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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ I NTELIGENČIŲ MĖNESI N IS ŽU R N A LAS

1 Nr. 007) 1934 metų sausio mėn. XIV

Tave šaukia
Nukrito kalendoriaus paskutinis lapas — paskutinis laikrodžio 

12 dūžis ten, anapus. —
O dvasia, nerami dvasia žiūri į praeities dienas — į tą eilę 

dienų, kurios, sužymėtos kryžiais, išsirikiuoja ir dingsta. Tik iš 
viso pasaulio kraštų tvankiai kyla nuodingųjų dujų debesiai ir 
neaiškių griaučiy milijonai chaosiškai sukasi mirties rate.

O iš ten — iš anapus vėl nauja ateitis, pulkai balty valandų 
skuba į tamsybe persunktą žemę. Sapnas?

Ak, nevartyti dienoraščio lapus! Teilsisi neišpildyti pažadai, 
neatliktos pareigos, nerealizuoti užsimojimai. Vėl naujas gyve
nimo Balsas! Balsas, kurs vos girdėti iš tvankios neapykantos 
žemėj, iš tų masinių mirties užtvąnkų. —

.... Į čia žengia šviesia šypsena tūkstančius karty Kūdikis — 
Taikos ir Karo Karalius — tavo, moterie, Meilė ir viskas žemėje, 
už ką išsižadi šiurpios nūdienės gyvenimo dekoracijos. — Nuo 
jos bėgi į šiltą grįčią, užtrenki duris ir užveri langus "prieš visa, 
kas fatališkai eina.

O, vargas! Nūdien ir Tavo vardą skambiai šaukia gyvenimas.
Išeik klusni, tepasilsi užpakalyje nereikšmingi smulkūs kas

dieniniai rūpesčiai — uždaušk paskui juos duris!
Naujų Metų moterie — pasaulis laukia Tavo gilaus Tikėjimo, > 

nes jis nieku netiki, — Meilės —nes jo Širdis metalo mechaniz
mas — ir Taikos, nes vėl išvakarės masinės Mirties. Pasaulis lau
kia * stebuklo — ir kreipia į Tave savo Žvilgsnį.

Tai ne sapnas, kad gyvenimas sveriamas Likimo Svarstyklių 
lėkštėse. Į ten Naujų Metų Mozeris šaukiama. Jei laiku nepaliksi 
savo aprėžtą namą ir drąsiai nepadėsi dalį savo Širdies ten — 
be Tavęs pakryps lygsvara, iškils tuščia lėkštė, lemdama pasauliui 
katastrofą.
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J. Drungaitė

Keli pasvarstymai Naujų Metų 
proga

Pastarieji laikai yra vertinimo ir perkainavimo dienos. Mūšy 
tauta pradžioje nepriklausomo gyvenimo beveik visą savo dėmesį 
buvo atkreipusi į periferiją: laimėti kitų tautų pripažinimą sau, 
užmegsti santykius tarptautinėse sferose ir teisingai išaiškinti joms 
kilusius su kaimynais konfliktus. Toki buvo svarbieji ir didieji 
politiniai mūsų tautos uždaviniai, laisvės aušrai sušvitus. Kultū
rinio gyvenimo dirvoje stigo darbininkų, stigo ir tinkamų nuostatų. 
Nestigo tik geros valios, todėl kiekvienas sumanymas,'kiekvienas 
pasiūlymas buvo entuzijastiškai sutinkamas ir taikomas gyvenimui, 
vykdomas. Po kiek laiko pasirodė, kad daugelio sričių sumanymų 
kėlėjai, programų padavėjai buvo apsiskaitę. Kai kurie sumany
mai, pasiūlymai, programos, kad ir buvo teisingos, ar geros, bet 
joms įvykdyti buvo neparuošta visuomenė.: Veikėjai, tvarkytojai 
to nenumatė. Vienas kitas sumanymas pravesti nepavyko, viena 
kita programa nepasiekė savo tikslo. Kilo nepasitikėjimo, nusi
vylimo balsai. Pradėta šis bei tas kritikuoti. Be to, tarptautinėse 
sferose jau buvo šis tas laimėta, tauta galėjo labiau susidomėti 
savo vidaus gyvenimu. Pradėta vertinti, perkainuoti visa, kas bloga 
ir kas gera. Pradėta taisyti ir be skirtumo kritikuoti. Patyrimas, 
deja, yra dar permenkas ir daugelyje sričių skaudžiai apsirin
kama — apsirinkama dėl to, kad nepaisoma amžiais išbandytų 
nuostatų, kad nesilaikoma tų nuostatų gyvenimui rodomų krypčių.

Tas tautos autokritiškumas, tas vertybių, perkainavimas palie
tė beveik visas krašto gyvenimo sritis. Neišvengė to nė moterų 
visuomeninės — politinės teisės, moterų pareigos, jų reikšmė visuo
menėje, jų vertė. To vertybių perkainavimo padariniai moteriška
jai visuomenei nėra džiuginantys. Mūsų politinės teisės nejučiomis 
slysta mums iš rankų ■— kai kurie balsavimai praėjo be moterų 
dalyvavimo. Mūsų asmeniška laisvė nėra dar pilna — reglamen
tacija, kuriai panaikinti, deja, nieko nedaroma (išskyrus privačią 
inicijatyvą). Tendencija moters darbo sritį uždaryti tik šeimos 
ribose pasireiškė konkrečiais žygiais — šalinimu tekėjusių valdi
ninkių iš tarnybų. Šis pastarasis faktas, kuris daugeliui atrodo 
teisingas ir net .ne vienai gana susipratusiai moteriai pakenčiamas, 
nors ir sukėlęs spaudoje tiek diskusijų, vis dėl to nėra tinkamai 
suprastas.

Am
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Čia iškelti reiškiniai rodo, kad perkainuojant moters padėtį 
visuomenėje ir šeimoje vadovaujamasi atgyvenusiais dėsniais, kurie 
nei visomeninėms, nei politinėms nei ekonominėms gyvenimo 
sąlygoms netinka. Tačiau tendencija atimti iš moters politines, 
visuomenines teises, išstumti ją iš ekonominio gyvenimo vis stip
rėja. Inteligentei suvaržyti surandamos vienos priemonės, kaimie
tei, liaudies moteriai kitos. Rezultate gauname labai liūdnų išva
dų: moteris prievarta grąžinama į priešistorinę padėtį.

Tokia nuotaika, tokiomis tendencijomis pasižymėjo ir praė
jusieji 1933 metai motery atžvilgiu. Kaip atrodė pati moteris, jos 
pastangos, jos darbai? Pirmaisiais moteriškos sąmonės pabudimo 
metais lietuvė stojo į bendrą tautos kultūrinimo darbą. Jai ne gal
voje buvo ieškoti teisiy, privilegijų, nes mūšy tauta jokių įstatymų, 
todėl ir moterį varžančių ar ją įteisinančių įstatymų neturėjo — kraštą 
tvarkė rusų imperijos įstatymai, o jie joks autoritas mūšy tautai. 
Net kiek vėliau atsiradusios moterų organizacijos ir tos daugiau 
dėmesio skyrė bendro pobūdžio tautos reikalams. Net moters 
pareigos nebuvo per daug individualizuojamos pagal jos prigim
ties ypatybes. Privačiame gyvenime buvo laikomasi tradicinės 
darbų pasiskirstymo tvarkos, visuomeniniuose — kultūriniuose dar
buose reikšmės, ir teisę dirbti turėjo tas, kas geriau sugebėjo. 
Tik, laikui bėgant, organizacijos, darbą plėsdamos, pamatė sku
bų reikalą daugiau susirūpinti, ypatingai tik moterims svarbiais 
reikalais, kuriais' nieks, net pačios moterys nesirūpino. Mokėjo 
moterys dirbti tautos žadinimo talkoje, stipriai rėmė tautos kovas 
už nepriklausomybę, šelpdamos kariuomenę ir vietomis net pa
dėdamos nugalėti priešus kautynėse. Ar mokės, ar įstengs mote
rys stovėti savo pačių gerbūvio sargyboje, ar supras savo parei
gas?,. Tiesa, moterys šiandie daug daugiau dėmesio skiria speci- 
jaliems savo reikalams, negu seniau. Yra daug konkrečių įvykdytų 
darbų. Socijalinės globos darbai tą ryškiausiai įrodo: mergaičių 
globa, motinos ir kūdikio globa, kuri pajudino labausiai užmirš
tus motinos vargus. Svarstoma moters ekonominė padėtis. Šis 
klausimas ypač opus pasidaręs tekėjusių valdininkių tarnybos 
klausimą pajudinus, sukėlė visas sąmoningas moteris ant kojų. 
tNe tik aukštesnio rango inteligentės, bet ir amatininkės, darbi
ninkės, prekybininkės šiuo klausimu susirūpino, pradėjo ieškoti 
išeities iš sunkių ekonominių sąlygų, susirūpino apsidrausti. Atsi
rado net verslovininkių organizacija. Lig šiol moterys organiza
vosi daugiausia ideologiniais — tautiniais pagrindais, dabar pri
sidėjo nauja priežastis raginanti susiburti — .ekonominės sąlygos, 
duonos klausimas. Vis dažniau ir dažniau keliamas moters teisi
nės padėties, moraliniu ir ekonominiu atžvilgiu šeimoje,'klausi
mas. Naujam gyvenimui paruošti moterį turi mokykla, jaunimo 
organizacijos. Ir čia randame naujų minčių, ypač jaunimo orga
nizacijoje, kurios persiorganizuoja lyčių pagrindais.
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Išviso, kas pasakyta, matome, kad moteris pažįsta save ir 
savo padėtį vis geriau, vis tikslesne orientacija. Bet ar dėl to 
viso pavojus prarasti kai kurias pozicijas sumažėjo? Ar tuo, kad 
moterų visuomeninis veiklumas pasireiškė pastaraisiais metais 
gausiomis konferencijomis, triukšmingais kongresais, iškilmingo
mis šventėmis, jos labiau įsitvirtino savo pozicijose? Taip ir ne. 
Taip, kadangi pačios akivaizdžiai pamatėme ir kitus įtikinome 
savo organizuotumu, gyvenimo pažinimu ir pajėgumu. Ne, ka
dangi praeitų metų darbuose dar yra daug spragų. Labai gerai, 
kad moterys savo organizacijose skiria vis daugiau jėgų specifi
niams moteriškosios visuomenės reikalams aprūpinti. Tas paste
bima ir moterims skirtoje spaudoje. Ši moterų judėjimo kryptis 
palaikytina ir plėstina, nes tik tuo keliu eidamos surasime tik
ruosius savo darbo plotus ir nustatysime jų ribas. Nebijokime, 
kad galime paklūti į lyties egoizmą. Pasaulis reikalingas kitokių 
principų gyvenimui vertinti, jų duoti gali tik moteris, išsivadavu
si iš vyriškosios visuomenės nustatytų gyvenimo normų. (Keista, 
koks gali būti skirtumas tarp vyriškosios ir moteriškosios visuo
menės nustatytų gyvenimo normų? Ar vyras ir moteris ne taip 
pat supranta gyvenimą? Iš karto atrodo, kad taip pat, bet iš tikro 
ne taip yra. Imkime pavyzdį: ūkininkas samdo mergą ir berną. 
Mergaitei, kuri pluša nuo ryto iki vakaro apie krosnį, apie gal
vijus be jokios pertraukos, kuri net šventės dieną neturi poilsio, 
moka 10, 15, daugiausia 20 litų į mėnesį, bernui moka į mėnesį 
30, 40 ir net 50 litų. Kodėl toks skirtumas? Už tai, kad darbui 
vertinti pagrindu paimta fizinė jėga. Bet ar toks vertinimas iš 
tikro teisingas? Panašiai kraštutinumai, vienašališkumas susidaro 
ir kitose gyvenimo srityse).

Kas ypatingesnio reiktų iškelti dar .moterų veikimą papil
dant, kas aktualiau būtų šiais metais? Žinoma, tą parodys pats 
laikas, ir iškelti galima tik pačius bendruosius, pagrindinius ir, 
sakyčiau, visada vienodai aktualius dalykus, kurie tačiau kar
tas nuo karto yra pamirštami. Visų pirma reiktų išsiaiškinti klau
simą, iš kur vis ir vis kyla moterims prieštaravimai iŠ visuome
nės pusės? Daugelis linkę čia kaltinti pačią moterį. Jie turi kiek 
tiesos, bet tikroji tų prieštaravimų priežastis glūdi kur kitur. Visas 
mūsų gyvenimas yra prisisunkęs senomis į moterį pažiūromis 
tiek, kad ir didelė nęteisybė, moters atžvilgiu, atrodo visai natū
raliu dalyku, kai tuo tarpu kiekviena drąsesnė pastanga laimėti 
moterims kitokios šviesos, gauti kitokio oro atrodo nesąmonė ir 
net beprotybė. Juk visa, ką moteris laimėjo mokslo, politikos ir 
net doros srity, savo laiku atrodė beprotybe, nesąmone. Jeigu 
pradžios mokyklos mokytojas duodamas skaičiavimo pratimą nau
dojasi iš rusų kalbos verstu uždavinynu, kuriame operuojama 
prieštvaninio gyvenimo pavyzdžiais: vyras į savaitę uždirba 90 
rublių (išversta litų), moteris 60 rublių, vadinasi mažiau, moteris

6



.' ■ ■ ? 5

, • .-K“

■Z Augustaitytė— Vaičiūnienė

Žinoma širdis
Aš išvarčiau jo visą širdį, 
Kaip užrašą knygutę gražią — 
Joj žaidė blankūs spinduliai 
Visas raides rausvai nudažę,..

Vist kampeliai lig vienam 
Išvaikščioti ir apleisti — 
Gal būtą buvę vietos man, 
Jei būčiau pakviesta anksti.

Bet aš matau, kad tie diegai
Dar ši pavasari žiedą netur — 
Ir nežydės jie dar ilgai...
Tai savo baltą rožę įdiegiau kitur.

turi mažiau uždirbti, nes ji moteris; jeigu aukštesniojoj ar aukš
tojoj mokykloj literatūros mokytojas prikemša mokinio galvą 
keiscių keisčiausiais moterų tipais, sukurtais tradicinių į moterį 
pažiūrų poveiky, jei, pagaliau, aukštojoj mokykloj šis antifeminis- 
tinis jaunuomenės pažiūrų formavimas atbaigiamas gudriomis 
filosofų sentencijomis, traktuojančiomis moterį, kaip pasyvumo, 
neigiamumo, ir, pagaliau, tamsos ir nebuvimo principą^ tai ko 
moteris gali tikėtis iš taip nustatytos visuomenės? Visos moterų 
pastangos susikurti savo prigimčiai tinkamą pasaulį tokioje kul
tūrinėje atmosferoje nustoja prasmės. Visos pastangos, atrasti savo 
inicijatyvai pareikšti tinkamiausias priemones, yra neigiamos pa
čios aplinkumos, gyvenimo sąlygų, viešosios opinijos. Principinis 
vyro ir moters sulyginimas Kristaus moksle nėra dar vienintelis 
moterų klausimui spręsti šaltinis. Vadovaujamasi pažiūromis, ku
rios yra labai abejotinos vertės, bet patogaus momento dvasiai 
ir tuo daroma daug žalos moterims. Čia kaip tik ir yra šaknis 
jei ne visų, tai bent daugelio prieštaravimų moterų visuotinam 
susipratimui ir kilimui. Reiktų visuomenę perauklėti. Ateityje į 
šį dalyką ir reiktų daugiau kreipti dėmesio.
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Nelė Mazalaitė.

Sapno jubiliejus
. . . . 1 ■ * ■ > "• *

p »

Ne, joks malonumas dažnai atvažiuoti pas tetą Magdaleną: 
tas tamsus kiemas, apsiaustas aukšty eglių siena, ir didelis namas, 
toks senas, kad, rodos, neišlaikys skardaus durų uždaužimo ir 
sukniubs, kaip nusigyvenęs senis, užmerkdamas akis. Ir viduj — 
dar nykiau — tyluma, tamsios pajuodę lubos, negyvos sienos —. 
viskas taip mirę, kad imi abejoti, ar pats esi gyvas. Tik muzi- 
kališkai muša valandas senoviškas laikrodis ir tykiais — šmėklos 
žingsniais, pasipuošus, kaip paveikslas iš seno madų žurnalo, vaikšto 
teta Magdalena. Ir tas valdantysis asmuo senam namui neteikia 
jokios gyvybės. — Ne, niekas jos dažnai nelanko, ištisus metus 
gyvena ji viena, sena savo sename name, daugelyje tuščių kamba
rių. Bet ateina laikas, kada čia susirenka daug žmonių. Daug 
yra išėję iš šio seno namo ir Kalėdų šventėmis jie visi susibėga.

