įvairų, kūrybingą ir rūpestingą; vargą — oi kaip 
didelį; skausmą — oi kaip rūstų, džiaugsmą — oi kaip gražų ir -
gilų! Jūs kuriat ir įkvepiąt dainas, jūs sekat pasakas, jūs savo au
dinių išmislingais raštais rodote kelią tautiniam menui, jūs ei
nate pareigas pirmųjų misijonierių: iš Jūsų lūpų mes išmoks
tame pirmąjį „Tėve Mūsų“ ir pirmąjį doros kodeksą, kuriuo turi 
remtis kiekviena padori valstybė.

Jums mūsų meilė ir mūsų simpatijos. Jūsų organizuotam 
kultūros darbui — giliausias ateitininkijos pritarimas.

Jūsų širdžiai mūsų širdis gieda skaistųjį džiaugsmo himną.
Prof, Dr. K. Pakštas,

Vyr. Ateitininkų Federacijos Vadas.

Dr. Raginienė L K. Mokslo Akademijos vardu: Pagrindinė 
mintis, kad moterų klausimas be mokslo pagalbos nebus tinkamai 
išspręstas. Ragina rūpintis mokslo sritimi. 

. .. * . • 1 • ’ ■ ’ . ■ ■ • . »

P. Biržiškienė — V. V. S-gos Moterų Sekc. vardu.
Brangios Sesės lietuvės katalikės, sveikinu Jus čia taip skait

lingai susirinkusias savo 25 metų laikotarpio didžių darbų balansą 
suvesti V. V. S. Mot. Sekc. vardu. Linkiu tęsti su vis didėjančiu 
pasisekimu toli jau pavarytąjį, o taip visuomenei naudingą, darbą, 
čia nepriklausomoje Lietuvoje. Bet neužmirškite savo seserų ir 
brolių lenkų okupuotoje Lietuvoje sunkiai kovojančių dėl lietu
vybės ten, kur lietuviška malda yra draudžiama, kur lietuvių kal
ba yra persekiojama, kur lietuviškos mokyklos yra uždaromos, 
o mokytojai ir vaikų tėvai sodinami kalėjimam Tieskite jiems 
pagalbos ranką, reikškite moralės užuojautos, kad jie lengviau 
pakeltų sunkią kovą, sulauktų Vilnijos išlaisvinimo ir galėtų kartu 
su jumis sušaukti dvigubai skaitlingesnį kongresą mūsų amžinoje 
sostinėje Vilniuje.

P. Rimšienė — Lietuvos Motinoms ir Vaikams Globoti orga
nizacijų S-gos vardu. Ji pastebėjo, kad lietuvės katalikės moterys 
daug nudirbo socialinės globos srityje. Palinkėjo ir toliau nepa
miršti to kilnaus darbo. ,

Dr. Ruginis — L. K. Mokytojų S-gos vardu. Linki taip 
išplėsti savo veikimą, kad kiekviena moteris būtią kartu ir gera 
auklėtoja.

P. Balanda — Dainos Dr. vardu. Jis iškėlė pirmąsias orga
nizuoto moterų veikimo pionieres ir pažymėjo, kad ir pirmame 
moterų kongrese daina nebuvo pamiršta. Tame kongrese koncer
tinę programos dalį išpildė „Dainos“ Draugija.
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Gyd. P- Jaržemskis — Lietuvos Akliesiems Globoti dr-jos 
vardu. Jis ragino moteris, kad Šis gailestingas darbas rastų dau
giau jose pritarimo.

Raštu Kongresą sveikino musų Aukštieji Ganytojai: J. E, 
arkivyskupas Karevičius, J. E- Vilkaviškio vysk. Karosas, J. E. 
Telšių vysk. Staugaitis, J. E. Panevėžio vysk. Paltarokas, J. E. 
Vilkaviškio vysk. Reinys, p. Stulginskienė ir buv. Resp. Prezid. 
Stulginskis. Iš užjūrio sveikinimus atsiuntė^ L. K. M. Draugijų 
skyriai: iš Škotijos ir iš. Glasgow’© Elena Žilienė, Edinburg’o 
stud. O. Gečioniūtė, Bellshill’io ir Londono — M. Degesienė.

Savo linkėjimus atsiuntė šios kongregacijos: Šv. Kazimiero 
Seserų vienuolynas — sesuo Angelą, Vargdienių Seserys — Mari
jampolėje, Švč. Jėzaus Širdies kongregacijos, Šv. Prancškaus 
seserys — sesuo Augustina, Tėvai Pranciškonaitėvas Pr. Bizaus
kas, pranciškonų Lietuvoje viršininkas, Katalikų Universiteto 
vadovybė, Ateitininkių Sendr. c. valdyba, Stud. At. c v bos 
vardu — dr. Skrupskelis, V. D.Un. Stud. At. s gos vardų.—- stud. 
Marčiulynas, L. K. Blaiv. Dr-ja, Šaulių s-gos vardu — p. Žmuidzi
navičius, Liet. Vaiko Draugija, Moterų Tarybos vardu — p. O. 
Mašiotienė, Baigusiųjų Aukštąjį Mokslą Moterų s-gos vardu — 
p. O. Krikščiūnienė, Aboliucijonistų Dr-jos vardu —Dr. Kalvai
tytė, Mergaičių Bičiulių S ga, Evangelikių Moterų Draugija „Pa
galba“ Klaipėdoje — p. Baltrienė, Vilkaviškio k. org. vardu — 
kan. Steponaitis, K. V. C. Kauno Rajonas, Vyrų „Pavasario“ 
S ga, K. V. C. Panevėžio Rajonas, Telšių L. K. Moterų Draugijos 
Regionas, Kybartų ateitininkai.

Atskiri asmens sveikino šie: prelatas P. Januševičius, prieš
karinių laikų L. K. Moterų Draugijos veikėja O. Marmytė, 
p. Kačanauskas, mokyt. B. Tarvydas.

Po posėdžio buvo pertrauka ir po to sporto šventė toje 
pat Petro Vileišio aikštėje. Šventė prasidėjo 18 vai. 

■ • . *

Po sporto šventės visos Kongreso dalyvės priėjo išpažinties, 
kad galėtų rytdieną pasistiprinti Dangaus Duona. Kongreso 
antrąją dieną pamaldas celebravo J E. vysk. Kukta. Turiningą ir 
gražų pamokslą pasakė J. E. vysk. Reinys. Pamokslas buvo 
programinis. Gerb, pamokslininkas iškėlė sritis, kuriose moteris 
veikdama turi jausti su Bažnyčia. Tos sritys yra: šeima, mokykla, 
labdarybė.

Tą dienų moterys priimdamos šv. Komuniją meldėsi už 
mirusias savo organizacijų nares.

14 vai. Petro Vileišio aikštėje susirinko II kongreso pilnaties 
posėdis, kurį atidarė p. Iz. Matusevičiūtė. Pirmąją paskaitą 
skaitė p- Poželaitė - Sidaravičienė — Moteris šių dienų ekono-
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mintame gyvenime1). Antrą paskaitą skaitė p. M. Galdikienė — 
Ateities veikimo gairės2).

Iš paskaitų ir bendros Kongreso eigos išplaukiančius nuta
rimus referavo p. O. Gaigalaitė - Beleckienė, jų priimta 143).

Kongreso baigiamąjį žodį tar ia p. E. Repšytė-Statkienė. 
Sunkūs ir daug patvarumo reikalauja mums skirti Dievo užda
viniai, bet mūsų siekimai ir mūsų norai nėra pavieniai. Mes 
gaunam daug moralinės paramos iš kitų katalikių organizacijų. 
Mūsų organizacinio veikimo uždavinys yra tobulintis doriniame 
gyvenime, kilti kultūriniame ir stiprėti ekonominiame. Prašykime 
Dievą, kad kitame Kongrese mums leistų pasidžiaugti išvidinėmis 
ir išorinėmis mūsų organizacijos pajėgomis ir kad būtų galima 
susirinkti jau tikroje sostinėje, Vilniuje.

Baigdama kalbą, p. E. Starkienė išreiškė gilią padėką L. K. 
M. Vyr. Sekretoriato vardu Aukštiesiems Ganytojams:. J. E. Arkiy. 
Metropolitui už pamaldų atlaikymą, suteiktą Kongresui palaimi
nimąir už didelį palankumą katalikėms moterims. Kaišiadorių 
vysk. Kuktai už pamaldų atlaikymą ir vysk. Reiniui už taip turi
ningą pamokslą, kuriame plačiai iškėlė katalikių moterų organi
zacijų reikšmę religijai ir krašto gerovei. Kum pro f. Dr. Ūsoriui 
už pamokslą, pritaikytą Taikos šventei, kan. P. Dogeliui — už 
gražų pamaldų sutvarkymą. Šiems Kongreso šviesiems svečiams 
pagerbti dainų Šventės choras pagiedojo ilgiausių metų. Toliau 
buvo padėkota Vyriausybei už padarytą didelę nuolaidą Kongreso 
dalyvėms geležinkeliais važiuoti; kariuomenės vadovybei ir Kauno 
Komendantui už nakvynių patalpas, aikštę ir kitą visokeriopą 
pagalbą; Ž. U. Rūmams už parodos aikšte ir paviljonus; p. Kauno 
M. Burmistrui Pikčilingiui ir Kauno M. Savivaldybei už visą pa
ramą Kongresą rengiant. Ypatinga padėka išreikšta p. Aleks. Vai- 
lokaitienei ir p, p. Vailokaičiams. Padėkas lydėjo triukšmingas 
valio.