Iš anksto jau teta Magdalena su sena tarnaite ir ne jaunesniu 
darbininku ruošiasi: atidarinėja kambarius, vėdina, šildo, daro gy
venamais, dulkina kilimus, puošia gėlėmis ir — laukia. Pradeda 
važiuoti broliai, seserys, jų vaikai— ir jų vaikai; jaunieji atsiveža 
draugus ir pažįstamus, kitas mylimąją ir kita sužadėtinį; susirenka 
senieji pametę rimtus darbus ir jaunieji pasilinksminimus — nes 
tradicinei Šventei reikia susirinkti tėviškėj. Ir nuo Kūčių laukian
čio švento vakaro ligi Trijų Išminčių šventės — namuose pilna 
klegesio ir juoko. Senas blaivas namas paskendęs vyne, rimtos 
sienos linguoja nuo dainų, aidi kortuojančių balsai, eglutėj išdega 
žvakės ir vėl įdedamos naujos, verkia ir juokiasi vaikai — visą 
laiką kas nors nepaliaujamai šaukia: „teta Magdalena“ — ir ji 
amžinai skuba ir rūpinasi. Gal būt, jos puošnaus senoviško sijono 
kvolduose pasislėpę mažos namų dvasios, ir viską padeda jai — 
nes ji niekuomet nepavargsta visų šaukiama, ji, kuri šiaip ištisus 
metus be lazdos niekur nepaeina.

— Teta Magdalena, šį vakarą galėsiu nukrėsti eglutę?—be
veik į ausį rėkia išdykėlis vaikiūkštis.

— Palauk, neskubėkit—juk žinot, kad eglutėj prie kiekvienos 
žvakės sėdi po angelą, argi norit išmesti juos, — ramina teta ir 
linguoja savo sušukuotą juodai-žilų plaukų galvą. Tie reti juodi 
siūleliai minioje baltų atrodo, kaip brangus papuošimas, o jos 
senoviškas rūbas atrodo man juokingas.
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— Paskutinis vakaras, — liūdnai šypso_ teta Julija, jos akys 
su gailesčiu žvalgos po sienas pilnas jaukumo, senatvės, ramybės 
ir daugelio atsiminimų. Bet man tos sienos nieko nesako — aš 
žiūriu į tetą Magdaleną, į seną katiną ant jos kėlių — ir jaučiu 
didelį norą juoktis* Pasibaigė! Greit galės išvažiuoti — grįžti į 
miestą. Kiek karty reikės bėgti į teatrą, į balius, kad galutinai 
nusikračius atsiminimus apie šį nykų, Viešpaties žemėlapy išbrauktą 
kampelį. — Pavydžiai žiūriu į jaunuosius šokančius salono kampe 
— ir girdžiu kabinete rėkauja kortuojantieji — aš mielai pabėg
čiau, bet teta Magdalena kažką manęs klausinėja—ir turiu pasilikti.

— Mes norim apžiūrėti eglutę,—vėl reikalauja mažasis pulkas.
■— Vaikai, gal būt, jus paliausite šokę, reikia pagiedoti, prieš 

užgesiant eglutei, — tykiai sako teta Magdalena — ir fokstrotas 
tuojau nutrūksta. Geras Dieve, mums visiems čia nuobodu — 
bet visi klauso tetos. — Mes pagiedame keletą Kalėdiškų giesmių 
apie piemenis ir Karalių žvaigždę, naivius, bet mielus žodžius, 
apie Didįjį Kūdikį užgimusį tvarte, gyvulių globojamą — paskui 
Paulius tetos liepiamas deklamuoja.

Eglė žvakėmis pražydo, 
Snaigės, kaip balandžiai, skraido— 
Žemė, visa žemė gaudžia 
Angelų giedotu aidu — 
Miške stirnos ir kiškučiai 
Garbina...

Jo akys žiūri visą laiką į liepsnojančią eglę, ir jo žodžiai 
skuba, vejas vienas kitą, kaip kiškio pėdos sniege — paskui eilė
raštis susimaišo ir sutrūkinėja.

— Jau! — šaukia jis—ir visu pulku metas jie į eglės ska
numynus. Linguojamos eglės žvakių šviesoj, blizga banditų akys —. 
ir kaip jie juokias! — Jie daužo riešutus, tikrins ir tuos iš viršaus 
auksinius ir juodus — tuščius viduje — kaip suaugusiųjų idealas; 
laužia juos nerūpestingai, kaip žmogus savo svajojimus. Kaip 

t . negailestingai ryja obuolius, rausvus, lyg jų pačių veidai — ir 
laižo saldainius, išsimurzina šokoladu — tiktai nevalgo netikro 
sniego ir žvakių — kurie vieni liko žalioj eglėj. O, jie juk tu
rėjo tų skanumynų ir pirmiau —bet taip malonu užgrobti! — Ir 
taip gera ir pavydu buvo Žiūrėti į juos.

Tetos Magdalenos akys laimino mažuosius užpuolikus, o 
man pradėjo skaudėti galvą nuo to triukšmo ir mane apėmė ne
geras jausmas — ką nors piktą pasakyti — atkeršyti:

— Teta taip myli vaikus, nesuprantu, kodėl neištekėjai1 — 
dabar turėtum jų savy. .

Teta Magdalena pažiūrėjo į mane trumpu žvilgsniu, beveik 
išgęsusių akių — ir jose tiek liūdesio išvydau, kad nežinojau, ką 
galiu pasakyti sau vertai skaudaus už mano neatsargius, tiesiog 
nedorus žodžius.
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Mažieji nedorėliai užbaigė savo darbą — jie taip pat grei
tai atsisotino savo laimėjimu ir grobiu, kaip suaugę, jų akys 
buvo apsemtos nuobodulio. Tada atamanas — Paulius prisiartino 
prie tetos, o jo akys blizgėjo nauja idėja.

— Dar vieną pasaką, teta Magdalena— juk tiesa, kad mes 
greit išvažiuosim? — niekas už tave puikiau nepasakoja.

— Pasaką! — pareikalavo choras murzinų snapų ir jie išsiri
kiavo aplink kojas, o mažiausias, kuris nieko nesuprato, užėmė 
geriausią vietą — ant kelių šalia katino.

— Aš jau viską išpasakojau jums, ką tik girdėjau iš Kalėdų 
dėduko, — teisinas ji.

— Sugalvok! — reikalauja atamanas. — Dieve, kaip lengva 
reikalauti — tikrai iš vaikų daug galima pasimokyti. — Jaunieji 
vėl sugrįžo prie patefono, bet aš jaučiaus vis dar neatgailėjus 
už anuos žodžius ir ūkaus Čia — aš žiūrėjau į despotus, vargi
nančius senelę, ir galvojau, kad reiks ją pavaduoti — bet, štai, ji 
ima pasakoti — gal dar užsilikusią iš dėduko dovanų ar tikrai 
pati sugalvojus.

— Vieną kartą žmogus vaikščiojo ant ledo ežere. Blizgančiais, 
lygiais, neišmintais ir be kojų žymės takais, vaikščiojo jis ant 
ledo ežere ir, staiga, išgirdo nepaprastus garsus. Jis negalėjo 
suprasti, iš kur ateina jie, nes visoj plačioj lygumoj nebuvo nieko. 
Tada jis atsiklaupė ir prilenkė veidą prie bespalvio ledo. — 
Ten, gilumoj, matė žmogų. Tekėjo saulė šalta ir skaidri, ir girdėjo 
jis, kaip ėmė skleistis ir žydėti gėlės ledo sluoksnyje. Tūkstant- 
lapės ir bešakės, bežiedžiai žydinčios ir kitos žvaigždėtomis šako
mis ir žiedais, kaip žvėrių galvos, dygo iš nežinomybės, augo 
ir gyveno, ir jų augimo balsą, giedantį ir nesuprantamą girdėjo 
žmogus, priglaudęs savo veidą prie ledo. Paskui ‘pabudo paukš
čiai — ledo sluoksny, ežere, mažyčiai raudoni ir žali, auksiniai 
ir juodi paukščiai, jie lakstė tarp keistųjų gėlių ir švilpavo, ir tas 
švilpesys pro ledą skverbėsi į klausančiojo žmogaus širdį. Paskui 
saulė pasidarė melsvai balta ir išblyškusi ir tolima, kaip vidurdie
nyje, o ežero dugne susijudino geltonas smėlis ir kaip nepažįs
tama gėlė, minutė po minutės augo bokštai, viršūnės ir išplaukė 
devynbokštė pilis. Ji buvo mėlyna, kaip dangaus atsispindėji
mas, permatoma, lyg ašara, ir liekna, tarsi lengvakojė šokėja. Jos 
bokštai virpėjo daugiau, negu vėjo nešami debesys, bet pamatai 
nepajudinami, kaip granito kalnai. Štai, prasivėrė vartai, prie 
švytruojančio, kaip mėnulis krištolo taurėj, fontano guli ežero val
dovas, dvylikos galvų ir nesuskaitomo skaičiaus kojų vėžys. — 
Prasidarė langas aukščiausioj mėlyno bokšto viršūnėj ’ir pasi
rodė žuvis su aukso karūna ant galvos. Ji dainavo apie tolimus 
metus, kuomet ji turėjo rankas ir kojas ir auksines kasas ir prie 
ežero audė tėvui tinklus, ji dainavo graudingai, o vėžys pakėlė 
visą dvyliką galvų ir juokės — ir jo akys rūsčios ir niūrios, kaip

v
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užkeikimas. Tada visuos bokštuos sulingavo rūstus varpų garsas 
ir nuo skambesio to pilis sulindo į neužmatomą gilumą. — Pri
siglaudęs akimis prie ledo, žmogus matė plaukiojančius debesis, 
auksinius, kaip audeklus, pro kuriuos šviečia saulė; o per jų 
tarpūs rodėsi kalnai, skaidrios ir bespalvės uolos, ir ant ty uolų 
slankiojo dideli galingi žvėrys ir nykiai staugė.

Dar kartą prisimetė žmogus prie ledo veidu ir širdimi ir 
pamatė gelmėje pilnaties mėnulio naktį. — Ten plaukė valtis pil
na lelijų, jos žydėjo ir vyto; jos giedojo ir šoko, kaip putos — 
jos plaukė ir, staiga, valtis apsivertė kažką užkliuvusi. Tai buvo 
skenduolis, išblyškusiais plaukais ir atidarom akim. Tai buvo kū
nas — o jo siela nerami klajūnė skraidė auksiniais debesimis ir 
laipiojo ant uolų. Kartą ji nusileido į dugną ir sugrįžo į kūną. 
Tuomet skenduolis atsiminė žemę, ir negyvos akys ėmė verkti— 
ašaros blizgėjo, kaip žemčiūgai, ir žuvys vogė jas. — Paskui — 
į didelę sraigės išnarą pasikinkius bangą, apsisiautus užsimiršimu, 
laikydama rankose skausmą ir šypseną, be žiburių, be bildesio, 
lydima vaiduoklių ir balty dvasiy, atvažiavo naktis...

Visi tylėjo; jaunieji taip pat buvo prisiartinę klausytis pa
sakos, kuri jiems nepatiko, o vaikai nesuprato jos. Tylėjome — 
tik iš kabineto girdėjos ėjimo šūkiai, murkė katinas ir kažkieno 
užmiršta ant patefono suokė „Naughty Hawaii“ — švelnus dviejy 
gitary mylėjimąsis. Bet muzika nekliudė pasakos žodžiams — 
gal būt, puošė juos — ir todėl jos klausės, nors ji nebuvo įdomi 
— arba — tai tetos Magdalenos balsas taip veikė mus. Staiga 
mažasis, kuris prisiglaudęs prie katino šiltai snaudė visą laiką — 
taip karštai atsiliepė:

— Kodėl tu verki, teta?
Ji verkė, tikrai teta Magdalena verkė. Visuomet mačiau ją 

tik šypsančią, o dabar iš jos seny, kaip šis namas, akių krito aša
ros. Jos buvo skaidrios ir karštos — jaunos ašaros iš seny akly.

— Jis pasakojo man tą pasaką... visuomet girdžiu jo balsą, 
kada žodis žodin kartoju ją per penkiasdešimt Kalėdų...

Ji pakėlė galvą — ji pasidarė tokia tvirta ir galinga — ji 
rūsčiai, su pasigailėjimu, pažvelgė į mus.

— Jūs kiloki žmonės—jūs kremtatės dėl nieky ir juokiatės 
iš stipraus jausmo. Jūsy dideli miestai nežino didelės meilės isto
rijų — jos nevaikšto tomis plačiomis gatvėmis, ne — jos eina 
giriomis ir siaurais keliais, jos sustoja keletai minučių šitokiame 
name ir yra minimos visą amžių. Jūs vadinsit mane kvaile, kad 
miniu ir neužmirštu trumpos, kaip sapnąs, meilės.., bet kas iš jū
sy pasigirs tokia laime ir tokiu kentėjimu? — Prieš tuos penkias
dešimt mėty, tas kelias nebuvo toks platus ir taip daždai važi
nėjamas, ir mūšy namas neturėjo jokių kaimyny. Taip,, taip, 
miestelis išaugo iki čia per tas dešimtis metų, bet tuomet giri
ninko namas buvo miške prie kelio, o dvaras už dviejų kilomet-
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ry. Bet tas nekliudė mokytojui iš dvaro kasdien ateiti į girininko 
namą. Dvare jis mokino išdykusį ponaitį, kuris jo neklausė, o 
graži panelė mėgo pasijuokti iš jo ir užtat dažnai jis bėgo pas 
mus, į didelę linksmą šeimyną, kuri nesigailėjo Šilimos ir meilės. 
Jis buvo studentas, ilgaplaukis kaip poetas, jis kalbėjo apie viso
kius aukštus dalykus ir mokėjo balsiai svajot. Gal būt, todėl jis 
man patiko, o gal, kad nedaug buvo jauny gražių vyry, ir dar 
mažiau tokių, kurie taip mylėtų, kaip dvaro mokytojas mane. Be 
to, jis tikėjo, kad su laiku gaus gerą vietą ir mes išvažiuosim 
iš šio laukinio krašto — aš tada taip veržiaus į kitokį gyvenimą, 
j mieštą. — Ir Kūčių vakarą jis atėjo; na, dvare nebuvo jis reika
lingas — ten laukė didelio svečio, svečio iš toli; tėvas ištisas 
dienas buvo ten — reikėjo puošti rūmus, sulaukti gražiosios, pa
nelės sužadėtinį. ^-Mokytojas puošė mūšy eglę ir svajojo apie 
gyvenimą jauną ir laimingą jam ir man. O pamažu išblanko, 
išsislapstė žvaigždės rodžiusios ateinančiy mėty gausų vaisiais 
laiką; pradėjo niauktis, ėmė pūsti vėjas, blaškyti sukti sniegą — 
ir, pagaliau, iškilo balta audra. — Kas rūpėjo mums jauniems — 
mes darėm burtus, juokėmės ir klegėjom, pūga gali sau šėlti, kū
čių stalas baigiamas ruošti, toks jaukus, o eglutei uždegė pasku
tinę žvakę. Staiga — man kažko pasidarė nyku. Tolumoj, lyg ne
laimei ištkus, kaip išmuštas lango stiklas, kažikas suskambėjo — 
užsiklausiau to neaiškaus garso ir man darės vis baugiau, rodės 
man, kad per baltą audrą, per tą švilpiančią pūgą, lekia į ma
ne nelaimės šauksmas. Ne, tai buvo tik varpelių žvangesys — 
aš supratau ir visi išgirdo — bet man vis taip nejauku, o kada 
ties vartais, arkliams sustojus, paskutinį kartą žvangtelėjo, mane 
paklausė mama, kodėl aš taip išbalus. — Nesiklausiau nieko 
ir pirmoji pripuoliau prie dury, išbėgau į prieangį. Aukšta tamsi, 
šviesėjanti nuo sniego stovyla artinos į mane, kaip griūvantis 
kalnas, — ir mano širdis baidėsi. — Išgirdau nepažįstamos kalbos 
žodžius ir bejėgiai pratariau:

— Kas čia?
Tada žmogus atsiliepė rusiškai:

t — Mes pamatėme žiburį ir norėtume pralaukti pūgą. Čia 
karčiama?

— Ne. — Ir mane paėmė juokas. — Bet prašau, čia neatsa
koma pakeleiviams pastogė.—Aš atidariau duris ir jis įėjo į švie
są — jis įėjo drąsus, lyg į savo namus, lengvai nusimetė susnig- 
tus kailinius ir pažengė gilyn į vidų. Apžvelgė visus, pirmiausiai 
nusilerikė motinai ir pagaliau pažvelgė į mane. Aš nebuvau 
mačius tokio išblyškusio veido — čia kur visi rausvi, sveiki ir 
paprasti — jis pasirodė man nepaprastai gražus ir keistas. Jo 
elgesys, kaip valdovo — jis paprašė pasirūpinti jo vežėju ir arkliais. 
Laisvai atsisėdo prie ugnies, kalbėjo su motina ir juokavo su 
jaunesniais broliukais. Jis priėmė pakvietimą prie kūčiy vakarie-
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nės. Ne, tas paprotys jam nesvetimas, sakė jis, ir jis laimingas, 
kad gali praleisti Šiokį vakarą padorių žmonių šeimoj, prie stalo 
— tuo tarpu, kai manė, kad užpustys kur pakeliui, šioj svetimoj 
šalyj. Jis pažvelgė į mane ir pakartojo, kad laimingas, pakliuvęs 
čia. — Ir prie stalo jis buvo, lyg mūšy šeimos narys — taip jis 
patiko visiems tas keistas, Dievas žino, iš kur, žmogus. Tik dva
ro mokytojas iš karto pajuto neapykantą svečiui.

Prie uždegtos eglės svetys ėmė kalbėti tiek gražių legendų 
ir poezijų — taip nuostabiai kalbėjo jis ir spinduliavo žvakių 
atšvaito}.jo šviesūs plaukai, kad galėjo patikėti naiviems jauniau
sio brolio žodžiams, jog pats angelas atėjo pas mus. Mokytojas 
kramtė lūpas ir buvo baisiai piktas. Svetys juokės, žiūrėdamas į 
jį, bet kada retkarčiais pažvelgdavo į mane, darės rimtas ir rūs
tus. Jis su manim nesijuokė nė karto.

. , O, vargšas mano išrinktasis. Jis mokėjo rašyti tik nevyku
sius eilėraščius ir jis amžinai skundės — o tas, tas kitas — jam 
leista kurti ir valdyti. Aš užmiršau viską, kas buvo ligi Šio vaka
ro. Žiūrėjau į jį, klausiaus ir drebėjau, kad tuoj viskas išnyks.

Kalba kažką su motina, ir klausos: nutyla viesulas, nu
rimsta ir blaivėja dangus — staiga nutraukia savo žodžius, trum
pai žvilgteri į mane ir beveik piktai sako:

— Ramu. Man reiktų važiuoti.., bet aš labai pavargęs.
— Tamsta turi pasilikti nakvynei, jeigu nereikia labai skubėti.
Jis šypso kažkaip klastingai ir tuoj vėl rimtas.
— Man rodos, tik čia aš ir turėjau važiuoti, — jo akys ap

šviečia mane,'kaip vidurdienio saulė — ir aš užsimerkiau.
Jis pasiliko. Ir Kalėdų rytą prašo jis motinos, kad leistų 

jam palikti čia švęsti, nes visur jam būtų svetimiau; jo prašymas 
tampriai surištas su reikalavimu, beveik įsakymu — niekas negali 
jam atsakyti. Ir tas svetimasis pasilieka su mumis lyg mūsų sū
nus. — Vieną valandėlę pasitaikė, kad palikau su juo kambaryje 
viena; visą rytą jis taip mažai žiūrėjo į mane, ir aš buvau liūd
na, o dabar jis priėjo ir paėmė mano rankas.

— Tamsta, turi būti šią visą dieną su manim, tik su manim. 
, Ir jo akys visą laiką ilsėjos ant manęs — ir Dieve — kokia 
laimė buvo jo akyse ir mano širdyje.

Įvyko kažkoks stebuklas: teta Magdalena atrodė tokia jauna 
ir graži ir ji kalbėjo taip gyvai, kad mes, rodos, ne klausėmės, 
bet viską matėm.

— Taip, tada jis man papasakojo daug apie tolimą > savo 
šalį, snieginius kalnus ir ežerus, papasakojo man, kaip jis kartą 
vaikščiojo ir matė ledo gyvenimą.

Parvažiavo tėvas. Jis pasakojo, koks neramumas dvare — 
taip, ten visi gyvi ir sveiki, viskas papuošta ir turtinga — ten 
paruošta viskas vestuvėms, bet sužadėtinis, grafas iš šiaurės 
krašto, neatvyko. Ir nerimauja dvare — ar jis žuvo kur kelyje

1.
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nuo nedoros rankos ar pūgos, ar pabėgo, nes — pasakojas tarp 
savęs tarnai, kurie taip daug žino iš ponų gyvenimo, kad keistos 
sutartuvės esančios tarp jų, kad riša juos jaunikio tėvo skolos 
ar kitokia garbės pareiga; o, daug ką pasakoja,

Svetys žiūri į langą, o jo veidas, lyg iš pilko akmens, bet 
kuomet atsisuko — jis vėl baltas ir šypsosi.

— Taip, taip, tarnai daug žino — ir ponai keistai gyvena. 
O tėvą jis taip pat užbūrė, kaip ir visus ir buvo brangiu svečiu 
ir antrą dieną. Trečią pavakarį jis paliepė užkinkyti arklius. Joki 
žodžiai gyvenime man nesuteikė tiek skausmo, kaip jo įsakymas 
vežėjui, bet aš neverkiau. Aš nuėjau į savo mažą kambarėlį ir 
pro langą žiūrėjau į kelią, kuris veda nežinia kur, veda į kitokį 
gyvenimą, — Durys atsivėrė— ir jis atsistojo už manęs, jis su
ėmė mano pečius ir pritraukė prie savęs, jo veidas beveik lietė 
mane, bet nepabučiavo. Jis žiurėjo ir kalbėjo tyliai ir rūsčiai.

Ar tu nori važiuot su manim į šiaurę? — ir, nelaukdamas 
atsakymo, balsiai nusijuokė:

Ne, ne! mano rūmai taip apgriuvę—kad tu sušaltum ten!
— ir jis pastūmė mane. Bet aš jaučiau, kad taip atstumia, kai, 
nori priglausti ir nebeatsitraukti — aš tikrai žinojau tą.

Mokytojas kitą rytą atnešė nustebinančią žinią iš dvaro: tas 
svetys, taip tai buvo panelės sužadėtinis. Jie susituokė, bet jau
nasis toks keistas — jis pareikalavo, kad žmona tuoj išvažiuo
tų su juo. Ir senasis ponas buvo užgautas, o svečiai nustebinti.
— O, savo naujiena vargšas mokytojas nieko nebeužpelnė — 
nieko. Veltui jis viliojo kitokio gyvenimo viltimi, veltui kal
bėjo namiškiai, bet negalima mylėti piemens po to, kai mylėjai 
karalių. — Du kartu laimės pergyvent negalima, bet užmiršti jos 
taip pat negalima...

Baisiai tylu — tik iš kabineto girdis kortų vardai, snaudžia 
vaikai, kurkia senas katinas, eglėj melsva, paskutinė žvakutė ty
liai baigia savo sekundes. — Ne, niekas nesijuokia — mes tik 
turim nusilenkti tiems, kurie gali pasigirti laime ir atsiminimais, 
galim pavydėti — mes —tie, kurie nebemokame mylėti, tie, kurie 
nebežinom saldaus jausmu stiprumo, skausmo poezijos.
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M. Mykolaitytė
Iš pajūrio

Tada mes juokėmės laimingi. 
Basi pajūry bėginėjom.
O dienas, gintarus ir meilę 
Vienon kolekcijon sudėjom.

Dabarf kai dargana ir vėjas, 
Ir medžią šakos švilpia nuogos, 
Girdžiu — kaip ten, toli, pajūry, 
Tavo ir mano meilė juokias.
Girdžiu, kaip bangos šniokščia, taškos 
Ir barsto gintarą geltoną. — — 
Tada jis daug man dovanojo 
Perlą ir šilko žalsvo fono:

Bet perlus, gintarą ir šilką 
Gal pikta ragana užbūrė! — 
Šiandien, atdarius brangenybes, 
Randu tik smėlį iš pajūrio. — —

Juozas Lingis.
Išskrenda gulbė

Kur ežero krištolą spinduliai raižo, 
Prie ilgo kelio, kur amžiai bėga 
Iš baltą leliją išplaukiančią gulbę 
Kasdien lankyti ašai pamėgau.

>

Ir būdavo: vakaras saulę skandina, 
Pravirksta žemė ir žali gojai.
Aš vis pakrantėj laukdavau gulbės 
Iš baltą bangą čia atplasnojant.

Vakarą vieną suvėlino ji:
Jaučiu sakyt man kažką trokšta: 

■— Ak, mano dienos jau baigės čia —
Mane šaukia šventi vandens ties aukštais bokštais.

Prispaudė mane vakaras pilkas.
Pritrenkė žemėn mišką paunksniai... 
Kam palieki mane, gulbe mano? 
Kam išskrendi, gulbe šilkaplunksne?... 

■ . * 1
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' Amelija Maželytė

Mergaičių švietimas
Mišrus berniukų ir mergaičių ugdymas mokyklose Šiandien 

nebėra aktuali tema. Ir teorija ir praktinis patyrimas daugiau pa
sisakė už atskiras berniukų ir mergaičių mokymo-auklėjimo įstai
gas. Tokiose sąlygose, bent Europos kraštuose ir vyksta dabar 
naujųjų kartų gyvenimui paruosimas. Lietuvoje sistemingas, pla
čiai pasklidęs mergaičių ugdymas tegyvena pirmąjį amžių. Todėl 
dar kyla daug neišspręstų klausimų, kaip sutvarkyti mergaičių ug
dymas, kad jis neiškreiptų prigimto moters pašaukimo šeimai ir 
drauge paliktų ją rimta dalyve viešojo moderniško gyvenimo.

Asmens gyvenimui daug turi reikšmės atskirų dalykų pramo
ki mas mokykloj, bet dar daugiau čia gautas bendras nusiteikimas 
kultūriniam gyvenimui. Vienas išmintingas senelis mėgdavo pa
sakoti vaikams šitokią pasaką. Kartą gyveno labai turtingas žmo
gus. Jis buvo’geras, sumanus, darbštus, rūpestingas ir turėjo daug 
dvarų, miestuose namų, magazinų. Bet vienturtis jo sūnus ėjo ki
tais keliais. Jį viliojo tik linksmi pokyliai, skambančios taurės, 
kortų laimė. Tėvas perspėdavo sūnų, bet šis nepaisė. Jaunystės 
įpratimas, gyvenimo smagumai ir linksmi, malonūs draugai jį vi
sai pavergė. Sykį sūnus žiūri — tėvas taiso palubėj kablį. Nuste
bęs klausia, ką žadąs daryti? Tėvas ramiu baisu paaiškina, jog šį 
kablį parengiąs savo sūnui pasikarti, nes pats jau pasenęs, greit 
mirsiąs, patiksiąs savo turtus valdyti sūnui palaidūnui ir kai jis 
viską ir turtus, ir draugus prietelius praradęs norės pasikarti, jam 
pravers šis kablys. Sūnus, išdidžiai atmetęs galvą, nusijuokė, sa
kydamas tėvui, jog jis niekuomet tokios kvailystės nedarys, be 
reikalo tėvas blogomis mintimis sau kvaršina galvą. Tėvas mirė. 
Sūnus leido tėvo palikimą smagumams. Netrukus kortomis pralo
šė visus tėvo dvarus, namus ir magazynus. Daug mieliausių po
kylių draugų ne tik vengė jį susitikti, bet net smerkė, vadino ap
sileidėliu ir visokiais kitais prastais vardais. Nuskuręs, suvargęs, 
išbadėjęs vieną dieną nusprendė pasikarti. Neramus vaikšto po 
kambarį ir dairosi į palubę. Tik žiūri, — mato tėvo įkaltą kablį. 
Atsiminė dar ir tėvo žodžius. Tuoj stalą prie sienos, kilpą ant 
kablio ir nusviro... Bet trinktelėjo žemėn ir visas apibiro žvan
gančiu auksu, byrančiu iš kablio atplėštų buvusių sienoj durelių. 
Kablys buvo taip įtaisytas, kad žmogaus neišlaikytų. Sūnūs, nepa
prastai apsidžiaugęs, susirinko pinigus. Palikimo čia tiek buvo daug
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paslėpta, kad jais galėjo vėl atgauti pražaistus turtus. Po kiek 
laiko dideliaūsiomis raidėmis vėl iškabino iškabose virš buvusių 
tėvo magazinų durų savo vardą. Seni pažįstami be galo nustebo. 
Kitą dieną, daugiausia pašiepęs, Šmeižęs nuskurusį turtuolį, mies
to galva atvyksta jį pasveikinti. įėjęs pro duris žiuri, — turtuolis 
sėdi nė krust. Svečias linkt kartą ligi juostos, — šeimininkas nė 
krust, tik paėmė geležinę lazdelę ir barkšt per maišelį stovėjusį 
ant stalo. Pinigai maišelyje dzinn... Svečias nustebęs antrą kartą 
linkt ligi juostos, šeimininkas nė žodžio, tik antrą kartą barkšt 
lazdele per maišelį, pinigai dzinn... Svečias jaudinasi, šneka, kal
bina, prieina prie stalo, trečią kartą linkt ligi juostos, ir vėl šei
mininkas barkštelia su geležine lazdele .per pinigų maišelį. Svečias 
apsisukęs išeina. Rytojaus dieną rašo laišką, klausia, kodėl tur
tuolis ne priėmęs, nesikalbėjęs su savo senu, mielu prieteliii. Šis 
atsakė: — Aš supratau, jog Tamsta ir pirmiau ne su manim kal
bėjai, bet su mano pinigais. Todėl ir dabar leidau mano pinigams 
kalbėti su Tamsta.

Ši pasaka iliustruoja asmens bendrojo nusiteikimo svarbą. 
Palikti tėvų lobiai nelaiduoja vaikams laimės. Palikti praeities 
tautos kultūriniai lobiai tik tuomet naudingi, jei juos saugoja ir 
ugdo kiekvienas naujos kartos atstovas. Nusiteikimą nauji žmonės 
gauna Šeimoj, mokykloj ir aplinkumoj, kurioj jiems tenka augti, 
veikti. Visuomenė veikia mokyklą, mokykla visuomenę. Išeisime 
iš šio užburto rato, pripažindami mokyklai tautos gyvenime vado
vaujamą vaidmenį. Šis vadovavimas arba iškyla, paruošdamas 
visuomenę kuriuos uždavinius atlikti, arba nusileidžia ir tuomet 

. mokykla tampa visuomenėj vyraujančių aspiracijų įrankiu. Keli 
pavyzdžiai iš gyvenimo. Jaunutėj Lietuvos mokykloj savos vals
tybės idėja buvo gražiausias puoselėjamas žiedas. Ir mokykla tapo 
vadė mūsų visuomenės pirmaisiais nepriklausomo gyvenimo me
tais. Tuomet liko apytuščiai mokyklų suolai, nes vaikai, nepilna
mečiai, beteisiai gimnazistai išėjo į savanorių eiles; jų pavyzdį 
sekė ir kiti. Bet tokio su visuomene susiniveliavimo mokyklos, vėl 
laiku negavusios impulso patiekti ką nors nauja, išdava buvo ta, 
jog ji per daug pasuko į ne savo darbo sritį, į valstybės aparato 
administravimą. Nihilizmas kelis dešimtmečius proklamuotas Rusi
jos mokyklose padarė tai, jog revoliucijos metu ne tik tų' mokyklų 
išauginti visuomenės kadrai, bet ir pati moksleivija uoliai būrėsi 
po raudonąja vėliava. Kitas dar pavyzdys iš vokiečių mokyklos 

‘ tautiškumo. Pirmieji po Didžiojo karo metai vokiečių tautai buvo 
sunkūs. Bet jų mokykla stojo pryšakinėse eilėse nugalėtos tautos 
gelbėjimo. Tais laikais prof. J. Ičas, grįžęs iš Vokietijos, „Švietimo 
Darbe“ aprašinėdamas vokiečių moksleiviją, stebėjosi nepaprastu 
jų patrijotizmu, veiklumu ir viltimi netrukus atgauti prarastąją 
Vokietijos stiprybę. Po penkiolikos metų laimėjimas atėjo. Maž
daug 12—50 metų yra laikotarpis, kada ugdymo reformų sėkmin-
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gumas pasireiškia visu platumu. Parlamentarizmo kraštai žino, kad 
po šio laikotarpio vaikučiai lemia krašto likimą, metamais į 
balsavimo urnas balsais. /

Kiekviena mokyklos reforma yra impulsas pagyvinti tiesio
ginį mokyklos pašaukimą — būti plačios visuomenės vade, ir yra 
ženklas į naują tautos pasiryžimą. Netenka kalbėti apie turimos 
ligi šiol mūsų mokyklos mergaičių nuteikimą gyvenimui, nes jis 
yra jau taisomas. Bet viso taisymo priešakyj stoja klausimas, ko 
mes norime iš lietuvės moksleivės? Paruošti gyvenimui? Taip. Tik 
kuria prasme? Jokia mokykla negali sutiekti jaunuolei tiek žinių, 
kad ji jų nepristigtų gyvenime. Netikus bus ir ta mokykla, iš 
kurios išėjusi panelė jausis, galutinai išauklėta, išmokyta, užbaigta. 
Gera ta paruošimo mintis yra nuteikti mokines gyvenimui, 
nuteikti lietuves būti kūrybiškai veikliomis i nteligen- 
t'ė m i s, p a t r i o t ė m i s, m o t i n o m i s. Su šio tikslo realizavimu 
neatskiriamai pinasi ir nuolatinė asmens pažanga. Toks vyraujantis 
lietuvės tipas būtų malonūs visais atžvilgiais. Patriotės motinos 
mintys sukauptų gražią tradicinę senovę. Kūrybiškas veiklumas 
padarytų ją modernišką. Lietuva žmonių nedaug teturi, tad pasy
vumas, indeferentizmas neturėtų Čia prigyti.