Dėkojant dainų šventės šefui p. A. Nezabitauskaitei Galau- 
nienei už pasiryžimą organizuoti pirmąją dainų šventę ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame Pabalty, sukeltos entuzijastiškos ovacijos. 
Studentai ateitminkai apnešė dirigentę per estradą ir publiką, 
griežiant karo invalidų orkestrui maršą. Toliau buvo padėkota 
gerb, chorvedžiams ir dainininkėms, sporto šventės šefui p, K. 
Steponaitytei, p. V. Kudirkaitei, p. Eidukevičiūtei; parodos šefui 
p. Poželaitei-Sidaravičienei ir pasidarbavusioms parodą tvarkant 
p. p. P. Rimkutei, M. Arminaitei, N. Vebrienei, T. Račiūnienei, 
G. Urmanienei, A. Barstytei, EI. Drungaitei ir Prapuoleniui; p. 
Čiurlionies Galerijos direktoriui p. Galaunei už menišką ekspo-

„Ateities veikimo gairės“.
*) Žiūrėk str. „Moteris šių dienų ekonominiame gyvenime“.
2) Žiūr. str. „Ateities veikimo gairės“.
3) Žiūr. „Kongreso nutarimai“.
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M. Galdikienė
' . ' ' . . . * . /

Ateities veikimo gairės
(Paskaita skaityta Kongreso antrame pilnaties posėdy)

» ‘ . * •

Moteris yra tautos auklėtoja. Šis posakis iškelia didelę mo
ters reikšmę tautos gyvenime; parodo kad tautos dvasiai didelės 
įtakos turi moteris. Bet kartu jis nurodo ir didelę atsakomybę 
jai uždedamą. Ta atsakomybė ragina moterį būti tokia, kad apie 
ją būtų galima pasakyt, ką filosofas Gutberlet pasakė apie tikrą 
moterį: „Tikroji moteris yra iš prigimties visuomenės auklėtoja, 
ji kelia žmoniją prie idealo, joje susiduria aukščiausias teisingumo 
ir gailestingumo supratimas, jos prigimties pagrinde yra didelis 
idealo gerbimas“.

natų įvertinimą. Visoms studentų ateitininkų korporacijoms ir 
atskiriems asmenims, daug prisidėjusiems vienu ar kitu būdu 
prie Kongreso pasisekimo; visoms Kongreso dalyvėms už gausų 
dalyvavimą,, nepaisant vargo ir materialinių sunkumų.

Pabaigoj iškeltos ovacijos Kongresui Rengti Komiteto pirmi
ninkei dr. V, Karvelienei. Ją studentai ateitininkai apnešė apie 
estradą, o publika apmėtė gėlėmis. Ir visai suprantama dėl ko— 
be daktarės energijos, sumanumo ir didelio pasiaukojimo nebūtų 
galėjęs įvykti šis didžiulis Kongresas.

Kongreso darbo prezidiumo vardu p. Iz. Matusevičiūtė, 
uždarydama kongresą, pareiškė padėką Kongresui Rengti Komi
tetui ir visoms kat. moterų organizacijų vadovėms už pasidar
bavimą sušaukiant šį gausų Kongresą, kuris parodė Lietuvos 
moterų organizacinį gajumą. Veikimas organizacijoje, lygiai kaip 
ir šeimoje, yra pasiaukojimo darbas, reikalaująs aukų ir kantrybės. 
Daug vargo teko iškęsti ir Kongreso dalyvėms, tačiau jos, supras
damos šito žygio reikšmę, pamirš asmens nemalonumus.

Kongresas parodė Lietuvai, kad sudarančios didesnę Lietuvos 
dalį moterys yra energingos, gyvos ir tvirtos. Todėl su visu 
atsidėjimu stengsimės visos: pavasarininkės, darbininkės, zitietės 
kitos kat. moterys įgyvendinti visa tai, kas mūsų šūkiuose įrašyta. 
Būdamos drausmingos ir gerbdamos savo vadus, būsime u'olios 
tautos darbininkės; neieškosime garbės vainikų, bet kilsime pačios 
kartu keldamos tautos dvasią.

Po posėdžio tuo jaus prasidėjo moterų chorų dainos1).

, ?) Žiūrėk str. „Daina—krašto kultūrintoja“.
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Visos katalikių moterų organizacijos susijungusios į Vyrausį 
Sekretoriatą stengiasi padėti moterims eiti idealų keliais. Tobuly
bė, mūsų visų idealas. Ar ištekėjusi, ar mergina, ar mokyta ar 
ne, ar turtinga, ar vargšė, kiekvienai reikia stengtis būti gera ka
talike, tikra tėvynės mylėtoja, gera moterimi.

Kadangi mus visas jungia lytis, religija ir tautybė, tai ir 
ateities veikimo gairės Šiais atžvilgiais gali būti bendros.

Pirmiausia pažvelkime ar moters atžvilgiu jau įgyvendintas 
dėsnis, kuris sako, kad nėra nei vyro, nei moters, bet visi lygūs 
Kristuje. Visuomenės santvarkoje vis dar matome laikant moterį 
silpnąją lytimi ir ją skriaudžiant. Pastaraisiais Mkais pasireiškia 
tendencija apriboti moters veikimo sritį šeima. Tai būtų supran
tama, jeigu visos moterys norėtų ir galėtų eiti į _šeimyninį gyve
nimą, ir jeigu būtų matyti pastangų tinkamai aprūpinti šeimą. Bet 
kaip niekas negali užtikrinti, kad kiekviena mergina būtinai su
darys Šeimą, taip pat niekas negali garantuoti, kad ištekėjusią 
moterį vyro liga, mirtis ar kita kuri priežastis neišstums į gyve
nimo kovą. Taigi mums turi rūpėti, kad moteris besirengdama 
savo įgimtam pašaukimui, būtų paruošta ir platesniam gyveni
mui. Neduokime progos pamiršti, kad esame ne tik moterys, bet 
ir asmenybės, kurioms neturi būti užkirstas kelias pasireikšti pa
gal palinkimą ir sugebėjimus. Mes moterys turime visuomet turėt 
laisvę pasirinkti sau pašaukimą ir profesiją.

Šeimoje moterų padėjimas dar vis nėra toks, koks jis yra 
pažymėtas Valstybės Konstitucijos 99 §, kur kalbama, kad „mo
terystės pagrindan dedama abiejų lyčių teisių lygybė. Tam tikrais 
įstatymais saugojama ir palaikoma šeimos sveikata ir socialinė 
gerovė. Motinystė yra ypatingoj valstybės globoj*. Pastaraisiais 
laikais šiems dėsniams įgyvendinti, pradėjo veikti viena kita mo
terų organizacija. Bet tai tik pradžia. Visoms moterims reikės 
dar daug pasidarbuoti, kad būtų galima moteriai patikrinti ne 
tik moralines, bet ir materialines lygias teises, kad moters dar
bas šeimoj būtų tinkamai vertinamas. Tas turėtų pasireikšti tei
sių lygybe į užgyventą turtą. Sutvarkytas moters ekonominis ne
priklausomumas daug prisidėtų prie jos autoriteto šeimoj pakė
limo. Dadartinis visiškas žmonos nuo vyro materialinis priklau
somumas dažnai neigiamai atsiliepia ne tik į moters — motinos 
savarankiškumą, bet ir j bendrą šeimos gerovę.

Mums dar tektų daugiau atkreipti dėmesio į didžiausj savo 
organizacijų solidarumą, į solidarumą visų moterų tarpe. Viskas, 
kas liečia moterį, neturėtų būt mums svetimą. Bendri reikalai ne
privalo būt saistomi asmens mastu. Turime rūpintis, kad niekas 
ir niekuomet negalėtų pasakyti, kad moteris moteriai priešas. 
Savo visuomeniniame veikime ir privatiniame gyvenime rodykime 
viena kitai didžiausio draugiškumo. Užjausdamos ir palaikyda-

81



e

a

mos viena kitą, galėtume sudaryti naujas tradicijas* naujus pa
pročius moterų naudai, nes šiandien daugelyje atsitikimų tenka 
pripažinti,,kad moteriai ir tik moteriai tenka nukentėti. Skriau 
dėjais esti blogi žmonės. O kadangi silpnos valios ir žemų po
linkių žmogų gerai veikia įvairūs nuostatai, disciplinos, todėl 
mumš reikėtų pasekti kitų kultūringųjų šalių moterų pavyzdžiu, 
kaip antai: Anglijos ir Amerikos ir pasirūpinti, kad moterys būtų 
apsaugotos tam tikrais įstatymais nuo fizinių ir moralinių skriaudų.

Religiniai — doroviniai tikslai visų mūs bendri, taigi ir 
veikimas gali būti bendras. Kiekvienos mūsų organizacijos už
davinys — kelti narių religinį ir dorinį sąmoningumą. Visos turime 
būti geros katalikės. Religija ir dora tai pagrindas mūsų veiki
mo. Kristus pasakė: »Būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis Tė
vas yra tobulas“. Taigi tobulumui ribų nėra. Tobulinkime savo 
asmenybes ir kartu rūpinkimės savo pavyzdžiu patraukti ir visą 
visuomenę prie Dievo. Stenkimės palaikyti katalikiškas tradicijas 
musų tarpe; kovokime su besiveržiančiu nukrikščioninimu j mū
sų šalį, su dorą įžeidžiančiom madom, vis tiek kuo jos pasireikš
tų ar rūbais, ar šokiais, ar kuo kitu.