Nutiesus pagrindinę mokyklų kryptį, antrinės iškyla iš mer
gaičių prigimties ir iš pirmosios realizavimo nuosakumo. Žemaja
me mokymo tarpsny turėtų vyrauti p r a k t i š k u m a s, viduriniam 
patriotizmas ir aukštesniajam kultūrinio gyvenimo 
pamėgimas. Mokomieji dalykai lieka sutvarkyti pagal šias 
vedamąsias mintis.

Kurių bendrų reikalavimų galime jiems kelti? Viena, kad pirmoj 
eilėj būtų paisoma mergaičių sveikata, antra, kad būtų tarp moko
mųjų dalykų harmoningas suderinimas: Naujieji laikai iŠ moters daug 
reikalauja. Nesumažėjo jos pareigos šiemoj, ir dar prisidėjo plati 
viešojo gyvenimo sritis, profesinis darbas. Tie reikalavimai galės 
būti pakeliami tik sveikų moterų. Nuo moterų sveikatos pareina 
visos tautos sveikata,gera šeimos nuotaika, dalinai ir pačios mo
ters laimingumas. Klausimo konfliktas — tarp mergaičių išmokslini
mo ir jų sveikatos, turėtų pirmenybę užleisti paskutiniajai, nes Lie
tuvos moterų sveikata šiais laikais, toli gražu, negalima pasigirti. 
Moters stiprumas, sveikumas yra daugiau vyriškumo pažymys. Da
bar vertinama tik šios moters savybės: graži, simpatinga, meili, 
išmintinga, turtinga. Gyvenant momentu, visa tai labai gražu. Bet 
rengiant pastovų progresuojantį tautos gyvenimą, verta* tiekti didelės 
reikšmės mergaičių sveikatos opinijai. Nesiūloma lyginti vyrų ir* 
moterų stiprumą. Atvirkščiai, lietuvės moterys neturi būti suvyriūtos 
joms netinkamu sportu ir jo bet kuriomis pasireiškimo formomis. 
Malonesnė yra sporto scena ne ta, kuri pilkai pilna miklių dvikojų, 
bet ta, kur su miklume pasireiškia ir vyriškumo moteriškumo dvasia 
ir išviršiniais drabužiais ir judesių formomis.
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Prof. Pr. Dovydaitis

Gražiai korpulentingų moterų 
vaidmuo gyvenime

Iš straipsnio L a d y D r u m m o n d - H a y, žurnale . The Passing 
Show“ (London) 1933. VI, 10.

Šiy dienų jaunį motery tarpe vyrauja mada vaikytis laibu
mą net pačiais kvailiausiais ir antihigieniŠkais būdais. „Naujosios 
Vaidilutės“ skaitytoj y informacijai bei orientacijai čia patiekiu 
žiupsnį minčių iš žinomos angly žurnalistės Lady Drummond 
-Hay straipsnio, išspausdinto Londono žurnale „The Passing 
Show“ 1933 m. Birželio mėn. 10 d.1, pridėdamas kiek tiek paaiš
kinimų teksto apačioj ir plačiau parašydamas apie Katrę I.

Liesosios moters niekados nepadarė istorijos, t. y. istorijoj 
nepasireiškė įžymiu būdu. Nuo pačiai autorei pažįstamos Elenos 
Lup ęs c u, moters su ticianiško gelsvumo grožiu, kuris žavi Ru
muniją, atgal iki Kleopatros2 ir dar iš tolimesnės praeities 
einančios. Ji e vos žmonių ir tautų likimo kūrėjus ir griovėjus 
pavergdavo ne motery kūno kampuotumai, bet apskritumai.;

Tiesioji linija dar niekados nepajudino pasaulio. Kas galėtų 
Venerą arba (graikų) gražiąją E leną vaizdintis kitaip, kaip 
pilnomis ir pariebėjusiomis formomis? Vyrus kvailinusi Sabos 
karalienė, kaip žinoma, yra buvusi drūta (stora).

Laibos linijos fanatizmas šiandien taip įsigalėjo, jog Musso
linis būkštauja, kad moderniosios perdaug laibos moters neatlik- 
siančios savo pareigy, kaip moters ir motinos. Dėl to nesenai 
jis įsakė, kad italy spaudoj būty pavaryta tautinė akcija, išti
riant pilnas, apskritas motery figūras. O laiby, išdrykusiy mo
tery fotografijos ir paveikslai rodyti dienraščiuose ir žurnaluose 
uždrausta.

Mussolinis nori, kad Italijos moters moteriško grožio idealu 
laikyty Venerą iš Milo. Tas Italijos diktatorius įsakė gydy^ 
tojams atkalbinėt moteris nuo susiliesinimo kuraciju. Italy spauda

1 Pagal „Die Auslese’ (Berlin) 1933, 580—581 p.
2 Kleopatra (51—30 m. pr, Kr ) Egipto karalienė, Ptolomėjų XIII Auleto 

duktė ir sosto paveldėtoja, vedžiojusi už nosies didžiuosius Romos politikus ir 
karo vadus Cezarį bei-Antonijų (šis net nusižudė) ir tuo būdu stipriai veikusi 
romėnų politikų.
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48 . .

dabar deda gydytojų parašytus straipsnius, kuriuose- rekomenduo
jama moteriai kasdien keturis kartus stipriai pavalgyt ir prie kiek
vieno valgio išgert po stiklą vyno.

Palaukę pamatysime, kiek Italijos moters paklausys Musso- 
lini’o ir kaip madų diktatoriaus. Berods, Tarpužemio pajūrio mo
ters tik mergaitės būdamos yra laibos, o šiaip laibumu jos ne
pasižymi.

Retai kuomet laiba, o beveik visuomet tik apkūni moteris 
duodavo vyrams akstiną į didelius žygius, arba didelius vyrus 
nuvesdavo į kvailybę ar į išmintį.

Venera, meilės deivė, moteriško žavingumo įkūnijimas, 
yra neabejotinai pati korpulentingiausia Olympo deivių tarpe.

Didžiosios motery figūros Biblijoj, kurių su vedžiojantį žavin
gumą Senojo Testamento mozaika nusagstė spindinčiomis žvaigž
dėmis, yra ne kitokio, kaip tik rytietiško (orientalinio) grožio atsto
vės, kuriy paveikslai dar ir šiandien valdo Rytų pasaulį.

Kas galėtų pamanyt liesą moterį apkabinėt Judo karalių 
pašveitalais (žemčiūgais) arba kas galėtų įsivaizdint moderniško 
manekeno paveikslą, aprėdytą sunkiomis antikinėmis medžiagomis?

E s ter a3, Salom ė, nusitepusi J e z a b e 1 ė tikrai buvo visai 
kas kita, nei produktai gadynės, išpažįstančios laibą liniją.

Ninon del’Enclos4, iki savo 90-jų metų amžiaus gyvenusi 
galantiškų avantiūrų pilnu gyvenimu, buvo apkūni figūra.

Madame d e Pompadour5, Liudviko XV draugė, kaip 
rodo jos portretai, nepaisant viso jos drabužių gausumo, buvo 
liesa moteris. Kokis buvo jos likimas?v Nagi, jos laidojimo dieną 
karalius (Liudvikas XV) tiek tepasakė jos adresu: „Šlapia diena 
(pasitaikė) paskutinei ponios markizės kelionei!“

Dubarry6 buvo drūta moteris. Ji Prancūzijos kišenius pa
lengvino pusantrų milijonu Ibuisdore’ų.

Napoleono Jozef in ė turėtų būt įspėjimas visoms pavydu
lingoms liesoms moterims. Napoleonas atsikratė šios išdžiūvusios, 
kaprizingos ir nemalonios prietelkos ir pasiėmė per žmoną apkū
nią M ari ją L-o u i z ę.

3 Estera, ne Palestinoj gyvenusi žydu mergaitė, kurią persų valdovas 
Achašveroš (gal būt Kserksas I arba Ardešeras) padarė savo iroterimi. Drąsiu 
ir išmintingu užtarimu pas valdovę, ji išgelbėjo savo tautę nuo suplanuoto išnai
kinimo. Apie tai pasakojama Senojo Testamento Esteros knygose.

4 Anne Ninon de l’Enclos (ir Lene los) (1616—1706) paryžietė, kurios 
namuose rinkdavosi įžymiausi to laiko valstybininkai ir literatai (Richelieu, 
Condė, Moliėre).

5 Jeanne Antoinette Poisson de Marquise de Pompadour (1721 —1764) 
subankrutijusio provincijos pirklio duktė, iškilusi iki Liudviko XV metresės.

6 Jeanne Dubarry (ir Du Barry) (1743—1793), nuo modistės iškilusi 
iki Liudviko. XV metresės, kurią jis „dėl svieto akiu“ buvo apvesdinęs su grafu 
Du Barry, ir kuri, kilus revoliucijai, buvo nukirsdinta kaip aristokratė.
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Taip pat ir išgarsėjusi angly karalienė Ona pridera prie 
stambaus kūno motery, kurios istorijoj vaidino vaidmenį. M a ri ja 
II ir nesulyginamoji karalienė Vi kto r i j a taip pat yra korpulen- 
tingos angly valdovės.

, »i*. • .
■ ’ • ' . ■ ■ . ■ .

j Ir Rusijos carienė Katrė 1, užkariavusi caro Petro Di
džiojo Širdį, buvo apkūni moteris — rašo ponia Drummod-Hay. 
Bet kadangi Lietuvoj maža kam yra žinoma, kad carienė 
Katrė I yra buvusi 1 i e t u v a i t ė, tai prie jos čia ilgiau stab- 
telsime.

Katrės I istorininkai visi tvirtina ją buvus lietuvaitę; ir pati 
carienė save laikė Lietuvos valstiečio Samuelio Skauronskio 
(Skavronskavo) dukterimi. Jos krikšto vardas buvo Morta (gimusi 
1684 m. Balandžio mėn. 5 d.). Mortos Skauronskaitės kelias į 
Rusijos carienės sostą, trumpai atpasakojaht, buvo toks. '

Dar visai jauna būdama Morta liko našlaitė netekdama tėvo 
ir buvo priimta į savo tetos Vasiliauskienės namus. Ar su tąja 
savo teta, ar su savo motina, Morta po kiek laiko iš Lietuvos 
nusikėlė gyvent į Livoniją ir stojo už tarnaitę pas pastorių Dautą 
Ringene. Čia ją pamatęs Marienburgo vyresnis pastorius (supe- 
rintendetas) Glūck’as ir pasiėmęs į savo namus prie vaiky. Vieny 
šaltiniy tvirtinimu, ji buvo čia ir auklėjama drauge su pastoriaus 
dukterimis: išmokyta skaityt ir rašyt, namy ruošos, rankdarbiy. 
Kity šaltiniy tvirtinimu, Morta nebuvo gavusi jokio auklėjimo, 
netgi nebuvo išmokusi rašto. Bet ar ji buvo pamokyta ar ne, 
metams einant ji išaugo į tokią gražuolę, kuri kreipė į save visy 
dėmesį. Aštuonioliktus metus eidama ji susituokė su švędy .kari-.

■ ninku, dragūnu Jonu Rabe. (Livonija tuomet priderėjo Švedijai).
' Tačiau jaunavedžiams draugėj teko gyventi ne daugiau kaip savaitę
Į laiko. Kadangi buvo prasidėjęs rusu karas su švedais, tai ir ^Mortos

vyras tuoj buvo pašauktas karau. (Kiti šaltiniai sako, kad jau 
rytojaus dieną po jungtuviy Mortos vyras buvęs pašauktas į savo 
pulką).

p 1702 m. Rugpiūčio mėn. Marienburgą apgulė rusu kariuo-
' Į menė Šeremetevo vedama. Mortos vyras su savo pulku iš miesto

i buvo laiku pasitraukęs, o ji pati buvo pasilikusi pas Glūck’ą.
; Marienburgą rusams paėmus, Olūckas su visa savo šeima geruoju
V pasidavė Šeremetevo valdžiai. Mortą pasiėmė pulkininkas Balk’as

ir paskyrė ją į pulko skalbėjas. Nelaisvėn paimta gražuolė veikiai 
atkreipė ir kity kariuo'menės viršininky akį ir jie pradėjo .dėl jos 

i varžytis. Nuo Balko jai teko pereit pas Šeremetęvą, o šis prieš
L savo norą ją turėjo perleist didikui Menšikovui, kuris ją pasiuntė
į Maksvon į savo namus. 1703 m. rudenį ją pamatė Menšikovuose
1 atsilankęs caras Petras, ją nuo Menšikovo paėmė ir padarė savo

U sugyventoja. Morta buvo pravoslaviškai pakrikštyta ir pavadinta
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Ekaterina Aleksiejevna (Katrė, Aleksiejaus duktė). Krikšto tėvas 
buvo caraitis Aleksiejus, Petro sūnus.

Nuo to laiko per keletą metų Katrė arba lydėdavo Petrą jo 
kelionėse, arba gyveno Preobraženske kitųl aukštos kilmės merginų 
draugystėj. Savo pirmojo vyro pavarde (Rabiene)ji jau nebesiva
dindavo, o buvo vadinama arba Vasiliauskaitė (jos tetos pavarde), 
arba Mikailova, — tuo slapyvardžiu, kurį Petras jai buvo davęs 
keliaudamas užsieniuose. 1705 m. Spalių mėn. po vienu laišku 
Petrui Katrė pasirašiusi: „Katrė, pati trečioji“. Vadinasi, ’ jos tuo
met jau turėta nuo Petro dvejetas vaikų.

Iš likusios Petro korespondencijos su Katre galima gerai 
atsekt jųdviejų santykių istorija. Per keletą mėty Petro laiškuose 
nematyt Katrei tikros vyro meilės; kaip moteriai. Ji jo buvo lai
koma tik kaip patogi, daug reikalavimų nestatanti ir klusni kelionių 
draugė ir vaiky motina. Pirmųjų mėty laiškuose jis jos kitaip 
nevadina, kaip „matka“. Paskui laiškų tonas keičiasi. „Matka“ 
arba „Muder“ pavirsta j „Katriutę, nuoširdžiausią draugę“, jo 
laiškuose pilna visokių meilių pavadinimų, intiminių juokų, kai 
kuomet net visai ne kuklių. Visa tai rodo Petrą nuoširdžiai įsimy
lėjus Katrę. Petro prisirišimas galutinai sutvirtėjęs Pruto žygy 
(1711 m.), kuomet’ Petro kariuomenė buvo patekusi sunkion 
padėtin be išeities. Tuomet, kaip sako padavimas, Katrė pasiun
tusi turky karuomenės vadui dovanų visas savo turėtas brangeny
bes, ir tuo būdu rusų kariuomenę ir patį Petrą išgelbėjusi nuo 
turku nelaisvės. Vėliau Petras ir Oficialiame akte jūsų tautai 

C- l

pareiškė apie kaž kokius ypatingai svarbius Katrės nuopelnus 
rusų kariuomenei kritiškame momente.

1712 m. Vasario m. 19 d. Petras jau bažnytinėmis jungtuvė-. 
mis Katrę padarė ir oficialine savo žmona. Nuo to laiko ji tampa 
jam būtina ir mylima būtybe. Ji su juo keliauja į užsienius ir į 
karo žygius. Ji pradeda daryti įtakos Petro blogoms būdo savy
bėms, ramindama jį, kai jam užeidavo pykčio įdūkimas. „Jos 
balso garsai jį nutildydavo ir jis, nurimęs, užmigdavo ant jos 
krūtinės“. Ji, giliai pažinusi Petro būdą, labai sumaniai mokėdavo 
panaudoti savo įtaką ir tuo būdu ji išgelbėjo ne vieną, patekusi 
jo nemalonėn. Jos taktas didino jos įtaką. Savo pagarbą Katrei 
Petras pažymėjo įvairiais valstybiniais aktais: įsteigdamas Šv. 
Katrinos ordeną ir kt. 1724 m. Petras ją pats iškilmingai apvaini
kavo kaip Rusijos carienę.

Petrui staiga mirus (1725 m. naktį iš Sausio m. 27 d. į 28 d.) 
ir nepalikus sosto papėdininko, Katrė Menšikovo partijos buvo 
padaryta Petro sosto papėdininke. Bet turėjusi įgimto takto šeimos 
gyvenime, ji nieko neišmanė valstybės reikaluose. Rūmuose pra
sidėjo nesibaigiamos puotos, „dienos nuolatos virsdavo naktimis“. 
O Rusijos faktinoji valdžia buvo atiduota diktatoriui Menčikovui, 
kuris ii; pačią carienę panaudojo savo planams.
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Sirguliavusi visą 1726—27 m. žiemą, Katrė mirė 1727. V. 6, 
eidama tik 44 metus savo amžiaus. Mirė, manoma, nuo džiovos.7. 
Iš moterystės su Petru; Katrė buvo turėjusi keletą vaiky—berniuku 
ir mergaičių; bet visi jie anksti mirė buvo likusios tik dvi duk
terys: Ona, Holstinijos hercoge, ir Elzbieta — Rusijos carienė. — 
Tai tiek tariausi patiekti žinių apie—šią 1 i e t u v i š k o s kilmės 
Rusijos carienę, pasinaudodamas geriausiomis rusiškomis enciklo
pedijomis.

Toliau vėl atpasakoju ponios Drummod-Hay žodžius: — Aš 
kalbėjausi — sako ji — šiuo (moterų laibumo ir drūtumo) klausimu 
su vienu Europos valdovu namu vienu romantišku atstovu, kurio 
meilės avantiūros sudarys kuomet nors mūšy šimtmečio galąntinį 
epą. „Paklauskite kokio norite vyro, kas jį stipriau veikia: ar liesos 
moters protas ar apskritos žavumas ir didesnis paviršutiniškumas. 
Istorija įrodo, — taip drąsiai pareiškė Jo Didenybė — kad įvykių 
eigą —vis tiek, ar lokalinio (vietinio), ar nacionalinio (tautinio) 
ar internacionalinio (tarptautinio) pobūdžio — moteris paveikė tik
tai per vyrus ir tiktai tiek, kiek ji sugebėjo vyrus paimti savo 
įtakon kaip motina, žmona arba mylimoji — pirmiausia kaip my
limoji.

Palyginamai su Rytais, Europoj ir Amerikoj dar labai nepa
kankamai įvertinamas aiškiai apkūnus gražumas. Rytiečiai, kuriy 
didingos praeity laiky kultūros buvo atsirėmusios j y gyvenimo 
menu ir jy supratingumu gyvenimo džiaugsmams, su liesomis 
moterimis neturi ką veikti.

Kai senovės laikais moterys pajusdavo politinės ar romanti
nės garbėtroškos, tai gudriosios tarp jy pavartodavo visus mote
riškus ginklus, kad didžiajame likimo žaidime jos pasinaudotu 
vyrais, kaip klusniomis šachmatu figūromis. Nuostabus dalykas,— 
sako p. Drummond-Hay, baigdama savo straipsnį, — kad šių 
dieny nepriklausomu moderniu ,motery milijonai savo gabiose 
rankose turi mažiau galybės, kaip tokia Kleopatra, tokia 
D u b a r r y, tokia L u p e s c u viename savo rankos mėsingame 
mažame pirštely!

Red. pastaba Tenka pastebėti, kad vis dėlto mažai džiugina atsiminimai 
tokiy valdovių — Kleopatrą, Dubarry, Lupescu — svarbiausia, gal dėl to, kad, 
kiek jos buvo „apkūnės“, tiek stigo joms tobulos, krikščioniškos dvasios ir idealų, 
kuriais vadovaudamos, jos, be abejo, dabar būtų minimos su pagarba, bet ne 
su... Ir dabar ten, kur „mėsingam rankos piršteliui“ diktuoja ne siela, bet aklų 
užgaidų instinktas — kartojasi ta pati jų galybė ir sykiu, gėda bei pažeminimas 
moters vardo.

7 Taigi, Katrė I, kad ir būdama už Petrą jaunesnė 12 mėty (Petras gimė 
1672 m.), betgi tik 2 metais už ji ilgiau gyveno, nes jos amžis buvo 10 mėtų 
trumpesnis, kaip jos vyro.

•-“K*.
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E. Repšytė-Starkiene.

Spauda
Paprastai sakoma, kad vaiko siela yra lyg vaškas, iš kurio 

beveik viską galima išlipinti. Panaši liekasi ir užaugusio žmogaus 
siela. Tiesay užaugusio žmogaus asmenybė nėra taip lanksti ir 
trapi kaip vaiko, tačiau vis dėlto kitėja. Juk viskas, ką žmogus 
mato, mąsto, pergyvena palieka pasąmonėj vaizdus, kurie, progai 
pasitaikius, iŠ tos pasąmonės iškyla ir nepastebimai padiktuoja, 
kaip ir kuriuo atžvilgiu žmogus turi pasielgti. Dėl to, nors kartais 
atrodo, kad tas, ką girdėjome, mokėjome ar skaitėme užsimiršta, 
tačiau iš tikrųjų, visą gyvenimą pasąmonėj nešiojame vaizdus, 
kurie žymiai prisideda prie mūšy asmenybės išsilavinimo, išsiau
klėjimo, orientuotės lankstumo ir t. t. Juo turtingesnių vaizdų, juo 
daugiau turiningos sielos būsenos, tuo turtingesnė ir pilnesnė 
darosi žmogaus asmenybė. O tą sielos būsenos7 turiningumą gali 
sudaryti kasdieniai pasikalbėjimai, bendra gyvenimo aplinka, sa
vijauta, teatras, muzika, d a u g i a u š i a —- spauda. Mat, kas
dieniai pasikalbėjimai, aplinkuma ir k. dažnai būna gana vienodi, 
neįvairūs; teatru, gera muzika pasidžiaugti eiliniam žmogui nėra 
dažnos progos, užtat spauda liekasi geriausia ir stipriausia priemonė 
žmogaus asmenybei praturtinti. Juk spauda duoda galimybės pa
siekti didelių išminčių sukurtų mokslo žinių, leidžia pažinti 
žmogaus sielą, skatina tobulinti, žodžiu, spauda peni žmogaus 
sielą taip, kaip maistas kūną.

Spauda žmogų gali ne tik praturtinti dvasios gėrybėmis, bet 
taip pat gali ir nuskriausti, nes kaip geroji spauda tobulina žmogų 
ir nejučiomis verčia siekti gėrio ir grožio, nejučiomis padaro tai, 
kad žmogus ima bjaurėtis žemu, tuščiu, klastingu gyvenimu, aiš
kiai nusistatydamas savo linkimus, savo galvojimus tiesos, doro
vingumo ir savęs tobulinimo kryptimi, — taip blogoji spauda 
maitina žmogaus vaizduotę tokiomis mintimis, kurios lenkia prie 
žemųjų žmogaus polinkių, ar tai nustelbiant religinius, ar doro
vinius įsitikinimus,, ar skiepijant klaidingas mintis. Bendrai imant, 
spauda, kuri netaurina žmogaus jausmus, nestiprina valią, kuri 
neteikia nei mokslines nei praktines žinias, kuri neteikia skaidraus 
pasigėrėjimo, nekelia žmogaus sielą aukštyn, — tokia spauda 
žmogų skriaudžia, nes ji tik tuščiai tenkina alkaną ir godžią 
žmogaus vaizduotę. Del to ir smerkiami dvilitiniai nuotykių ir kiti 
romanai, ir pletkų, bei sensacijų laikraščiai. Juk nebereikalo sa-
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koma, kad spauda gali daugiau padaryti, negu labiausia apgin
kluojama valstybės kariuomenė, nes ginklai žudo žmogaus kūno 
gyvybę ir materialinius turtus, o bloga spauda žudo žmogaus 
sielą ir dvasios turtus. Užtai suprantama, dėl ko dabar kiekviena 
idėja, norėdama gyveniman pasiskverbti, pirmiausia griebiasi 
spaudos ir be abejojimo, geriausia savo tikslo pasiekia. Bet deja,, 
tuo pačiu metu, kai spaudai skiriama didžiausia reikšmė, sykiu 
aiškiai pastebima, kad ta spaudos rūšis kuri kaip tik žmogų skriau
džia, visuomenėj susilaukia nemaža paramos. Kažkas yra pasakęs: 
„Neskaitykime net gėry knygų,nes labai gėry yra tiek, kad jokiu 
būdu per savo gyvenimą nepajėgsime jų perskaityti.“ Tad ką 
bekalbėti apie sensacinius, ar agitacinius romanus, ar apie tuos 
periodinius leidinius, kurie tik turiniu pagrįsti, tačiau, kuriuos 
ne tik miesčioni ja bendrai, bet ir inteligentija, ypatingai mo
terys, ^palaiko ir skaito. Tokia spauda ne tik skriaudžia žmogų, 
gaišina jo brangų laiką, bet sykiu, užkerta kelią ir gerajai 
spaudai.

Inteligentei moteriai, kaip būsimai ar esamai vaikų auklėtojai, 
ypatingai svarbu turtinti savo asmenybę, tiek mokslo žiniomis, 
tiek savęs tobulinimu, nes tik tokiu būdu galima išlaikyti pilną 
autoritetą, o kartu ir bendrauti, padėti, patarti savo paūgėjusiems 
vaikams. Motina niekuomet nepasens, niekuomet jos nuomonės 
kitas neniekins, jei jos gyvenimo draugų tarpan bus priimamos 
geros ir rimtos knygos. Moteris, kuri vieton knygos savo gyveni
mo žymią dalį praleidžia kosmetikos, ar madų salionuose, ar prie 
savo tualetinio stalelio, perdaug greit išsisemia, ir jos „įdomu- 
mas“ dingsta, kaip muilo burbulas, ne tik pažįstamųjų, bet ir 
savo šeimos narių tarpe. Iš kitos pusės, šeimoje gyvenančiai 
moteriai ypatingai svarbus vispusiškas išsilavinimas, kurį mes 
galime pasiekti tik skaitymu knygų. Mokyklos mokslas, jaunose 
dienose įgytas, per maža naudos mums teduoda, dėl to knygos 
turi mus lydėti nuo gimnazijos suolo iki žilos senatvės.

Kad knygos galėtų išlaikyti, papildyti ir bendrąjį išsilavinimą, 
jų skaitymas negali būti be plano. Nedaug turėsime naudos, jei 
čiupsime į rankas bet kokios srities, ar autoriaus knygas. Sakėme, 
kad kiekviena mintis palieka pasąmonėj vaizdus, įspūdžius, bet 
tie įspūdžiai bus žymiai stipresni ir ryškesni, jeigu pergyvenamos 
mintys bus nuoseklios, jei jomis bus susidomėta, jose įšigilinta. 
O susidomėti ir įsigilinti galima tik tada, kai dalykas yra geriau 
pažintas. Jei, pavz., skaitysime rimtą religinio ar filosofinio turinio 
knygą, ir, vos tik pabaigus, tuojau čiupsime kokį nuotakių romaną, 
paskui vėl meno veikalą, tai, tokiu būdu, neleisime pirmosios 
knygos mintims giliau įsisąmoninti, nes jas nustelbs antrosios 
įspūdžiai ir t. t. Geriausia yra tada, kai vieną knygą kitą papil
do, sutvirtina. Žinoma, poilsiui, galima skaityti lengvesnę, literatū
rą, bet tik nė tuščią.
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Studijuoti kurią nors vieną sritį, šeimos moteriai nepa
kanka. Žinoma, didžiausią skaitomos medžiagos dalį gali suda
ryti labiau mėgiami dalykai su giminingomis šakomis pavz. 
literatūra su psichologija, pedagogika ir t. t. Tačiau moteris turi 
orientuotis ir gamtos moksluose ir literatūroj ir praktiškose srityse 
ir kitose šakose, nes šių dalyku iš moters reikalauja tiek vaikų 
auklėjimas, tiek šeimos reikalų vedimas, tiek savo asmenybės tobu
linimas. Iš kitos pusės sunku būtų surasti tokios sąlygos, kurios 
taip greit verstų žmogų atsitraukti nuo platesnio gyvenimo reikalų, 
kaip moters šeimininkės ir motinos pareigos. Čia tiek daug smulk
menų, be kurių apsieiti negalima, tiek daug nepabaigiamų darbų— 
maisto gaminimas, buto tvarkymas, siuvimas, lopymas, valymas 
ir k., kuriuose ištikto galima paskęsti. Užtat« kaip tik reikia dar 
daugiau energijos, metodingos ir planingos darbo sistemos, nes 
tik tokiu būdu galima surasti laiko, sveikatos ir energijos knygų 
draugystei. Čia tik knygos ir žurnalai duoda progos prisiminti, 
kad šalia visų tų darbų yra dar plati visuomenė, su savo sieki
mais, savo naujais siekimais ir laimėjimais negali mūsų nedo
minti. Sekant spaudą gyvenimas darosi pilnesnis, nes Čia pajau- 
čiama platesnio mąsto pasitenkinimas negu rankdarbiai, siuvimas, 
buto tvarkymas, ar, pagaliau kartais kantrybę išsemianti, vaikų 
priežiūra. Ir knyga pailsina, bet ji duoda ir patarimų ir vėl nau
ja energija skatina tęsti kasdieninį darbą. Aiškinimasis, kad 
knygai paskaityti trūksta laiko, nevisumet gali būti pateisinamas, 
nes daug kam mums trūksta laiko, bet norėdami jo surandame. 
Reikia tik planingai dirbti ir skirti svarbius reikalus nuo nesvar
besnių.

Antras svarbus dalykas — periodinė spauda. Ja inteligentė 
moteris negali nesidomėti. Kam teko bent trumpą laiką pagyven
ti be laikraščių ar žurnalų, tas tuojau pajunta, kaip jis greit nebe- 
suvokia, kuria kryptimi eina gyvenimas ir kaip greit nuo jo atsi
likęs. Moteris, nemažiau už vyrą, turi domėtis periodine spauda, 
nes, kaip minėjau, naujausios žinios ir platus orientavimasis 
visose šakose, net ir politikoj, taip pat reikalingas, nežiūrint, 
kad moteriai tenka dirbti netik įstaigose bet ir virtuvėj. Žmo
gus, nežiūrint kokį darbą dirbtų, vienu fizišku maistu tenkintis 
negali.