Kristus moko mus gailestingumo. Taigi Sekant Evangelijos 
dvasia, turime plėsti socialinę akciją. Tiesa, pastaraisiais laikais 
moterys labai uoliai imasi šio darbo, bet šioje srityje .dar daug 
darbo mūs laukia. Kol visų našlaičių ašaros bus nenušluostytos, 
kol visi paliegėliai, seneliai neturės globos, kol bus vargšų, tol 
ir reikalingas bus labdaringas veikimas.

Šalia religijos tautybė yra didelės reikšmės kultūros veiksnys. 
Moterys visais amžiais turėjo jtąkos visuomenės gyvenimui, bet 
paskutiniais laikais, kylant jų susipratimui, apšviėtąi didėja mo
terų įtaka tautos gyvenimui. Todėl už tautos laimingą ateitį mes 
turime nemaža atsakomybės. Prof. Šalkauskis Lietuvos tautos 
ugdymo darbe pabrėžia didelę moterų reikšmę. Jis sako, kad 
šeimynos sutvarkymas ir šeimyninio auklėjimo pakėlimas yra 
vienas iš svarbiausiųjų tautos ugdymo veiksnių. O kadangi vyras 
yra žymiai mažesniame laipsnyje šeimos veikėjas negu moteris, tai 
ant moters ir krinta didelis uždavinys padaryti mūsų šeimas tau
tinių, visuomeninių, kultūrinių ir religinių tradicijų židiniu. Tik 
tokios šeimos prisideda prie tautos pažangos. Iš čia kyla reika
las lietuvių moterų pasiruošimo šeimos gyvenimui bei auklėjimui 
patobulinti. Šiam svarbiam moterų uždaviniui pasirengti moterys 
neturėtų pasitenkinti vien savomis organizacijomis ar spauda, 
bet turėtų reikalauti visuomenės ir valstybės paramos.

Moters atsakomybė už tautos pažangą verčia mus pažvelgti 
į mūsų tautos reikalus. J ką šiandien mes, kaip lietuvės moterys, 
turime labiausiai kreipti dėmesį. Pastebėta, kad lietuviams trūksta 
tautinės individualybės. Mes moterys sudarome didesnę pusę tau-

y • ■ ' •
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tos, taigi Šita liga sergame ir mes. Todėl turėtume, brangindamos 
savo kalbą, dainas, literatūrą ir meną tiek įsigyventi į tautos 
dvasinę kultūrą, kad jokie svetimi vėjai, mados nenugalėtų mūsų 
tautinio atsparumo, kad mes ir mūsų tauta išlaikytumėme savo 
kuo aiškiausią veidą. Tuo tikslu turime išsiugdyti gilų patriotizmą 
ir norą siekti savo tautinės didybės. Bet kartu neturime pamiršti, 
kad mūsų patriotizmas turi būti pagrįstas dorinių dėsnių reika- 
lavinimis, t. y. kad patriotizmas būtų akstinu tarnauti moralinei 
mūsų tautos pažangai. Tikra tautos meilė reikalauja remti ir ska
tinti visa kas yra tautoj kilnu ir gražu, o kovoti su visomis mū
sų tautos silpnybėmis ir ydomis. Tik taip supratę tėvynės meilę 
mes pasieksime mūsų tautos didybės. Atgausime užgrobtus savo 
kraštus, sostinę Vilnių ir k. Kokiais keliais mes tai pasieksime? 
Pirmiausia vieningumu ir darniu visų tautiečių sugyvenimu. Mo
kėkime vienas su kitu broliškai sugyventi, nepaisant išsilavinimo 
ar pareigų skirtumo.

Toliau siekiant pažangos turime nusikratyti mūsų tautos 
pagrindinių trūkumų, būtent: nerangumo, sumanumo stokos ir 
ištižimo. Kovoje su mūsų tautos ydomis mes moterys turime 
parodyti kuo didžiausio pasiryžimo. Ne tik pačios stenkimės nu
sikratyti šių ydų, bet paveikime ir savuosius, o ypatingai jaunąją 
kartą. Ją ugdykime taip, kad jaunimo tarpe jau daugiau nepasi
reikštų šių trūkumų.

Musų tautos uždavinys yra didelis. Mes gyvename tarp 
vakarų ir rytų kultūrų ir turime, pasak prof. Šalkauskio, suderinti 
šiuos du pasauliu ir tuomi laiduoti tautinį ir kultūrinį savo ne
priklausomumą. Sakoma vyrai iškovojo nepriklausomybę, o mo
terys turi ją išlaikyti.

Rūpindamos sayo tautos gerove neturime pamiršti ir visos 
žmonijos reikalų. Šiandien sumaterializėjusiam pasauliui labiau
siai trūksta taikos. Žmonijoj vyrauja egoizmas, nesantaika ir vai
dai. Iš moterų laukiama visuomeninio atnaujinimo. Tad neapvil
kime! Sis moterų uždavinys, nors ir sunkus, bet garbingas. Tvir
tai pasiryžusios mes laimėsime, jeigu remsime savo veikimą 
krikščioniška meile, nes šv. Paulius pasakė „meilė yra tobulumo 
ryšys“, o „kas pasilieka meilėje, pasilieka Dievuje ir Dievas ja
me“ (šv. Jonas).
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M.Poželaitė-Sidaravičieriė

Moteris šių dienų ekonominiame 
gyvenime

(Paskaita skaityta Kongreso antrame pilnaties posėdyje)

Esant sunkiems laikams, taip vadinamai krizei, kiekvienas 
galvoja kaip susitvarkyti savo kasdienius gyvenimo reikalus, 
kad kuo mažiausiai išleidus pinigų ir daugiausia gavus pajamų. 
Bet tos pajamos taip sumažėjo, kad netenka kalbėti apie sutau
pąs ir k. Pinigų nėra,

Patobulėjus technikai viso pasaulio gamyba pakilo tiek, 
kad netik savo kraštą aprūpina, bet ir kitiems pakankamai pri
stato. Radosi gaminių perteklius. Netik paskiri žmonės pajuto 
jj, bet ir valstybės. Todėl viskam nukrito kainos. Kiekviena 
norėdamas parduoti kainas sumažino iki minimumo. Buvo atsi
tikimų, kad žemės ūkio produktus degino ar į jūras vertė. 
Amerikoje ūkininkai pieną į upę pylė.

Netik pavieni asmens atsidūrė blogoj padėty, bet ir valsty
bės, nes jos yra kaip viena didelė šeima. Pas paskirus šeimynos 
narius nėra pinigų, nėra ir visoj valstybėj. Ir valstybė atsiduria 
kaip ūkininkas prieš Kalėdas, kada samdiniams nėra kuo užmo
kėti. Ji turi atsisakyti pirkti iš užsienio įvairius gaminius, kad 
aprūpintų savo šeimos narius. Bet ir šeimos nariai neturėdami 
užtenkamai pinigų, nieko nebeperka ir pradeda patys namuose 
gamintis, moterys savo, vyrai savo. Tokia gamyba palengvina 
valstybei tvarkytis. Kitaip, valstybė turi pirkti iš kitur ir prieina 
iki to, kad nuperka už daugiau negu parduoda. Arba pasitaiko 
taip, kad tokių gaminių kokių ji turi nieks neperka. Tada tos 
valstybės šeimai reikia prisidėti ir tuos gaminius, kuriuos'reikia 
pirktis, gaminti namuose. Jeigu kiekvienas pilietis nepirks krau
tuvėse, tuo pačiu valstybė neturės pirkti iš užsienio ir neišduos 
kitiems pinigų. Tas jau daroma. Paskutinius dvejus metus, viso 
pasaulio pramonė sumažėjo vienu trečdaliu. Argi žmonės nebe
perka? Iš dalies taip. Jie savo reikalavimus sumažino, padaryda
mi mažiau išlaidų. Gal svarbiausia čia yra tas, kad visur ir 
visi pradėjo patys gamintis sau reikalingus dalykus, pradėjo austi, 
megzti, muilą gaminti ir kit. Bet sykiu reikia pabrėžti, kad dar 
neužtenkamai j savo arba namų pramonę dėmesio kreipiama. 
Namų gamyba šiandien daugiausia priklauso moterims. Čia jos 
gali pareikšti savo gabumus, savo iniciatyvą. Šioj srity moterys 
daugiausia yra atsakomingos. Sakoma, kad išlaidi moteris dau
giau gali išleisti pinigų negu išlaidus vyras.
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Mūsų ūkininkų gyvenimas prieš keliasdešimtį metų buvo 
kitoks. Moterys pačios verpdavo, ausdavo. Ir dabar dar gėrimės 
tais žiurstais, rūbais, baltiniais. O lietuvaitės kraičių turėdavo. 
Negailėdavo laiko, stengdavosi, kad tik gražiau išaudus, naują 
raštą sugalvojus. Dabar tuos raštus renkame ir taikome savo 
audiniams. Nereikėjo mokinti kaip linus ir vilnas gražiai išda
žyti. Taip dažus sudarydavo, kad ir saulės nebijodavo. Tam pi
nigų neišleisdavo, nes dažė augalais, purvu — rūda. Valgiai irgi 
buvo tik namuose gaminti. Nepirkdavo^ nei silkių, nei pasninko 
taukų, nei kitokių maisto produktų. Žmonės badu nemirė ir 
kiekvienas sako, kad anksčiau žmonės sveikesni ir ištvermingesni 
buvo. •

O batus nešiodavę tik užaugę vyrai. Ir tai tik bažnyčion. 
Eidami batus nešdavęši ir tik miestely ąpsiaudavę. Kaliošų visai 
nieks nežinojo. Tai yra smulkmenos, bet reikšmingos, nes ma
žiems reikalams paprastai išleidžiama daug daugiau, negu di
deliems.