Tačiau inteligentei moteriai neužtenka pavartyti tuos laikraš
čiu^, ar žurnalus, kuriuos vyras ar brolis yra užsiprenumeravęs 
ar nusipirkęs, bet reikia stengtis spaudą palaikyti taip, kad ji kar
tu su gyvenimo reikalavimais galėtų stiprėti ir tobulėti. Jei sako
mės — esam patriotės, — tai mums turi rūpėti, kad brolių ir 
sūnų dvasia būtų stipri ir sveika. Geriausia priemonė kovoti su 
blogu savajam krašte yra — skleisti ir palaikyti gerąją spaudą. 
Tik tokiu būdu stiprinsime save ir savo tautą ir religijos, ir doro
vingumo, ir patriotizmo srityse.

v
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Lietuvės katalikės turi tik du žurnalu: „N. Vaidilutę“ inteligenčių 
ir „Moterį“ kaimo moterų. Bet toli gražu negalime pasidžiaugti, 
kad juos pakankamai remiame tiek prenumerata tiek straipsniais. 
Toli gražu, ne visos, gyvenančios laimingesnėse sąlygose, užsako 
bent po vieną egzempliorių savo giminėms. Juk turėtume užsaky
ti ne po vieną, bet po kelis! Tie keli litai, kuriuos praleidžiame 
skanumynams, jokios naudos neduoda, o mūsų sesėms būtų didelė 
moralinė parama, kuri gal ir jų nuotaiką pakeltų, po sunkios savai
tės darbų teiktų poilsį ir Šiek tiek žinių. Be to inteligentės sesers, 
ar dukters užsakytas laikraštis bus, tarytum, ryšys tarp kaime ir 
mieste gyvenančiųjų moterų. •

Bet pasirodo, kad žurnalų prenumeravimas šiandie dar nėra 
toks opus, nes juos užsako jei ne vien pačios moterys, tai jų vy
rai, bet rėmimas spaudos straipsniais yra tikrai menkas. O juk 
beveik visos turi nemaža gerų ir reikalingų minčių, kuriomis ga
lėtume laikraščio skiltyse pasidalinti. Turėdamos du tiek skirtin
gus žurnalus lengvai galime ir savo žinias ir savo rašymo stilių 
vienam ar kitam pritaikinti. Pritaikomo meno, mokslo ir gilesnių 

N. Vaidilutė“, o lengvesnių, daugiau praktiškų, 
kaimui pritaikomų minčių laukia „Moteris“ ir „Sesučių šnekos“ 
— „Pavasaryje“. Taigi negali būti nei vienos inteligentės, kuri 
savo gyvenimo ar literatūros įspūdžiais negalėtų pasidalinti. Mo
terys dažnai perdaug ne vietoj kuklios yra. O, tačiau, turime 
įsitikinti, kad mes visos pajėgiame ir visos norime vieningai savo 
reikalus tvarkyti. Juk mums visoms svarbu, kad moterims skir
tieji žurnalai ne tik galėtų išsilaikyti, bet kad jie stiprėtų, būtų 
įdomesni, kad jie tikrai butų naudingi. Juk negalima leisti, kad 
moterų laikraščius beveik vieni vyrai užpildytų, o argi jie geriau, 
negu mes pačios, šį darbą gali padaryti?! Žinoma ne, bet čia vy
rai netik išdrįsta pasirodyti, bet ir nori mums padėti; o mes pa
čios laukiame, kad kiti vis už mus padarytų. Dėl to nepagai
lėk i m e k e 1 i ų valandų laiko, o tuo galėsime atlikti nemažą 
dalį savo pareigų, kurioms mus mokykla ir gyvenimas paruošė.

straipsnių laukia „

Pavasaryje“. Taigi negali būti nei vienos inteligentės, kuri

BLAIVYBĖS SAVAITĖ bus, kaip visuomet nuo sausio mėn. 
28 d. iki vasario mėn. 4 d. Laukiama, kad ypatingai tuo susi
rūpintų inteligentė moteris ir reikiamoms pastangoms pagerbtų, 
kilnų krašto blaivinimo darbą.
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Dr. V. Karvelienė.

Ar turime skirtis?*
Studenčių ateitininkių konferencijoj buvo mesta mintis su

daryti atskirą studenčių ateitininkių sąjungą. Dėl laiko stokos ji 
liko galutinai neišaiškinta ir palikta spręsti kitai konferencijai. 
Moterų spauda, atsiklausdama šiuo klausimu nuomonių, atliks 
didelį paruošiamąjį darbą.

Atsakant į klausimą, ar reikalinga sudaryti atskirą studenčių 
ateitininkių sąjungą, pirmiausia reikalinga išsiaiškinti gyvenimo 
statomus moteriškajai studentijai uždavinius. Universitete studen
tija, pasisavindama aukštojo mokslo žinias, ruošiasi profesijoms. 
Profesinis pasiruošimas ir išsimokslinimas papildomas korporaci
jose, draugovėse. Čia daugiausia galimas bendras abiejų lyčių 
studentijos darbas. Tačiau gyvenimas rodo ką kita. Net pasiruo
šime bendroms profesijoms moterys parodo skirtingų interesų ir 
dažnai eina kita linkme. Ir todėl nenuostabu, kad skaitlingose 
profesinėse korporacijose („Gaja“, „lustitia“) studentės rado reikalo 
sudaryti atskirus būrelius, kuriuose būtų patenkinti jų interesai, 
arba visai atsiskirti. Savaime aišku, kad studentei humanitarei 
daugiau rūpi mergaičių Švietimas ir auklėjimas, studentei medi
kei — motinos ir vaiko sveikatos apsauga, studentei teisininkei — 
motinos ir vaiko globa, mergaičių apsauga, darbininkių aprūpini
mas ir studentei agronomei — moteriškasis ūkis, kuriam paruošti 
tapo įsteigta net atskira namų ūkio sekcija Žemės Ūkio Aka
demijoj.

Moteriškoji studentija yra moteriškosios visuomenės rinkti
nė, jos vadų kadras, kuriam gyvenimas deda daugiau pareigų, 
negu eiliniam nariui; Ateitininkių visuomeninė, pareigą vadovauti 
visam šimtui tūkstančių organizuotų katalikių mergaičių ir moterų, 
kurios sudaro visą tinklą draugijų, sekcijų, kuopų, būreliųvsu jų 
skaitlingomis švietimo ir socialinės globos įstaigomis. Čia jos 
turi gerą progą pritaikyti gyvenimui savo profesinį pasiruošimą, 
čia jų uždavinys atiduoti visuomenei, ką yra skolingos, ką yra 
gavę einant aukštąjį mokslą, privilegijuota studentės padėtimi, 
kurią pasiekti tegali maža moterų išimtis. Nepakanka spręsti mo-

Straipsnis diskusinis. Red.
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teru visuomeninio darbo klausimus atskiruose draugovių būreliuose, 
pasiimant veikimą atskirose srityse, pagal profesinį pasiruošimą. 
Visuomeninis ateitininkių studenčių veikimas turi būti jungiamas 
vienu centru, paremtas bendra katalikiškąja pasaulėžiūra, išsiaiš
kinant bendrus katalikių moterų judėjimo, jų siekimų pagrindus. 
Šiandien ir jaučiama didelė šios jungties stoka.

Atlikti čia minėtus profesinio išsimokslinimo ir visuomeni
nio darbo uždavinius, gyvenimas reikalauja iš studentės ateiti
ninkės didelio savarankiškumo ir aktingųmo. Patyrimas parodė, 
kad moterų aktingumas ir savarankiškumas daugiau išsiauklėja, 
daugiau pasireiškia atskirose organizacijose, negu bendrose. Šiais 
sumetimais didelė dalis užsienio universitetų studenčių organi
zuojasi visai atskirai nuo vyrų. Panašiai yra ir pas mus. Atskiros 
studenčių korporacijos ir būreliai skatina į savarankumą, bendra
sis gi studentų sąjungos gyvenimas jį slopina. Bendrame Stu
dentų Ateitininkų sąjungos gyvenime, konferencijose, susirinki
muose studentės beveik nepasireiškia. Maža to, jos turėdamos at
skirai spręsti daug bendrų studentėms klausimų, pav. inteligenčių 
moterų spauda, studenčių ateitininkių veikimas, katalikių moterų 
judėjimo pagrindai ir t. t., stačiai dėl laiko stokos nebeturi gali
mumo aprėpti savo reikalus ir dalyvauti bendrame sąjungos gy
venime. Studentėms laikas brangus, kam tada reikalinga apsi
krauti dviguba našta, dėl kurios tik jos pačios nukenčia. Atskirų 
studenčių ateitininkių reikalų rūpinimas bendroj sąjungoj rodo 
tik esant nesusiformavusią moterišką sąjungą’ bendroj, arba tiks
liau sakant, vyriškoj sąjungoj, iš ko tik gali kilti tarpusavio nesu
sipratimų.

Studentės ateitininkės, turėdamos atskirą spaudą ir atskiro 
veikimo reikalų, privalo turėti atskiras lėšas ir savarankiai jas tvar
kyti. Iš bendros sąjungos negalima nė norėti, kad ji atsižvelgtų 
tinkamai į atskirų mergaičių reikalų aprūpinimą ir teisingai pasi
elgtų. Jai pirmoj eilėj visuomet rūpės bendrų reikalų aprūpini
mas, ji juos. tematys. Ir tai yra visai natūralu. Tik išėjus iš 
bendros sąjungos ir sudarius atskirą vienetą galima reikalauti 
proporcingo ir' teisingo ekonominių reikalų aprūpinamo iš ben
dro turto.

Todėl, išeinant iš atskiro studenčių ateitininkių veikimo 
uždavinių, tenka padaryti atskiros studenčių ateitininkių sąjun
gos reikalingumo išvadą. Atskira spauda, atskiros draugovės ir 
būreliai yra pusiaukelis į atskirą sąjungą, kuriame sustoti ne
vertėtų.
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On. Jankaitytė.

Žiemos džiaugsmas
Koks begali būti džiaugsmas žiemą, kai taip negražiai mėly

nuoja nupudruota nosis ir kai šilkinių „Kotton“ nebegali dėvėti!.. 
O tačiau žiema neša didelį džiaugsmą. Ji žalsvu krepsatinu 
užkloją ežerus ir balto konfeti priberta pilnus laukus. Žiemą miš
kas — kažkokia raganų ir fėjų karalystė, viliojanti ieškoti pasa
kos namelio su cukriniais langais ir šokolado stogu. Negras už 
vieną žiemą tikrai atiduotų visus bananus, kuriuos jam likimas 
yra lėmęs suvalgyti, o mes... mes sėdime prieš degantį krosnį 
romantiškai nusiteikę ir svajojame, kada gegužis lukštens kaštonų 
pumpurus ir lieps lakštingalai giedoti. Tas labai gražu, bet norisi 
abejoti, ar labai išmintinga. Kiekviena valanda, kiekvienas metų 
laikas neša su savimi laimę. Argi nebūtų gaila tuo nepasinaudo
jus? Kalbu apie balius? Kavines? Kiną? Ak, gab būt tai ir laimė. 
Bet tai prieinama tik nedideliai daliai tų likimo išrinktųjų, kuriems 
likimas lėmė gyventi arčiau didesnių kultūros centrų. Daugumos

Musų kelias — kalnai, kloniai, pievos, upės, ežerai.
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moterų gyvenimas slenka įstaigoje, auditorijoje, virtuvėje, salione, 
mokykloje. Toji siaura aplinkuma kažkaip išsemia moterį. Lieki 
nebeįdomi net pačiai sau. Pasidarai kažkokia mikroskopiškai smulk
meniška, nepajėgianti išeiti i^ savo asmens rūpesčių rato. Ir imi 
kankintis, kad profesorius tyčia neduoda įskaitos, kad vyras iŠ 
užsispyrimo neperka kailinio apsiausto, kad įstaigos viršininkas— 
tyčiomis persekioja vargšę mašinistę, kad mokyklos vaikai kaip 
raguoti žalčiukai, kuriems terūpi sienos pėckioti ir liežuvį vienas 
kitam rodyti... Ir imi žiūrėti į gyvenimą, lyg į nepakeliamą naštą, 
ar — mažių mažiausia — lyg į dviem numeriais permažus batu
kus, kurių negali nusiauti... Vyrai ima iš gyvenimo visa, ką tik 
galima paimti, nieko nenuskriaudžiant ir niekam nenusikalstant. 
Ar moteris neturėtų juos Čia pasekti? Ponia turėtų vieną dieną porai 
valandų pamiršti iš anksto nustatytą orumą, o panelė —įsivaizduotą 
lepumą, užsidėti pačiūžas ir — valio žiema! Kas, kad rytojaus 
dieną per kambarį bus sunku pereiti? — Už savaitės paukščiu 
skrisi per ledą ir prašysi Viešpaties, kad jis palauktų dar su žibu
tėmis ir lakštingalomis. Tai kažkoks užburiantis malonumas. 
Pamiršti pradėtą skaityti romaną, nupirktus operai bilietus, vizitą 
pas siuvėją, mažą nesusipratimą su vyru. Neegzistuoja laikas. 
Junti tik erdvę ir vėją. Jautiesi kažkuo labai lengvu eteriniu, ką 
pats vėjas ir „vidurnakčio“ valso taktas nešioja, sūpuoja po baltą
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erdvę. Erdvės, greičio ir laisvės pajutimas — malonumas, kuris 
drąsiai nukonkuruoja valsą gerame parkete ar Velykų sūpuoklės 
tarp dviejų beržų. Grįžti namo pilna energijos, gyvenimo džiaugs
mo, noro nubučiuoti prieš valandą užpykdytą vyrą ar patiekti 
vakarienei ką nors ypatingai skanu. Kaip nepalyginamai lengviau 
rengti kokios nors ^nuobodžios logikos egzaminą, pakęsti nuobo
džiai vizituojantį svečią ar taisyti mokiniu priteptus sąsiuvinius ir 
pradėti naują rankdarbį!..

Nė kiek nemažesnis džiaugsmas užsidėjus pašliūžas. Jei 
čiuožti (ypatingai kaime) ne visada yra tinkamos sąlygos, tai 
pašliūžoms žiema šimtus kelių nutiesia. Sako, kad jr išmokti nėra 
sunku. Ö kokia puiki susisiekimo priemonė būtų pa v. mokytojai 
su paštu, ar su artimiausiomis mokyklomis! O jei dar į ekskursiją 
prisidėtų daugiau Žmonių? — Juk tai laimėj kurios tikrai gailėsi- 
mės tada, kai metai nuo skruostų rausvumą nutrins.

Jei nei pačiūžos, nei pašliūžos negalima būtų pritaikinti 
savo gyvenimo programoj, nepamirškime trečio dalyko: neper
šlampamo autuvo, senos kepuraitės ir palto, kurį nesigailėtume 
snieguoti ir į miško skujas draskyti. Kiekviena moteris turėtų 
apskaičiuoti laiką, kurį ji praleidžia ore (eidama į tarnybą, į krau
tuves) ir labai susirūpinti, jei nesusidarytų nei 1—2—3 valandos. 
Ypatingai pradžios mokyklų mokytojos. Penkias valandas alsuoti 
dulkėtu, tvankiu mokyklos oru, po pamokų—eiti j savo kambarį 
neatidaromais langais, tik lentų siena atitvertą nuo mokyklos, 
nežinoti nieko daugiau be amžinų rankdarbių ir svajonių—juk 
tai panašu į s a v i ž u d y b ę. Ar ne dėl to daugumos moky
tojų veidai turi charakteringai gelsvą atspalvį, nustojusios gyvo 
blizgėjimo akis ir kažkokią apatiją apie pavargusias lūpas? Kaip 
labai atgaivintų ją kasdieninė kelionė po pusnynus, po pelkes, 
po miškus, nežiūrint oro, nė temperatūros! Tai nepalyginti geriau 
už svajones apie geresnę vietą ir...

Žiema neša mums didelį ir šviesų džiaugsmą. Priimkime jį 
ištiestomis rankomis, kad vėl su pasiilgimu galėtume laukti gruo
džio su šalčiais ir sniegu. —

Iš Tautą Sąjungos atvažiuoja į Kauną Kunigaikštytė 
Radvilaitė susipažinti su socialinės globos klausimu Lietuvoje 
ir nauju Reglamentacijos įstatymo projektu.
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J. Valentnkonls.
Paveikslas ir plastika moderniškam bute

Tur būt nerastume nė vieno tokio keisto žmogaus, kuria 
nemėgtų turėti- kambaryj’ pakabintą paveikslą, pastatytą statulėlę 
ir k. Tačiau tarp kitų tų mėgėjų mes rasime dar keistesnių 
tipų, kurie kabinėja ar statinėją visa, kas po ranka pakliūva, be 
jokios nuovokos, ar tas paveiksliukas ar figūrėlė turi kokią nors 
menišką vertę, ar ne, ar jis ten iš viso reikalingas. kabinti? 
O gal tuo tik gadina įspūdį apie pačio šeimininko išauklėjimą 
bei skonį?

O tai labai daug šiuo atveju pasako. Kiekvienas žmogus 
yra linkęs daugiau prie subjektyvaus grožio, nes paprastai laiko 
gražiu tai, kas jam individualiai patinka, kartais visai neatsiželg- 
damas į jį apsupančias aplinkybes. Tai konstatuodamas, aš visai 
nemanau nuo to pamėgimo atkalbėti bei atgrąsinti. Juk kiekvienas 
turime kilniausią teisę gėrėtis tuo, kas patinka. Tačiau vis tik 
reikia atkreipti daugiau dėmesį į viešąją nuomonę ir į bendrąją 
kritiką, kuri yra jau maždaug apibendrinusi, kas yra gražu; 
skoninga ir kuo verta gėrėtis.

Yra daug mūsų kaimo grįčių, kurios, būdamos išlipintos 
laikraščių gabalais, iškabinėtos pačiam paluby šventųjų paveikslų 
eilėmis, dažniausiai iš Amerikos atsiųstomis giminių fotografijomis 
ir kitokiomis „cackomis,“ kartais labai nepaprastai „dekoratyviškai“ 
atrodo. Apie šios rūšies skonį nėra ką ir kalbėti. Bet yra butų, 
kuriuose gyveną žmonės, skaitosi inteligentais, b skonio atžvilgiu 
tesiskiria nuo paminėtų gal tik tuo, kad sienas „dekoruoja“ ne 
laikraščiais, menkos vertės tapetais arba, kad neatsilikus nuo 
mados, leidžia kokiam nors žydeliui už pigiausią kainą išdažyti 
ir „išdekoruoti“ pasenusiais, gal kur dar nuo Mozės laikų, pa
vyzdžiais, sienas nukabinėja ne šventųjų paveikslais, bet daž
niausiai ant turgaus pirktais beverčiais ir bereikšmiais „abrozėliais“, 
kur tarp jų žymiausią vietą užima padidinta šeimininko (vieno ar 
su žmona) fotografija. Ir reikia stebėtis, kad dar daugelis inte
ligentiškų šeimų tokią buto „dekoraciją“ ne tik pakenčia, bet ja 
gėrisi. Nepasakyčiau, kad medžiaginiai nedatėkliai neleistų sko-
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n ingi au susitvarkyti, bet greičiau nerangus apsileidimas. Labai 
atsiprašau už įžūlumą, bet kitaip išsireikšti nerandu žodžių.

Tai kas gi pagaliau tiktų buto dekoracijai? Visa, kas 
gražu, meniška, skoningą. Bet kaip čia tą visa atskirti 
ir įvertinti, kad žmonių grožio ir skonio supratimas yra įvairus. 
Kas vienam patinka, kitam — ne, kuo vienas negali atsigėrėti 
ir atsidžiaugti, kitas išjuoks ir t. t.

Ir, tiesa, gal niekur nėra taip sunku rasti draugų, kaip sko
nio ir grožio dalykuose. Bet vis tik reikia pripažinti, kad išlavinto 
žmogaus skonis jau maždaug yra bendras visai tos rūšies žmonių 
grupei.

Taigi, kad išvengus turėti savo bute neskoningas „puošme
nas,“ pirmon galvon reikėtų atsisakytLpanašios rūšies „reikmenų“ 
pirkinėti turguj, galanterijos krautuvėse ar, kokiems perėjūnams 
siūlant, menkos meniškos vertės paveikslėlius, statulėles ar pan. 
Kambarys neprivalo būti prikimštas beverčiais „abrozėliais,“ bet 
užtenka, jei sienoj kabos vienas ardu meniškos vertės paveikslai, 
nebūtinai originalai, gali būti ir padorios reprodukcijos, raižiniai 
ir p. Tas šiandien nesunku įsigyti, kada meniškoji kūryba mai
noma už kasdieninės duonos kąsnį. Tik pereikim meno, meniš
kųjų amatų ar foto parodas, o, manau, rasim ten ne maža da
lykėlių, vertų būti mūsų kambaryje. Tegul užmokėta šiek tiek 
brangiau, bet pasitenkinimas, kad tuo būsim parėmę ir meniškąją 
kūrybą, duos mums malonų džiaugsmą.

Daug kas yra linkęs šeimynos nuotraukas kabinėti sienoj. 
Tai nepatogu keliais atžvilgiais: viena, kad tai yra netinkama de
koratyvinė puošmena, o antra, kad kartais į kambarį užklysta 
ir toki svečiai, kuriems tavo šeimyniškas gyvenimas visai nėra 
įdomus. Tokias nuotraukas geriausia laikyti albume, kuriuo visuo
met galima pasidžiaugti su prieteliais, artimais draugais ir gimi
nėmis. Tas pat galima pasakyti ir apie fotografijas laikomas ant 
staliuko. Žinoma, čia kartais sunku atsisakyti nuo brangaus mums 
asmens atvaizdo, kuris traukte traukia mūsų akį, sužadindamas 
atmintyje malonių iliuzijų. Tačiau, tokiais atvejais, reikėtų jis 
pasistatyti ar pasikabinti bent tokioj vietoj, kad kuo mažiausiai 
krisdamas į akis pašaliniams asmenims, patogiausiai būtų prieina
mas mums patiems. Apskritai imant, fotografija nėra bloga dekoraty
vinė puošmena moderniškam bute, tik būtinai turėtų pasižymėti 
Šiokia tokia meniška kompozicija. Tema nesvarbu: viens mėgsta 
gamtą, kits žmones, ypač širdžiai artimus, bet tik visur turi būti 
skonis ir saikas.

Visi kabinami sienoj paveikslėliai turi būti taip pat skonin
gai įmatuoti rėmeliuosna ir po stiklu, išskiriant aliejinius. Akva
relė, reprodukcija ar fotografija, turi turėti ir atatinkamą paveikslo 
tonui foną arba pakraščius. Tuo paveikslas įgauna tam tikro 
darnumo su apsupančiu jį rėmeliu ir net visa aplinkuma. Kad ge-
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Kur neslegia menas...

riau išsiskirtų paties paveikslo turinys, tinka ir kontrastas, pavz., 
Šviesus paveikslas tamsiame fone arba atvirkščiai. Toliau reik 
atsižvelgti, kad rėmelio spalvos charakteris atatikty paties paveik
slo charakterį, pavz., žiemos vaizdams tinka šalta sidabrinė ar 
balta spalva, vasaros — būtinai auksinės ar šiltos spalvos. Nei- 
tralaus pobūdžio paveikslus montuojant reik atsižvelgti bent 
aplinkinės dekoracijos ar baldų spalvos. Moderniškam bute tinka 
paprastas lygus ar sudėtingesnės moderniškos konstrukcijos rėme
lis. Seny stilių rėmai gali sugadinti visą buto darnumą.

Labai malonų įspūdį daro ir kur ant bufeto, knygų spintelės 
ar tualetinio staliuko pastatytas koks nors plastiškas, turįs meni
škos vertės, dalyke.is: gipso ar bronzos stovylėlė, keramikos dir
binėlis, ar medžio drožinėlis ir k

Mažo maštabo kambarėliui netinka stambūs paveikslai ir 
stovylos. Tuomet kažkaip nejaukiai jaučiamasi. Stambus paveikslas 
reikalingas tam tikro atstumo, o jei jo nėra, jis nustoja savo tos 
estetiškos vertės, kuri tik pastebima iš toliau, kada atskiros pa
veikslo dalelės susilieja į harmoningą visumos vaizdą.

Kas dėl sienoje kabinamų moderniškų siuvinėtų ar austų 
rankdarbių, reikia labai abejoti, ypač su visokiais užrašais ir 
obalsiais. Tai atrodo kažkaip nerimta ir naivu. Rankdarbiai turi 
labai tinkamą sau vietą, tik jau ne ant sienų! Kitas dalykas siu
vinėti paveikslai, kuriuos įrėmavus galima drąsiai kabinėti vietoj 
tapytų.

u
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Agr. J. Valatka •
' Moderniškos vaišės
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Nemėgstame kasdieniškų klaūsimų. Apie juos nenorime ir 
pagalvoti. Mūšy susirinkimuose visuomet net tokius klausimus, 
kurie padanges siekia, arba net apie ką daug šnekama, nieks ir 
nemano realizuoti. Net ir pradėti to nemano!

Šluotos neperlauš! iš karto. Tik lauždamas žabelį vieną po 
kito, sulaužysi visą šluotą. Didelių užsimojimų iš karto neįvykdysi. 
Tik realizuojant vieną darbelį po kito, padarysime didelį darbą, 
Sakysime, blaivinimo klausimas labai svarbus mūsų krašte, visais 
atžvilgiais. Ir kuriam lietuviui jis gali nerūpėti jau vien dėl to, 
kad apsaugoti savo tautą nuo degeneracijos. Prie jo galima labai 
iš aukšto eiti, galima prirašyti tomus visokį y išvedžiojimų ir ne
mažiau prišnekėti, o gyvenime mažai tepajusime realių rezultatų. 
Reikia, žinoma, ne tik teoretiškai klausimą nušviesti, bet, svar
biausia, reikia ir nors šiek tiek realizuoti. Kiek ką įgyvendinsime, 
tiek ir turėsime. Blaivinimui daug gali padaryti kiekviena šeimi
ninkė. Ji turi atminti, kad lengvi valgiai-blaivūs valgiai. Lengvi 
valgiai —sveiki valgiai. Dar daugiau, lengvi valgiai—mūšy šeimi
ninkių vispusiškas kultūrinio susipratimo pažymys.

Kompromituojąs! inteligentė, kuri savo šeimą, net fizinio 
darbo nedirbančią, maitina sunkiais, vienodais valgiais. Jie berei
kalingai apsunkina vidurius. Juk nereikalinga kūnui tiek daug 
riebumų, aštrumų. Inkstai nuo tokio valgio genda, nes jiems rei
kia labai daug košti baltiminių medžiagų atmatų, kuomet šie 
sudega kūne. Kepenims ir kitoms liaukoms reikia gaminti daug 
virškinamųjų sulčių, kad- galėtų tas maisto krūvas suvirškinti. 
Širdis nuvargsta, kuomet jai reikia kraują varinėti nutukusiame 
kūne. Kam tiek beprasmingais daug tokių sunkių valgių! Tikrai 
kultūringas žmogus taip nedarys.

Blogiausia, kuomet tokiais valgiais vaišiname ir savo svečius, 
jie tuomet nieko fiziniai nedirba. Savo svečiams daugiau nieko 
ir neduodame kaip tik „stipriai pavalgyti ir išsigerti“. Tas papro
tys dar užsilikęs iš tų laikų, kuomet žmonės tik skilvio reikalus 
ir tesuprasdavo arba kasdien nedavalgydavo. Jeigu inteligentė šei-t 
mininkė ir šiandien taip daro, — užgauna savo svečius arba pati 
nesupranta, ką daro.

Jei savo svečius norime pamylėti ir prie stalo, pakanka 
mažmožio. Tam tetinka tik lengvi, švelni valgiai. Jie tiktai tehar- 
monizuoja su ta nuotaika, kuri turi būti besivaišinant. Tik taip 
pavalgius, žmogus nenustuoja jautrumo kilnesniems, daugiau dva
siniams, dalykams. Sunkūs valgiai žmogų traukia prie žemės, 
lengvi valgiai kelia jį aukštyn. Nuo sunkių valgių kiekvienas 
jaučia neramumą, nemalonumą savo viduriuose, visur kaista, visur 
troškina, visur perdaug pilna, net kieta. Tai viską reikia „užlieti“.
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Reformuojant valgį ir vaišes daug visokių problemų išspręs- 
tumėm: mūsų krašto kultūringumas padidėtų, būtumėm sveikesni, 
blaivesni; be to, dar ir sutaupytume. Šis paskutinysis momentas 
mūsų inteligento gyvenime darosi vis aktualesniu: pajamos kaskart 
mažėja, nes inteligentų perteklius didėja, o dailiai gyventi ir kul
tūrinėmis priemonėmis naudotis norėsime.

Pirmieji vieši žingsniai už lengvą valgi buvo padaryti per 
pirmąjį L. Priešalkoholinį Kongresą Kaune. Tuomet priešalkoholi- 
nėje parodoje tas dalykas buvo pabrėžtas. Panašios viešos parodos 
turėtų būti visuose Lietuvos kampuose suruoštos. Ta kryptimi turi 
būti tinkama propoganda žodžiu ir raštu padaryta. Mūsų spauda 
net įžanginiuose straipsniuose šitokius klausimus turėtų nagrinėti. 
Jie yra įvykdomi, realizuotini, nors ir nebe kliūčių. Sakysime, ar 
visiems suprantama, kas yra lengvas valgis? Nieks tokio klausimo 
nekėlė. Net menkiausios brošiūrėlės neturime. Keista! Valgome 
kasdien, o apie valgį nieks neparašo. Didelė nelaimė, kad mūsų 
šeimininkės mokinasi virti iš prieškarinių brošiūrų. Arba jos mo
kinasi iš restoranų, kuriems rūpi, kad žmonės daugiau i š g e r t ų.

Vis dėlto turime ir savo tarpe nedidelį būrelį inteligenčių, 
kurios tiksliai supranta valgį ir vaišes. Jos turėtų ir kitoms padėti 
suprasminti šitą sritį. Per atskiras šeimas daug galima padaryti. 
Nuo jų užsikrės ištisi rateliai. Studenčių ko-poracijos taip pat 
galėtų čia daug padaryti. Per savo šventes jos galėtų ir į valgius, 
kuriais vaišina savo svečius, įdėti prasmės; jos greičiausia turėtų 
nusikratyti to banalumo, kuris viešpatauja šioje srityje mūsų krašte.

L. K. Blaivybės D-ja organizuoja blaiviems papročiams su
daryti Komitetą. Jis galėtų visuomet kiekvieną pastangą tame 
darbe paremti. Iš inteligentiškų sluoksnių šis darbas turėtų persi
mesti į paprastų žmonių šeimas. Moterų D-ja yra dėkingo, nau
dingo darbo dirva. Jos narės tokį darbą tikrai supras ir parems.

Pavasario federacijos nariai laukia konkretaus, jiems prieina
mo darbo. Kodėl jiems tokio darbo neduoda? — Visi dirbkime, 
ką pajėgiame, ir nepajusime kaip jau būsime nuveikę didelį darbą. 
Suprasminkime valgius!

V. Kur maus kaitė.
Šeimos auklėjimo teismas

I

Marijos Pečkauskaitės vardo gimnazijos ir L. K. M. S-gos 
pradžios mokyklos Tėvų Komitetų nutarimu, 1933 m. gruodžio 
mėn. 3 d., Ateitininkų salėje, buvo suruoštas šeimos auklėjimo 
teismas. Teismo pirmininkas buvo prorektorius BĮ. Česnys, nariai: 
Dr. Pr. Raulinaitis, Dr. A. Birutavičięnė ir p. Tumėnienė, sekre
torius — A. Šerkšnas.

Šeima kaltinama pedagoginio metodo atžvilgio, kūno kultū
ros, doriniu, tautiniu ir valstybiniu atžvilgiais.
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Pedagoginio metodo atžvilgiu kaltino p. Ig. Malinauskas, 
gynė — p. O. Krikščiūnienė. Kaltintojas skiria inteligentų šeimą 
ir paprastų žmonių šeimą. Pirmoji turi būti pavyzdžiu antrajai. 
Tad kaltinama tik inteligentų šeima. Tėvai daugiau dėmesio krei
pia į žinių perteikimą, kaip į auklėjimą. Tik gaila, kad tėvai, 
pamiršdami šį antrąjį uždavinį, neatlieka tinkamai ir pirmojo — 
jie nesugeba savo vaiky protinti. Tėvai nesidomi pedagogine lite
ratūra. Pav. taip vertinga knyga, kaip „Jaunuomenės auklėjimas“ 
labai mažai skaitoma, tai rodo toks nedidelis skaičius parduotų 
egzempliorių. Pedagoginių žurnalų tėvai visai neskaito. Net ir 
toks žurnalą'--, kaip „Motina ir vaikas“ negali pasidžiaugti skaity- 
ty toj u gausumu. Tėvai nemoka įkvėpti savo vaikuose meilės 
tėvams. Paikindami ir lepindami vaikus, tėvai sugriauna tik savo 
autoritetą. Vaikai 10 — 11 mėty lieka neatviri tėvams. Vaikai 
dažnai paliekami vieni tarnaičių priežiūrai, kurios ne kartą vyres
nio amžiaus berniukus suvedžioja. 'Tėvai per maža kreipia dėme
sio į vaiky draugus, jų žaidimus. Nedaroma atranka vaikams 
skaitytinų knygų, nei lankytinų kino filmų.

Gynėja pastebi, kad mūsų inteligentų šeima dar jauna, ją 
formavo visokios karo ir revoliucijos audros. Per taip trumpą 
laiką šeima nepajėgė sukurti lietuviškų tradicijų. Prie rimtesnio, 
svarbesnio darbo moterys neprileidžiamos, pav. kad ir mokyklų 
reformos klausimą svarsto vieni vyrai ir, tokiu atveju, mergaičių 
auklėjimas ir ateityje gali nukentėti. Motinos pavyzdys, jos pasi
aukojimas šeimai labiausiai veikia vaikus. Musų motinoms tokio 
pasiaukojimo netrūksta ir dabar.

Kūno kultūros atžvilgiu turėjo kaltinti Dr. A. Jurgelionis. 
Jam neatvykus, pranešimą perskaitė p. Kveklys, gynė — Dr. KL 
Ruginis. Pranešime buvo nurodyta, kad tėvai nemoka įvertinti 
tikros kūno kultūros reikšmės. Kūdikiai tinkamai nemaitinami, 
neišnaudojama oras, saulė ir vanduo. Nesirūpinama vaikų žaislų 
kokybe ir kiekybe. Vaikai turi kurti žaidimų pasaulį, jie turi išgy
venti vaikų amžių, o tam jie reikalingi tėvų pagalbos. Tuo tarpu 
tėvai neskiria pakankamai laiko bendravimui su vaikais, jie sten
giasi vaiku nusikratyti, palikdami jį motinos ar tarnaitės priežiūrai.