Dabar žmonės sukultūrėjo ir pradėjo daug daugiau reika
lavimų statyti. Seniau, jeigu ūkininkas ką darydavo, tai žiūrė
davo savo išgalių. Turi pinigų, perka, neturi, neperka. Jokiais 
kreditais nesinaudodavo. Labiau pasiturįs ūkininkas duodavo di
desnę pasogą, mažiau — mažesnę. Dabar žmonėms sukultūrėjus, 
matosi pažanga, tik gaila kad nevisur vienodai. Patys žmonės 
padarė pažangą, ūkiai nesuspėjo tokios pažangos išvystyti, o jei 
kuris ūkininkas savo ūkį pakėlė, tai dabartiniais laikais tas ūkis 
tiek negali duoti, kiek duotų esant brangiems jo gaminiams. Tuo 
tarpu tas ūkininkas stato daugiau reikalavimų, leidžia vaikus į 
mokslą, pats geriau gyvena, geriau rengiasi, geriau valgo. O ir 
samdiniai neatsilieka, jų algos didėja metai iš metų. Taigi iš to 
paties ūkio reikia išrinkti kelis syk daugiau pajamų palyginus su 
ankstyvsniais laikais. Ūkis to negali. Nors ir daugiau jis duoda, 
bet ne tiek, kiek iš jo reikėtų gauti ir kiek ūkininkas reikalavimų 
turi. Pas ūkininką susidaro didelė spraga tarp pajamų ir išlaidų. 
Priverstas iš kur pinigų gauti, jis bėga pas žydelius ar į bankus, 
mokėdamas didelius nuošimčius, kad tik paskolą gautų, o apie 
grąžinimą nieks negalvoja. Kartais net pasako, tai gal tvarka 
pasikeisianti ir pinigų nereiksią grąžinti: ar tuos pinigus tiksliai 
suvartoja? Daug nueina pasogoms ir pragyvenimo nedatekliamš 
išlyginti. Po kiek laiko ūkiai vienas po kito eina j varžytines. 
Tada jau visi kalti, ir valdžia, ir kaimynai. Patys kaltės neprisi
pažįsta. Parsivežė pinigų ir tuoj traukia į krautuvę, ir, raustant 
tenka prisipažinti, kad ne vyrai, bet moterys. Tuoj prisiperka 
šilkinių medžiagų, rūbų, kojinių. Ir taip pusė ar net daugiau 
paskolos išeina pas žydelį. Ypatingai moterys pradėjo krautuves 
lankyti. Spaudžia litą prie lito, kad paskui nubėgus j krautuvę
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ir ten litus palikus. Ne tik šilkines skareles» bet šilkines sukne
les ir kojines dėvi. Kiek tenešioja tokį drabužį? Ypatingai dabar 
kada viskas daroma•:taip» kad greičiau suplyštu, susidėvėtų. Už
tenka kojines sykį užsidėti ir jau kiauros. Net ir pirštines musų 
ūkininkaitės nešioja. Jaunesnės nebemoka jų nė mėgsti. O ga
lėtų pasigaminti ne tik sau, bet ir pardavimui. Nereikėtų paprastų 
dalykų iš užsienio įvežti. Pažiūrėjus importo statistiką, randame, 
nežiūrint j visus suvaržymus per paskutinius trejis metus, lininės 
drobės, staltiesių, rankšluosčių ir servietėlių įvežta už 632,500 lit 
Lininių virvių, lynų ir šniūrų už 1 milijoną. Tuo tarpu medvil
ninių gijų ir visokių audinių 1930 metais įvežta už 30.993.600 lit. 
1931 metais už 32.881.100 lit. ir 1932 m. už 17.303.900 lit. Di
džiausias tekstilės importas buvo 1931 m. už 77.578 Jitų, kas 
sudarė 27,9%, beveik 28% viso importo; daugiau kaip ketvirtąją 
dalį. 1932 m. tekstilės importas sudarė 21% viso importo, litais 
bus 35.687 lt. Mūsų kraštui yra per daug didelis toks importas. 
Pridėjus maisto produktus, kurie įvežami, bus daugiau pusės viso 
importo. Reikia pripažinti, kad ne visos lininės medžiagos gali 
atstoti bovelnines, bet daugumoje pilnai atstoja, pav. baltiniams. 
Kuri dabar neperka bovelninių medžiagų lovos, stalo ar kūno 
baltiniams? Perka kaimo ir miesto žmonės. Kiekviena šeimi
ninkė pasakys, kad lininės medžiagos beskalbiant bąla ir darosi 
gražesnės, tuo tarpu bovelnines nuo skalbimo gelsta, pameta 
savo išvaizdą. Yra nustatyta, kad lininę medžiagą galima plauti 
210 kartų, o bovelninę tik 70 kartų. Skirtumas didelis. Kiekviena 
šeimininkė turi tai įsidėmėti, kad ji padarys ekonomiją pirkdama 
nors ir brangesnę lininę medžiagą, arba tą medžiagą pasigamin
dama namuose, negu įsigydama bovelninę medžiagą. Jos nepra- 
tusios to apskaičiuoti. Svarbiausia jam tas, kad pigu o ar prak
tiška nežiūri. * • . . , a • . ,

Jeigu kasmet palyginamai importas didėja, nežiūrint sunkių 
laikų, vadinasi, mūsų žmonės namuos pradėjo mažiau gaminti. 
Viršutinius drabužius perka, baltinius taip pat. Seniau, matome 
iš parodos, kokius gražius audinius ausdavo. Bet toj pat paro
doj matome jau ir naujų audinių. Reikia tikėti, kad namų au- 

., dimas didės.Sykiu reikia pripažinti, kad mūsų žmonės turi daug 
kantrybės. Žiūrint į parodą atsiųstus kaišytinius divonus, tiesiog 
gaila žiūrėti, kiek toji audėja sugaišo, kol tokį divoną išrinko. 
Bet sykiu gaila, kad tokie divonai negali eiti plačiau į prekybą, 
nes jie kaip tokie miestų žmonių nevartojami. Audėjoms betgi; 
nesudaro skirtumo ar kas pirks ar ne. Pinigus moterys su
rinkdavo už pieno produktus, kiaušinius, paršiukus ir kitas 
smulkmenas. Tas sudarydavo daug pajamų. Dabar kitaip. Paki
lus pieno ir vištų ūkiui, pradėjus veikti kooperatyvams ir pie
ninėms, visi ūkininko gaminiai parduodami j kooperatyvus.

t
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Paršiukų irgi neparduodama bekonams palieka. Iš koopera
tyvų gautas, seniau buvusias moterų pajamas pasiima vyrai. 
Daug ūkininkų, tuos pinigus sunaudoja šeimynos ir ūkio reika
lams; bet nemažai palieka karčiamose. Moterys pasiliko be pa
jamų. Daugelis ūkininkių nusiskundžia, kad pinigų neturinti ne 
puodams nusipirkti. Vyrai, iš anksčiau nepratę moterims duoti 
pinigų, ir dabar į savo rankas imdami visas ūkio pajamas, mo
terų reikalams neskiria. Tokiu būdu mūsų ūkininkės tapo iš
stumtos iš ekonominio gyvenimo, jos pasidarė daugiau priklau
somos yyrų. Būtų galima rasti išeiti, padalinus ūkio pajamas 
tarp ūkininkės ir ūkininko, kada iš kooperatyvų pinigų dalį pasi
ima pati ūkininkė. Bet dabar tos pajamos vis mažėja taip, kad 
jų skaldyti negalima. Reikia moterims surasti naujų pajamų šal
tinį, kad jos vėl galėtų dalyvauti ekonominiame gyvenime, Rei
kia surasti naujų darbų. Sykiu mes susiduriame su nauju klau
simu, mūsų moteris šiais laikais turi daug mažiau laiko. Seniau 
ūkininkas laikydavo 2-3 karves, kurios būdavo 4 mėnesius už
trukusios, šėrimo niekas nežiūrėjo: užmetė šiaudų glėbį ir gana. 
Kiaulės žiemkentės pusiau badaudavo. Vištų neskaitydavo, kiau
šinius sykį į savaitę terinkdavo. Dabar kas kita. Tas pats ūki
ninkas dabar laiko tris kart daugiau karvių, augina bekonus pri
žiūrimus geriau už vaikus, augina vištų, kurias laiko kaip sekly
čiose. Kas tas karves melžia, šeria, šukuoja, kiaules plauna, viš
tas lesina? Moterys. Gink Dieve, nenoriu agituoti prieš vyrus, 
bet kas teisybė, nenuslėpsi. Šiandieną moterims^ kalbant apie 
naujų pajamų šaltinius, reikia sykiu kalbėti ir apie darbo pasi
dalinimą ūkyje. Pas mus moteris per daug darbais apkrauta. Jai 
ir vasarą ir žiemą poilsio nėra, tuo tarpu kai vyrai, visą žiemą 
ant pečiaus praguli. Kitur vyrai karves melžia ir kitus namų 
darbus padeda moterims dirbti. Užtai moterys turi daugiau, laiko 
švarai palaikyti ir kitus namų ruošos darbus tinkamiau atlikti.

Naujos pajamos būtų už audinius ir mezginius. Nereikia 
kažkokių išmislytų komplikuotų audinių, bet reikia praktiškų, 
paprastų ir nebrangių. Tą matome parodoj. Visos nustebusios ; 
klausia: „toks gražus divonas ir nepremijuotas, tiek daug laiko 
padėta, kol jį išaudė“. Audėja norėtų parduoti, bet tiek brangiai 
nieks nemoka; Be to, ir jį dargi ir tą patį darbą nestropiai at
liekame. Staltiesės audžiamos paprastose staklėse. Paskui susiu
vant nevisada sutaikomi raštai. Tokie audiniai prekyboje ne
turi pasisekimo. Be to, reikia gaminti tos pat rūšies didelius 
kiekius, kad būtų pigiau. Daug užsienio firmų klausia kaimo 
audinių, bet reikalauja vienodos rūšies audinio kiekio, kurį tik * 
kelios susitarusios gali priausti. Praeitais metąis Žemės Ūkio 
Rūmai davė pašalpos pirkti geresnėms staklėms ir staklių prie
dams. Mūsų moteris pagerintų staklių reikšmės nesuprato ir
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įsiūlyti joms buvo sunku. Tokias pat pastabas tektų padaryti 
musą moterims ir dėl mezginių gamybos.

Tuos visiis darbus reikia grupuoti, darbą tobulinti, tada 
bus lengviau gaminti, pigiau bus galima parduoti.

Daug naujų pajamų šaltinių galėtų moterims duoti tinka
mai sutvarkyta daržininkystė. Ypač ji pasisekimo turėtų prie di
desnių miestų ir didesnių kelių. Todėl ir šia sritimi moterys tu
rėtų daugiau susidomėti.

Aukščiau iškeltų ekonominių klausimų toks ar kitoks iš
sprendimas turės didelės įtakos mūšų krašto ateities gyvenimui. 
Moterys tą turėtų suprasti.

Kongreso nutarimai
1, Religijos srity

■ " ' ■ ‘ ■ ’ ’ ,

Geriau pažinti tikėjimo tiesas, kovoti su nukrikščioninimu ir 
gražiu pavyzdžiu skleiti katalikybės įdėjas visuomenėj.

2. Katalikiškos akcijos reikalu
Lietuvos katalikės moterys, šiais Išganytojo mirties ir prisi

kėlimo jubiliejiniais metais, švęsdamos savo 25-ių metų jubiliejų, 
pasižada dar labiau sustiprinti savo katalikiškąją akciją, kad 
Lietuva — vadinama Marijos žeme,—duotų Bažnyčiai ir tėvynei 
tikrai šventų didvyrių, o tikslu sustiprinti katalikiškąją akciją 
Lietuvoje, kviečiamos visos moterys uoliau imtis socialaus veikimo; 
kad tam veikimui tinkamiau pasiruoštų reikia: a) įsteigti Socialę 
Moterų Mokyklą, b) privačiai teoretiniai paruošti jaunuomenę, 
c) vyresnėms vadovauti socialiam moterų veikimo darbui; dabar 
šiam socialiam moterų veikimui numatoma: labdarybė ir spaudos 
globa.

3. Š e i m o s kl a?usi m u
v

Lietuvos katalikės moterys, aukštai vertindamos geros 
šeimynos reikšmę Bažnyčiai, visuomenei ir tautai, prašo Vyriau
siąjį Katalikių Moterų Sekretoriatą, kiek galint greičiau, įsteigti 
katechetiniai pedagoginius kursus, kad jaunos tik ką sukūrusios 
šeimą moterys galėtų tinkamai pasiruošti savo didžioms ir šven
toms pareigoms eiti.

° • • . ■ ■

4. Mokyklų auklėjimo reikalu
Katalikių Moterų Kongresas prašo Vyriausiąjį Sekretoriatą 

daryti reikalingų Žygių, kad mergaičių ruošos skyriai kuo grei-

1
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čiausiai būtų atskirti nuo berniukų ūkio mokyklų ir įsteigtos 
atskiros mergaičių ūkio mokyklos, nes mišrosios ūkio mokyklos 
visais atžvilgiais neatitinka dorovės, pedagogikos ir praktinio 
pasiruošimo reikalavimams ir dėl to yra išskirtinos.

, . . J • * ■ , ■ • • • ’ 1 • , ■ ’ • . •

5. Tautiškų dainų reikalu
Jubiliejinis lietuvių katalikių moterų kongresas* įvykęs Kaune 

1933 metų birželio mėn. 4 ir 5 dienomis, konstatuodamas, kad 
per radio ir patefono plokštelė? krašte plinta visai svetimi tautos 
dvasiai ir labai menkos dorinės bei meninės vertės verstiniai 
kupletai, dainos, įvairūs šlageriai ir šiaipjau mokyklose, moks
leivių ir studentų choruose, net švenčių ir įvairių tautinių iškilmių 
proga griežiančių orkestrų repertuaruose, o iš čia patenka ir į 
kaimų, kad šis svetimas raugas apima vis platesnius gyventojų 
sluoksnius, tuo pakirsdamas kūrybines mūsų tautos pajėgas ir 
silpnindamas jos tautišką muzikalinę nuovoką, įpareigoja kiek
vieną katalikę moterį paskirai ir katalikių Moterų Vyriausiąjį 
Sekretoriatą sutelktinėmis jėgomis kovoti su šiuo pragaištingu 
mūsų tautinei kultūrai reiškiniu, griežtai smerkiant kiekviena 
proga svetimas dainas ir uoliai remiant tautinę muziką.

6. Savos praJmonĮės kĮėlimo reikalu
Kongresas matydamas, kad mūsų pramonė yra daugiausia 

nelietuvių rankose, dėl to ypač menkai auga įvairios tautiškos 
pramonės šakos, pakertama tautos materialinis pajėgumas nes 
dėl importo ir nelietuvių pirklių daug pinigų iškeliauja iš mūsų 
krašto svetur, pabrėždamas taip pat, kad moteris gali parodyti 
nemaža gabumų, iniciatyvos ir sumanumo ypač smulkiose pra
monės bei prekybos šakose ir tuo patikrinti savo ekonominį 
savarankiškumą, ragina visas katalikes moteris uoliai rengtis 
įvairiom praktiškom profesijom, kaip antai, smulkiai ir stambiai 
prekybai, naminei ir fabrikų pramonei, įvairiems amatams, komer
cijai; tobulinti namų pramonę, steigti kooperatyvus, steigti namų 
pramonės sekcijas.

1 . • ■ . . ' • ■ ■

7. N a m ų p r a m o n ė s tau t i n i m a s
Kongresas matydamas, kad mūsų tautinė namų pramonė,, 

k. a. audiniai, juostos, mezginiai, nėriniai, medžio drožiniai, 
rėžiniai dar nėra lietuviškosios visuomenės pakankamai verti
nama, kad mūsų tautiškieji motyvai permažai taikomi įvairiau
siems rankų darbams, nutaria uoliai remti ją: a) leisti tam tikrus 
leidinius propagandos reikalui, b) rengti paskaitas, c) steigti 
būrelius moterų organizacijose pritaikomajam tautiškam menui 
ugdyti ir plėsti. > .
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8. Dėl per brangių kainų
Jubiliejinis lietuvių katalikų moterų kongresas, besirūpin- 

damas gerinti materialinę lietuvių visuomenės, ypač hėturtingųfų 
būvį, įpareigoja Lietuvių Katalikių Moterų Vyriausiąjį Sekreto* 
riatą kovoti su per brangiomis kainomis tų savo krašto pramonės 
gaminių, kurie yra būtini žmogaus gyvenimui ir kurie taip pat 
plačiai vartojami ir varguomenės, kaip pavyzdžiui, lietuviškasis 
cukrus.

9. Labdarybės reikalu
Mes nepakenčiame ir neleisime, kad katalikiškoje ir, suly

ginus su kitais kraštais, gan pasiturinčioje Lietuvoje būtų žmo
nių, kenčiančių badą ir šaltį, arba visiškai apleistų ligoni 
todėl katalikės moterys visos be išimties kviečiamos j organi
zuotą labdarybės darbą, kurio iš mūsų reikalauja žmogiškumas ir 
katalikiškumas.

10. Katalikiškos s paudos re ika1 u
Mes katalikės moterys pasiryžtame, kad kiekviename mūsų 

name būtų skaitomi katalikiški laikraščiai ir katalikiškos knygos, 
drauge šalinsime iš savo namų priešreliginę ir priešdorinę spaudą, 
sekdamos savo garbingų motučių kilniu pavyzdžiu, kurios nesi- 
bijodamos rusų žandarų nagaikų ir šaltojo kalėjimo palaikė 
katalikišką lietuvišką spaudą, o neprisiėmė rusų brukamų ir kata
likams nepriimtinų knygų, todėl mes teskaitome ir teplatiname 
tik tas knygas ir laikraščius, kurias nurodo Vyriausias Lietuvių 
Katalikių Moterų Sekretoriatas, nes mes norime būti savo gerų 
motučių vertomis dukromis.

11. Apsaugos karo metu klausimu
Kongresas besimelsdamas už taiką ir trokšdamas, kad ji 

kuo greičiausiai įsiviešpatautų paskiro asmens, valstybės bei tautos 
ir viso pasaulio gyvenime, iš kitos pusės matydamas, kad karo 
pavojus ir mūsų laikais yra visai realus yra susirūpinęs civilinių 
gyventojų tinkama apsauga karo metii ir prašo K. M. Sekreto
riatą imtis iniciatyvos supažindinti visų pirma savo narius, o 
paskui ir platesnę, ypač moteriškąją visuomenės dalį su visomis 
naujausiomis priemonėmis apsisaugoti nuo dujų, o taip pat 
išmokti pirmosios pagalbos, sužeistųjų gelbėjimo ir 1.1., organi
zuojant kursus paskaitas, kilnojamas parodas.

12. Fizinis auklėjimas
Šeimyninis, visuomeninis ir ekonominis gyvenimas reika

lauja daug fizinių jėgų, todėl Katalikių Moterų Kongresas skatina 
visas moteris dar labiau susirūpinti higiena ir jaunuoles pratinti 
j sveiką dorovingą sportą.
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rialą sūri n kti visą lietuvių moterų raštiją nuo seniausių iki Šių 

1

įgyvendinimo. „Moterystės pagrindam dedama abiejų lyčių teisių 
lygybė. Tam tikrais įstatymais saugoma ir palaikoma šeimos 
sveikata ir socialinė gerovė. Motinystė yra ypatingoje Valstybės 
globoj“, b) eiti prie sutvarkymo ištekėjusiu moterų ekonominio 
nepriklausomumo.

2. Visuomenėje: a) laiduoti moterims laisvą profesijos ir 
pašaukimo pasirinkimą; b) eiti kuo didžiausiu moterų solidarumu 
prie naujų moterims naudingų tradicijų sudarymo.•J

Dainos ir sportas
• , , - *

Kultūrinės ir visuomeninės organizacijos turi apimti visas 
gyvenimo sritis. Moterų organizacijos kaip tik stengiasi išjudinti, 
visas gynenimo sritis gerąją kryptimi. Todėl per savo Kongresą 
nepamiršo sporto ir dainų.

(1933. VI. 5.)

Daina stiprina tautos dvasią, kultūrina žmogaus jausmus, 
apsaugo tautos charakterį. Todėl šiendien, kada musų kraštas 
suėjęs į tiesioginius santykius su didžiųjų valstybių kultūra turi 
parodyti ypatingai daug tautinio, individualaus charakterio stipru
mo, daina labai reikalinga. Reikalinga ta daina, kuri spontanišku 
kūrybos keliu išsiveržė iš tautos širdies, kuri gimė plačiuose lau
kuose ir miškų ūksmėje, kurioje girdisi tautą ugdžiusios Stichijos 
garsai, reikalinga liaudies daina. Tik šitaip klausimą aiškinant Su
prantama darosi, kodėl Moterų Dainų Šventės organizatorė ir di
rigentė, p. A. Nezabitauskaitė - Galaunienė šventės repertuarui 
parinko tik vien liaudies daineles, harmonizuotas didžiųjų mūsų 
kompozitorių: Ciurlionies, Brazio, Šimkaus, Talat Kelpšos.

Choras savo programą pradėjo kasdiene mūsų visų malda 
„Tėve mūsų“, kurią sugiedojo jungtinis choras pritariant dūdų 
orkestrui. Po to sekė visa eilė liaudies dainelių. Atskirai debiutą- k •

(

%
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P-nia A. G alau- 
nienė — pirmoji 
dirigentė Lietu

voj.

vo tik stud. at-kių choras, kuris puikiai užsirekomendavo. Ir 
jungtinis choras gerai buvo paruoštas.

Nežiūrint, kad kai kurios dainos reikalauja žemų vyriškų 
balsų ir sunkoka buvo išpildyt vienų moterų chorui, reikią kon
statuoti, kad chorui visiškai gerai pasisekė jos išpildyti. Be to, 
smarkokas vėjas joms kliudė vienoje kitoje vietoje duoti reikalingų 
piano.

Išviso, choras savo tobulai gražiu, vietomis Žavingu daina
vimu iššaukė publikos ovacijas. Nevienas muzikos žinovas, klau
sęsis šio choro, pareiškė, kad savo tobulumu jis kur kas bus pra
lenkęs paskutinę bendrą dainų šventę, kurioje dainavo apie 3 tukst.
dainininkų.

Dainų Šventės pasisekimo nuopelnas daugiausia tenka p. 
Galaunienei, padėjusiai čia daug savo trūso, kuri, be to, savo 
sumaniu, stačiai elegantišku dirigavimu pagavo visų klausytojų 
širdis.
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Viršuj Moterų Kongreso chorisčių dalis su dirigente vidury. Apačioje publika.

Jai buvo įteikta daug puokščių gėlių. Studentai, pagauti en- 
tuzijazmo, dirigentę apmėtė alyvų žiedais ir iškėlę ant kėdės ap
nešė apie estradą publikai šaukiant valio.

Dainų šventė buvo transliuojama per radio. Dainų pasiklau
syti atsilankė daug garbingų svečių ir didžiulė žmonių minia.

Sporto šventė
• ■ (1933. VI. 4.)

200 sportininkių iš 90.000 organizuotų moterų labai nepro
porcingas santykis, bet žinodami, kad visą paruošiamąjį darbą , 
reikėjo atlikti tik privačiomis jėgomis, ir išviso, kad moterys vie
nos pačios pirmą kartą Lietuvoje išdrįso tokia proga, kaip Kong
resas, išeiti viešumon, šiuo neproporcingumu nesistebėsime. Be 
to, juk tai yra tik darbo pradžia, ateity šis skaičius bus nepaly
ginamai didesnis. Kuo sportininkės tą publiką pradžiugino? Pro
gramoje buvo nesudėtingi pratimai, bet jie reikalavo plastikos iš 
sportininkių, o mūsų kaimietės ir išviso mokyklinis jaunimas šioj 
srity neturi tinkamos technikos. Gal todėl atliekant pratimus, imi
tuojančius kad ir tuos pačius namų ruošos darbus (skalbinių 
plovimą, bulvių kasimą ir k.), pasitaikė vietomis nelygumų. Ta
čiau mankštos pratimų bendras vaizdas geras. Neblogai užsire-
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Vaizdas iš Moterų Kongreso.
Viršuj dainų šventės choristės, apačioj sportininkės.

■jČ«Vifl

*>■

komendavo ir atskiros sportininkių grupės (Šiaulių ir k.) Labai 
vykęs buvo komiškas numeris „Kongreso traukinys“. Sporto šefu 
buvo p-lė K. Steponaitytė, jai padėjo p. V. Kudirkaitė ir p. Ei- 
dukevičiutė.

■ ■ 1 ■ . ■ ‘ . ■ ■■ ■ ■ . ■ ■ ■ . i

Namų pramonės paroda
Katalikių Moterų Kongreso metu įvykusi namų pramonės 

paroda turėjo didelio pasisekimo. Čia galima buvo pamatyti, 
kiek esame pažengusios materialinės kultūros srity ir kiek iš to 
viso galima tikėtis ateičiai. Žemės Ūkio Rūmų paviljonuose 
paroda buvo atidaryta birželio mėn. 3 d., kongreso išvakarėse. 
Atidaromąją kalbą pasakė L. K. Moterų Vyriausio Sekretoriato 
pirmininkė, p. E. Starkienė. Atidarymo kalbą paduodame ištisai.

V
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Dail. Prapuolenio L. K. Moterų Parodoj įrengtų seklyčių vienas komplektas.

Tenka man didelė garbė atidaryti pirmąją lietuvių moterų 
namų pramonės parodą. Si paroda mūsų gyvenime yra gana svar
bus reiškinys. Svarbi ji ne tik savo Įvairumu, turtingumu, turi
ningumu, kiek pačia idėja, siekiais, kurie šį ieškinį t. y. tą 
parodą iššaukė. Ką gi šiandie iš šios parodos mes išskaityti ga
lime? Ką ji sako apie tas mūsų moteris ir jų organizacijas 
kurios šią parodą išugdė? Pirmiausia pastebėsime žymų moterų 
ekonomini bendravimą šeimos ir visuomenės ūkyje. Čia ma
tome, kad moteris savo darbu ir sumanumu labai daug padeda 
kiekvienai šeimai, o kartu ir visai tautai ekonomiškai egzistuoti. 
Ekonominis šeimos ir tautos reikalų santykiavimas atsiliepia ir 
pasireiškia tose ūkio srityse, kurios moterims priklauso. Imkime 
prieškarinius laikus, kada mūsų ūkininko materiales gerovės 

■ne tik nesiskųs
iu ai ti n osi ir 
naminiais rūbais, 

namie pagamintais įrankiais, savo pačių rankomis užau
gintu ir parūpintu maistu. O karo tnetu, ypatingai grei
tai parodė dar didesnio sumanumo, kada ir už pinigus» jokių

gražius vilnonius rūbus, bet dar pasi-

e

laipsnis buvo nedidelis, tada ūkininkės 
damos, bet didžiuodamosios puošėsi, 
reikalus tenkino vien savo gaminiais:

kitus

gintu ir parūpintu maistu

prekių negalima buvo gauti. Jos ne tik susiverpdavo irišsiaus 
davo ploniausias drobes
gaminusios Įvairių augalinių dažų, iš alksnių ir k. augalų žievės»
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yiską pačios dažydavo. Kas reikėdavo—baltino. Gamino muilą, 
ir k. Atsimenu, kad net buvo pradėta auginti kažkoks augalas — 
grybas kaip priemonė arbatai cukrų pavaduoti. Visa tai rodo 
iniciatyvą, p ris i taikymą, sumanumą, bet kartu ir didelį norą savo 
ekonominius reikalus gerinti ir tobulinti. Šiandien ūkininkų padė
tis vėl sunki. Vieton įvairių reikmenų, anksčiau pirktų krautuvėse 
dažniausia, kaip užsienio prekė, dabar vėl imama naminės. Ta
čiau gaminant tas prekes, reikia stengtis kiek galima geresnę, 
praktiškesnę, pigesnę ir gražesnę pasigaminti. Šito tenka mokytis. 
Mokytis reikia ne tik pačią techniką, bet prieš susipažįstant su 
technika, reikia turėti vaizdą ir planą, nutuokti ką galima paga
minti, kaip tas pagamintas daiktas turi atrodyti. Tik tada kurti 
naujus, pritaikinti, panaudoti sukurtus dalykus būna daug lengviau. 
Šita paroda kaip tik ir nori parodyti šių dienų Šeimininkėms 
ką ir kaip galima pagaminti, čia jos vienos kitas pamoko. Jų pa
čių pagaminti ir suvežti eksponatai nemaža pasakys.

Be praktinės srities, be tų reikalingiausių daiktų ir jų pato
bulinimo, negalima užmiršti ir estetikos. Estetika — grožis mūšų 
Šeimininkėms yra labai svarbus dalykas. Grožis yra dvasios pe
nas, jausmų švelnintojas, taurintojas. Jis pasireiškia netiktai gra
žiuose paveiksluose, skulptūroj, architektūroj ir kituose didin
guose kūriniuose, bet jis pasireiškia taip pat, o gal dar net ryš
kiau ir kiekvienoje smulkutėje gyvenimo apystovoje, pav. bute, jo 
sutvarkyme ir užlaikyme, rūbuose, kieme, darželyje, darže ir k. 
Tvarkingai, gražiai užlaikomas gyvenamas butas, kad ir pats ne
turtingiausias, visuomet daro teigiamos įtakos suaugusiems, bet 
ypatingai mažiems, švarūs, tvarkingi šviesūs butai skiepija nuo
širdumą, atvirumą, tiesą, o 
žmogų paniurusį, nemandagų, 
vyksta visokiose landynėse 
žmonių tarpe.

Šita sritis, t. y. estetika 
venime, ne pasirodymui, ne svečiams, bet musų paties, mūsų 
pačių šeimai reikalingas. Negalima betgi pamiršti darbą ir sąly
gas lengvinančių apystovų, čia reikia netik gražumo, bet taip pat 
ir patogumo. Reikia kad kasdienės tvarkos palaikymas neatimtų

> daug laiko, kad ji neišsemtų sveikatos ir jėgų. Reikia kad baldai, 
daiktai ir įrankiai būtų patogus, pigūs, lengvai valomi ir t. t. 
Reikia kad šemininkės kuo mažiausia jėgų eikvodamos galėtų ge
rai ir greitai savo darbus atlikti.

Nors ši paroda šių reikalavimų pilnai išpręsti ir atvaizduoti 
negalėjo, bet vis dėlto tikimės, kad ji užmes bent metmenis, duos 
vieną kitą idėją moterų ūkiui patobulinti tiek, kad sekančiai pa
rodai nies galėtume jau plačiau viską pademonstruoti. Taip, 
kaip kitų kraštų moterys, netik specialiai moterų, bet ir bend-

tuo tarpu tamsūs, nešvarūs daro 
Juk girtuokliavimas, vagystės ir kita, 
ir dažniausiai iš landynių kilusių

-— grožis mūsų kasdieniame gy-
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Moterų laikraščiai spaudos parodoje.

rose parodose galėsime plačiai parodyti tuos dalykus, kurie 
lengvina- ir gerina moterų ūkio darbus, pav. gerus skalbimo 
įrankius, skalbti mašinas, patogias buto valymo priemones, pa
togias virtuves ir jų įrankius, tobulas stakles, ratelius ir 1.t ir 1.1

Tikiuosi, nejučiomis mes prieisime, kitaip tariant, priver
sime tuos, kurie ta sritimi iki šiol nesiįdomauja statyti ne tik 
pagerintus tvartus bekonams, karvėms, vištoms, ne tik įsigyti 
mašiną javams, runkeliams ir kitiems ūkio reikalams, bet taip 
pat statyti patogias virtuves, įrengti jose lengvai valomas grindis, 
sienas, patogias spintas, sandėlius, įrankius ir kita. Jau laikas ir 
tuo susirūpinti. Užtat ir išdrįstame, nors ir šia parodėle, žengti 
kad ir mažą žingsnelį į priekį su didele viltimi pasiekti didesnių 
dalykų. Tikime, kad šioj parodoj iškelta viena kita kad ir smul
kutė namų pramonės šaka, šiais sunkesniais laikais bent kai ku
riose šeimose duos šeimininkei progos ekonomiškai tapti sava
rankiškesne. Nešnekant apie vidujinį pasitenkinimą, kadvsavo rū
pesčiu parūpinama didesnė ar mažesnė pinigų suma. Šis nepri
klausomumas duoda moteriai laisvės tobulinti ūkį pagal savo nuo
monę. Vyrai juk nesupranta daugelio šeimininkei būtinų dalykų ' 
ir neskiria jiems pinigų. Dažnai vyras pasakys, kad net tiek indų 
kiek šeimininkė randa reikalinga, yra tik bereikaligas pinigų mėty
mas. Kuris nors patobulintas pabūklėlis, mašinėlė ar nors pa
prastas pagerintas peilis bulvėms skusti ar kita kas, yra tik iš- 
mislai, kai tuo tarpu nieko prieš neturi jeigu šeimininkė tuos 
daiktus parūpina iš savo kasos, kaip anksčiau sakydavo, vištpi- 
nigių. Tuo tarpu šiais laikais vištpinigiai nebe šeimininkės ran-
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kose. Vištų ir pieno ūkio pajamos šiandien daugelyje ūkių einajį 
bendrąją ūkio kasą. Tuo, žinoma, mes nusiskųsti negalime, nes 
ir bendroji ūkio kasa yra reikalinga pajamų, bet užtat šiandien 
šeimininkė ūkininkė turi ieškoti kitų progų savo vištpinigiams 
susirinkti. Čia kaip tik gali pagelbėti audiniai, mezginiai. Juk kad 
ir šiais metais mūsų miesto ponios nešiojo namų darbo pirštines, 
bet vokiečių ir kitų kraštų numegztas; taip pat vyrai nešiojo na
minius kaklaraščius ir k. O galėjome mes numegzti. Turėtų būti 
gerai išnaudojama ir bitinikystė ir daržininkystė, kurios kartais 
gali duot ir stambių pajamų.

Žinoma, viso to, čia, parodoje rasime tik iaėją, mintį, kurią 
vėliau teks panaudoti, pritaikinti, bet manau, kad tai vis dėlto ne 
vienai šeimininkei patarnaus.

Vyr. Sekr. vardu jaučiu pareigos, tą parodą įrengti padėju- 
siems nuoširdžiai padėkoti.

Parodoj buvo šie skyriai: iš namų pramonės — audinių, darbe
lių, mezginių, taip pat moderniškojo meno, senienų (seni sijonai, 
žiurstai etc.), margučių, moterų „lietuviška seklyčia“ (ją visai 
skoningai įtaisė dailiu. p. Prapuolenis), namų ruošos ir žemės 
ūkio mokyklų, spaudos etc. Iš namų ruošos ir ž. ū* mokyklų 
dalyvavo 6: Karmėlavos, Barzdų, Aukštadvario, Rietavą ir Sala
miesčio ir Balbieriškio. Ypač gražiai akį vėrė Rietavo mokyklos 
dirbiniai. O jų atgabentosios į parodą gėlės buvo kaip bematai 
išpirktos. Taip pat visai gražių darbelių buvo įteikusios Dotnu
vos žemės ūkio akademijos studentės ir stud. at-kės. Šiaip iš 
kitų eksponatų — beveik visi buvo kat. moterų arba pav-kių.

J parodą eksponatų sugabenta iš 90 skyrių. Iš viso jų buvo 
apie 5.000. Jei paroda būtų buvusi galima laikiau organizuoti, 
tai eksponatų, kaip ir įvairių moterų spaudos leidinių, būtų bu
vę kur kas daugiau. Tačiau ir Šiaip jų išėjo nemaža ir visokiau
sių. Čia galima buvo pamatyti tai, kas šiaip guli mamyčių ar 
sesių skryniose dažniausiai giliai uždaryta ir sukrauta—- „į krai
tį“; Už namų pramonės dirbinius buvo skiriamos dovanos: pa
gyrimo lakštai, nupirkti daiktai ir kelios piniginės premijos. Pre
mijas skirstė komisija iš doc. Galaunės, p. A. Tamošaičio ir p. 
PetruŠauskienės. Už audinius buvo paskirta apie 50 premijų.

Spaudos skyriuj buvo sudėti leidiniai, kurie yra pačių mo
terų parašyti, suredaguoti, išversti? Čia eksponatų buvo iki 500. 
Visa eilė žinomų rašytojų moterų romanų, apysakų, mokslo vei
kalų, moterų laikraščių ir k. Keletas buvo net retenybių, pav. 
moterų laiškai į Lietuvos visuomenę iš 1901 metų (p. F. Bort- 
kevičienės nuosavybė). Juos rašė Žemaitė, Bitė, Lazdynų Pelėda,

7
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Knygos moterų spaudos parodoje.

Jonas Barzdila (moteris vyrišku slapyvardžiu, nes tada viešai ra- 
rašyti buvo nevalia), Lietuvos Dukrelės V. D. ir A. S. Taip pat 
įdomi rezoliucija, po kurią yra 1001 moterų parašų ir kuri savo 
laiku buvo pasiusta carui kaip protestas prieš girtuoklystę ir kaip 
reikalavimas sublaivinti ne tik Lietuvą, bet ir visą Rusiją.

Ten pat žiūrovas ras skoningą p. M. Jančienės dirbinių 
skyrių, davusį keletą visai naujų kompozicijų, pasižymintį švaria 
technika, ir kiek toliau — visoj Lietuvoj išgarsėjusį Varnienės 
vaikų auklėjimo skyrių pagal M. Montesori metodą. Čia gali ma
tyti ir patį daili n.'A. Varną, kuris tuo auklėjimu taip pat nepa
prastai susirūpinęs ir drauge su vienuolėmis aiškina, kad taip 
auklėti vaikus tikrai naudinga ir reikalinga. Dar kiek toliau — 
kampely susigūžęs motinos ir vaiko skyrius, malonios dr. Ra 
gaišienės ir jos padėjėjų „okupuotas“ Nevedusiems, ypač su p-le 
pataikius, ten darosi išsyk lyg ir nepatogu, bet moterys tą sky 
rių labai mėgsta ir gausiai lanko, ir nevėltui, nes čia teikiami 
praktiški patarimai, kaip su mažiausia išlaidų galima atsiekti ge
riausių Vaisių. Skyriui įtaisyta virtuvė, vaistinė ir kiti „pabūklai“, 
kurie drauge su paaiškinimais, „kaip ant delno“ parodo, kaip 
turi būti mažučiai higieniškai auginami ir auklėjami.

Apėjus visus skyrius, daug kas dar užsuka į „blaivininkų 
skyrių“, kur dirba su savo „fabriku“ agr. Valatka. Tai — beal- 
kolinio vyno skyrius. ...

Parodos včdėja p. M. Požėlaitė — Sideravičienė labai su
maniai buvo visą parodą suplanavusi ir reikalingas moterų ūkio 
sritis jai išjudinusi. Reikia manyti, kad moterys toje parodoje 
matytus dalykus ir iškeltas mintis bandys pritaikinti savo gyvenime.
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Parodą lankė žmonės ir po Kongreso — iš viso paroda veikė 
tris dienas. Daug eksponatų, ypač iš rankdarbių ir audinių, buvo 
parduota.

Ko siekiame?
. 'j ,

(100-jo nr. proga) ~
■ ■ • .• • * * . _ " • '

Troškimas realizuoti pilnutinio gyvenimo idėją išjudino mus, 
moteris, į darbą Dievui, tėvynei ir artimui. Darbą palydi, darbui 
vadovauja, darbą kuria mintis, kuriai atstovauja spausdintas žo
dis. „Naujoji Vaidilutė“ visą laiką atstovavo vedamąsias, pagrin
dines moterų dvasios kultūrinimo, charakterio auklėjimo, orga
nizacijų ugdymo mintis.

„Naujosios Vaidilutės“ steigėjas, Prof. Pr. Dovydaitis, di
dingos mirties akivaizdoje, troško realizuoti didingo, pilnutinio 
gyvenimo idėją. Tai idėjai realizuoti gerb. Steigėjas kreipėsi į 
moteris duodamas joms vedamųjų pilnutinės emancipacijos idėjų* 
Pirmosios iš „Naujosios Vaidilutės“ patarimų, pastiprinimo ir 
moralinės paramos susilaukė moksleivės, nes jos beveik išimti
nai tada sudarė moteriškąją inteligentiją. „Naujajai Vaidilutei“ 
moksleivės ir turi būti dėkingos už katalikiškos mergaičių, moks
leivijos kilnų charakterį ir k. Bet mergaitė susigyvenusi su savo 
dvasios vadove ir kelrode „Naująja Vaidilute“ negali be jos likti 
ir eidama aukštesnį mokslą ar išėjusi į šeimą bei profesijos 
darbą stojusi dirbti. Todėl po kiek laiko „Naujosios Vaidilutės“ 
puslapiuose randa vietos studenčių bei kitų inteligenčių reikalai.

„Naujoji Vaidilutė“ sukūrusi Lietuvos mergaičių moksleivių 
katalikių judėjimą, išjudinusi ir išugdžiusi studenčių katalikių vei
kimą, eina dar toliau. „Naujoji Vaidilutė“ palydi tą moksleivę ir 
studentę einančią į gyvenimą, stojančią į profesinį darbą ar šei
mą. „Naujoji Vaidilutė“, apimdama visą katalikių moteriškąją in
teligentiją, daro tai moters pačios vidaus bei išorės išsivadavimui 
ir moters — žmogaus asmenybės didžiausiam išaukštinimui.

Redakcija.
r
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Leidėja ir atsak. red. R. Petrušauskienė
Redaguoja J. Drungaitė
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Visos moterys Įsigykite
Prof. Tumėnienės parašytą ir L. K. Moterų Dr-jos 
išleistą knygutę

„Tavo Kūdikis”
Daugiausia nelaimių ir rūpesčių įvyksta šeimose dėl 
mūsų jaunų moterų — motinų nežinojimo pagrindi
nių savo ir kūdikių sveikatos dalykų. Šioje knygutėje 
yra išdėstyta reikalingiausi moterims -— motinoms 
patarimai, kas daryti, kad gimtų sveikas kūdikis, 
kaip prisirengti prie gimdymo, kaip naujagimį pri
žiūrėti, auginti, maitinti, apsirgus stanginti ir t. t.

Knygutės kaina tik 50 centų.
Galima gauti visuose knygynuose ir L. K. M. Dr-jos
Centro Valdybos raštinėje, Kaunas, Duonelaičio g. Nr. 24.

. i

AR JAU VISOS lUinTPRl“ ŠIEMS 
jūsų pažįstamos užsisakė U ILiiĮ M ET A M S?

** ■ '

Jei kuri dar iki šiol neužsisakė, paraginkite ją, 
kad paskubėtų užsisakyti bent antram pusmečiui. - i

Kiekvienas „Moters“ numeris darosi vis įdomesnis. 
Čia kiekviena skaitytoja ras visus opiuosius moterims klausimus. 
Tenelieka jūsų apylinkėje nė vienos moters, kuri neskaitytų

savo laikraščio „MOTERIS“.
„MOTERIS“ kainuoja metams 5 litai, 
pusei metų 2 litai 50 centų.

Adresas: „Moters“ Administracija,
Kaunas, Duonelaičio g-ve 24.
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Dar galima užsisakyti

100-H
„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ Nr. Z J ■

Taip pat dar nevėlu užsakyti „Naująją Vaidilutę“
antram pusmečiui,

nes 100-jį nr. gaus ir antram pusmečiui užsisakę.
__________ ,T r ■ _ _ _ ... ■   - - ——    

Taip pat prašome užsakymą pakartoti pirmojo 
pusmečio prenumeratorius.

„Naujosios Vaidilutės“ red. ir administr. adresas:
Kaunas, Laisvės ai. 3, III kamb. Telef. 26—70.

Kalbamosios vai. 13—15 vai.

25 METUS DIRBO LIETUVES MOTERYS
aukodamosios Dievui, artimui ir tėvynei 

Pažinti tuos darbus turime visi iš 
jubiliejinio L. K. Moterų Dr-jos leidinio,

„ Tiesos
ir Meilės

Tarnyboje“
Leidinys vaizdžiai parodo visas moterų pastangas ir kovas 

kuriant gražesnį ir kilnesnį gyvenimą savo tautai. Iš jo pa
žinsime pilną lietuvės moters dvasią. Leidinys turi 260 pusi., 
be to, gausiai iliustruotas ir kaštuoja tik 6 lit. Gauti galima 
L. K. Moterų Dr-jos Centre, regijonų ir rajonų valdybose. 
Galima užsisakyti ir paštu siunčiant pinigus: .

L. K. Moterų Dr-jos Centro Valdybai
Kaunas, Duonelaičio g-vė 24.

..........   I ■ in -rrrri

Marijonų spaustuvė Marijampolėje. Telef. 188.

V
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