Gynėjas linkęs manyti, kad nurodytų neigiamybių, kūno 
kultūros atžvilgiu, mūsų šeimose yra daug mažiau. Kad tėvai 
^rūpinasi vaikų sveikata, rodo mažas inteligentų vaikų mirtingumus. 
Visai neteisinga būtų tvirtinti, kad tėvai nesirūpina duoti vaikams, 
kaip galima daugiau gryno oro: pasižiūrėkime tik Kauno gatvėse, 
kiek daug vedžiojamų ir vedžiojamų vaiky, kartais ir praeiti negalima.

Doriniu, tautiniu ir valstybiniu atžvilgiu kaltino p. Z. Kuz- 
mickis, gynė — p. J. Talmantas. Kaltintojas pastebi, kad, kalbant 
apie mūsų Šeimos nenormalumus, reikia* nagrinėti tik tas šeimas, 
kurios nesistengia savo vaikus auklėti. Dorinimo atžvilgiu visų 
stipriausiai veikia vaikus tėvo motinos pavyzdys. Tų gerų pavyz-

1
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MOTERYS LIETUVOJE
Pirmajam Priešalkoholiniam Kongrese Kaune 

nepaprastai įdomios parodos ruošime dalyvavo: Dr. Ragaišienė, 
p. Zaunienė, Dr. M. Gylienė, p. Michnevičienė, p. Glemžaitė,p. 
Girnienė, p. Raulinaitienė, p. Pakštienė, p. Čekanauskaitė, p. 
Petrušauskienė, p. Starkienė, p. Milčienė, p. Urmanienė, p.Serei- 
kienė ir kitos, žymiosios Kauno Moterys.

Apaštalavimo Seserų Draugija, laikydamasi savo 
įstatų, įsteigė Mergaičių Moksleivių Globos Misiją, kurios tikslas 

džių labai retai tepasitaiko. Sumodernėjęs mūsų dienų gyvenimas 
neigiamai veikia žmonių dorovei. Kaltintojas paskaito iš laikraščių 
keletą pavyzdžių, įvairių nusikaltimų. Mūsų šeimos neturi gerų 
tradicijų ir nesistengia jų susidaryti. Tarnaičių klausimas labai 
opus. Tarnaitė buvus tokioj šeimoj, kur auklėjimas neracionalus 
ir patekus į tokią Šeimą, kur vaikai labai rūpestingai auklėjami, 
daro daug žalos. Mūsų inteligentai leidžia savo vaikus į svetim
taučių mokyklas ir tuo išauklėja politinius ir tautinius indiferentus. 
Dar ir dabar nesiliauja lietuviai inteligentai vesti svetimtautes mo
teris, kurios, į auklėjimą įveda daug disharmonijos. Tėvai nesisten
gia savo vaikus tautiškai sąmoninti. Pav., tautos šventėse dalyvauja 
nedidelis skaičius mokinių, kitų patys tėvai neleidžia dalyvauti. 
Mokykloje pasiaiškindami savo nedalyvavimą mokiniai meluoja, 
o to išmoko patys tėvai. Mes paveldėjom iš rusų visišką neger
bimą ir netaupymą valdiško turto.

Gynėjas teisina šeimas, kurios leidžia vaikus į svetimtaučių 
mokyklas pastebėdamas, kad jose esančios geresnės auklėjimo 
ir mokymo sąlygos. Mūsų mokyklos yra perpildytos, klasėje mo
kosi 40—60 vaikų, tad ar gali . būti tokiose sąlygose tinkamai 
mokoma ir auklėjama? Tėvai yra priversti leisti savo vaikus į 
svetimtaučių mokyklas. Gynėjas prašo išteisinti šeimą, nes ne 
visos šeimos esančios blogos, yra daug ir gerų. Gi blogosios 
šeimos yra netikusių sąlygų padaras.

Po diskusijų teismo pirmininkas pranešė, kad sprendimas 
bus paskelbtas vėliau.
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yra padėti neturtingoms moksleivėms ir aukštes
ni o mokslo siekiančioms m ergą i tė m s m o k s 1 ą įsigyti ir 
ypač jį baigti, taip pat katalikiškai auklėjant apsaugoti jas nuo 
materijalinįo skurdo. Kelti apšvietimą ir stiprinti mokslo jėgą 
Lietuvos moteryse. ;

Misijos reikalais galima kreiptis į misijos viršininkę nuo 14 
v. iki 16 v. kasdien šiuo adresu:

Kaunas, Italijos g—ve Nr. 35 b 3.
— Šiauliuose, Mergaičių gimnazijoje įvyko kleb. Lapio inici- 

jatyva ponių ir panelių labdariškas susirinkimas, tikslu — aiškin
ti ir suprasti sunkią biednuomenės būtį.

Susirinkime įsirašė į šv. Vincento labdarių draugiją 28 po
nios. Pasisiūlė 14 ponių lankyti vargšų Šeimas, duoti vienam 
vargšui ar bedarbiui valgyti. Nutarta rengti ponių ir panelių 
antradienius nuo 17 — 21 v., per kuriuos susirinkusios dirbti rankų 
darbelius taisytų rūbus, siūtų ir aptartų kitus reikalus. Eidamos į 
tuos susirinkimus narės moka 10 centu.

• . • •*

Susirinkime dalyvavo apie 70 ponių ir taip pat buvo maty
ti jaunų panelių, daugiausia moksleivių, besidominčių socijaliniu 
veikimu.

— Moterys, va Ist. tarnautojos, ištarnavusios ne mažiau pusę 
metų, gimdymui gauna 8 savaites atostogų su alga. Šalia to jos 
naudojasi ir eilinėmis atostogomis.

— Šv. Teresėlės drama. Gruodžio 13 Jėzuitų salėje 
įvyko paskutinis dramos „Šv. Teresėlė“ pastatymas. Gausingas 
publikos, o ypač jaunimo, lankymas per visus pastatymus rodo, 
kad tiek mūsų visuomenėje, tiek jaunime religiniais motyvais sta
tomos dramos turi didesnį pasisekimą, negu amūro, ar šių dienų 
gyvenimo tragedijų scenos,Kai pastarosios prislegia, suerzina žiū
rovo dvasią, pirmosios ją pakelia, įkvėpia idealizmo, didingai 
nuteikia gyventi ir kovoti. Štai ko reikia ne tai išprusintai, rafi
nuotai publikai, bet eilinei, idealiajai, plačiajai publikai: Dramą 
parašė kun. Marcinkus — Tauroms.

Dėl paties veikalo tobulumo sunku ką pasakyti. Visiškai 
suprantama, kad, statant pirmąjį kartą ir tai dar iš rankraščio, 
nelengva buvo išvengti kai kurių netobulumų bei pamatyti kai 
kuriuos scenoje sunkiai pritaikomus dalykus. Tačiau to nežiūrint, 
šis veikalas vertas atkreipti dėmesį, juo labiau, kad jis yra pirmas 
pas mus ir gal iš viso retas pasaulyje. Kiek teko girdėti, tik pran
cūzai turi parašę šv; Teresėlės dramą ir net filmų. Kitomis kalbo
mis, berods, dar nėra. Dėl to mūsų dramos rašytojų pažangumą 
galima tik sveikinti.

Dėl pastatymo, reikia pasakyti, kad jis buvo gana geras, 
ypač turint galvoje sunkias šio veikalo pastatymo aplinkybes. 
Viso pastatymo siela buvo p-1 ė C. Griniūtė — šio 
veikalo režisorė — svarbiausios rolės (Teresėlė) aktorė. Savo

41



■ 40 ..
■ ' . ’ ' ” ' I ..

sumania režisūra ir nuoširdžia vaidyba ji šį veikalą tarsi per 
naują sukūrė. Jos dėka šv. Teresėlė Kauno publikai buvo pastatyta, 
taip simpatiškai, kad ji ir dabar kaip gyva stovi žiūrovų akyse. 
Nereikta užmiršti, kad sukurti šventosios tipą yra taip sunku, 
kaip ir tapytojui sukurti šventojo paveikslą. Svarbiausios rolės 
atlikimą sunkino dar ir ta aplinkybė, kad visi kiti artistai buvo 
ne teatralai. Tačiau glaudus tarp vaidintojų nuoširdumas, nuosta
bi pastanga atkurti šv. Teresėlės gyvenimą, sudarė gana gerą 
ir bendrą visy artistų valdyboje įspūdį.

— Lietuvos Filharmonijos draugijos koncerte sausio m. 6 d.- 
su dideliu pasisekimu koncertavo s m u i kini n k ė ir k o m p o zi- 
tor ė G. Bacevičiūtė.

Šį kartą ji atliko vieną iš sunkesnių^ tos rūšies veikalų — 
Čaikovskio vienintelį smuikui koncertą. Čaikovskis šį koncertą 
parašė 1878 m., bet to laiko virtuozai jį dėl sunkumo atsisakė groti. 
G. Bacevičiūtė visus sunkumus sėkmingai nugalėjo, koncertą pa
grojo su dideliu temperamentu ir entuzijazmu; jos nepaprasta 
technika, švelnus ir galingas (kiek sausokas) tonas žavėjo klausy
tojus, ypač „Andante“. Smuikininkė gavo gėlių ir bisui pagrojo 
Rimskio Korsakovo ir kitų kūrinių.

G. Bacevičiūtė labai įdomi ir, kaip kompozitorė. Jos „Kari
katūros“ parašytos Stravinskio suity stiliuje nuosekliai ir logiškai, _ 
ir įdomiai instrumentuotes.

—- Moterys mokosi šaudyti Belvederio aukšt. pieni
ninkystės mokykloje kariškas rengimas dėstomas dviem kursams. 
Šaudymą į taikinius atlieka ir moters.

— 1934 m. Jaunosios Lietuvos Są-gos mergaitės atsiskyrė 
nuo vyrų ir pasirašė naują statutą.

— Aš m e no j mirė 93 met. Komarienė—Petkevičaitė. Tai 
buvusi 1863 m. sukilimo veteranė. Ji su seserim maitindavo 
sukilėlius, nešiodavo jiems miškan rūbus, ginklus ir maistą, 
gabendavo juos per Nemuną ir slaugydavo ligoje. Kartą jai teko 
slaugyti sukilėlį, kuris dėl žaizdos galvoje visą laiką rėkė. Tuo 
tarpu kazokai sukinėjosi aplinkui. Tik po keliy dieny, nelaimin
gasis mirė ir buvo Petkevičaitės slapta palaidotas. Ūž tuos 
nuopelnus lenkų vyriausybė buvo pakėlusi Komarienę poručiku.

— F. Po v i ckaitė-Bortkevi čienė gruodžio m. 23 d. 
minėjo savo 60 metų sukaktį. Ji yra žinoma visuomenės veikėja ir 
spaudos darbininkė. Dirbo daug „Varpe“, „L. Ūkininke“ ir k. 
kairiojoj spaudoj, ypatingai „Lietuvos Žiniose“. Ji deda daug 
pastangų ir organizuoja pašalpas įvairiems nukentėjusiems politi
niams kaliniams. '

— Telšiuose surengtas inteligentės moters teismas. Ji 
buvo kaltinama tautiniu, šeimos ir moraliniu atžvilgiu.

Kaltintojų buvo nurodyta, kad moteris, dar prieš eidama į 
Šeimą, mažai pasirengia, maža skaito rimty motery laikraščiy, ven-
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gia darbo, perdaug išleidžia pramogoms ir papuošalams, vaikus 
auklėja ne-jos, bet tarnaitės ir kit.

Gynėjai stengėsi moterį pateisinti, suversdami visą kaltę vy
rams, pa v., moterys neišdykautų, jei neprisidėtų vyrai, nešoktų 
nepadorių šokių be vyrų ir kit. Teismas išteisino moterį lygtinai: 
jei ji per tam tikrą laiką pasitaisys.

— B r. Buivydai t.ės .-romanas „Atversti lapai“ greit 
bus baigtas spausdinti Panevėžio lietuvių spaustuvėje „Banga“.

Iš studenčių gyvenimo
‘ ‘ • *1

— Ateitininkių Tarybos pirm. Maželytė Amelija, vice-pirm. 
Matulionytė Magdalena — „Birutės“ Draug., sekret. Ratkevičiūtė— 
„Fideles Justitiae,“ p. Petrauskaitė — Skrupskelienė — at-kių sen
draugių atstovė ir stüd. ateitininkių korporacijų bei draugovių pir
mininkės.

— Justi ei j ų šventė. Studs at-kių korp! Fideles Justitiae 
ir at-kų korp! Justitia XI. 26 d. šventė metinę šventę. Rytą visi 
organizuotai dalyvavo pamaldose ir priėmė Šv. Komuniją, 14 vai. 
įvyko iškilmingas posėdis. Šventės proga korporacijas sveikino 
un-to rėkt. M. Römeris, kan. Dogelis ir kit. Vakare įvyko koncer
tas — balius. Korporacija vis didėja nariais ir turtėja darbo en- 
tuzijazmu.

— Fili re Samogitiae. Žemaičių studenčių korp. „Filiae 
Samogitae“ išrinktas prezidijumas 1933 — 34 akad. metams: pirmi
ninkė — Alisa Noakaitė, stud. med., vice-pirm. — Stasė Naruše
vičiūtė, teis., sekretorė — Elena Liaudinskaitė.

— Kuriama Korp! „Lietuvaite“. Prie „Lietuvos“, korp. 
kuriama moterų korporacija „Lietuvaitė“, kuri laikysis „Lietuvos“ 
ideologijos.

— V. D. universiteto studenčių šaulių būrys. — „Živilė“ 
įsisteigė prieš 3 metus. Dabar „Živilės“ būrys atsidėjęs rengiasi 
vasario 23 d. švęsti 3 metų sukaktį.

Per tuos tris studijų metus studentės šaulės pasižymėjo savo 
darbingumu, susiklausymu ir nuveiktais darbais. Pirmiausia išlei
do dvi kursų laidas lektoriaujant kpt. Jaučiui. Kursų tikslas — 
pasiruošti šaulėm kultūriniam ir kariniam Šaulės darbui, susipažinti 
su ginklu, sanitarų pareigom, pirmąja pagalba ir 11. Be to, vidu
jinis studenčių šaulių principas, baigus universitetą, kur nors pro
vincijoj vadovauti šaulėm mergaitėm, būti pavyzdingomis jų vado
vėmis.

Per sueigas skaito referatus, literatūrinius dalykėlius, susira
šinėja su provincijos mergaičių šaulių būriais, sportuoja. Atostogų 
metu lanko aplinkinius provincijos būrius su paskaitom, iškelda- 
mos mergaitės šaulės ideologinę reikšmę. Taip pat aktingai da-
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lyvauja susitvėrusiam Šaulių eksperimentiniam teatre, kaipo artis
tės, ir ruošiamuose manevruose.

Valdybą sudaro: E. Putvinskaitė — pirm., E. Grigaitė — 
vadė, Šimkutė — sekret, ir V. Pavinkšrytė — iždin.

— M. TamašauskaJtė-Lipčienė š. m. gruodžio 14 d. 
išlaikė Humanitariniam fak-te istorijos šakos, diplominius egza
minus pažymiu gerai.

— „Naujosios Vaidilutės“ faktinoji Redaktorė J. Drungaitė 
pasitraukė iš Redakcijos baigti studijas. Jos pareigas eis Iz. 
Blaudžiūnaitė.

— Tradicinis „Giedros“ Draugovės Blynų balius įvyks š. m. 
vasario mėn. 13 d. At-kų Rūmųsalėje.

. . ■ . • a

MOTERYS UŽSIENYJ
Lietuvė — P r a n cūzų rašytoja. Lietuvė p. Šernienė 

savo romanu „Lemai irreparable“ Prancūzijoje sulaukė didelį 
pasisekimą. Tarp prancūzų ji ima garsėti.

. ■ ' ■ t , • •

Vokietijoje
— Žymi vokiečių rašytoja I z oi d e K u r z iškilmingai šventė 

savo 80 mėty Jubiliejy. Žymesni jos jaunystės veikalai — „Mein 
Jugend“, „Das Leben meines Vaters“, „Die Stadt des Lebens“, 
„Jugendland“. Vėlesnioji* kūryba — „Der Despot“ „Nächte von 
Fondi“, „Vanadis“, „Die Nacht im Teppichsaal“ ir lyrika yra tik
rai vertingi.

— Berlyne mirė žymi muzikė pedagogė ir rašytoja Zu 
z a n a T r a u t w e i n 49 m. amžiaus. Svarbesnieji veikalai: „Die 
schöne Richterin“, „Gesellschaft und Geselligkeit“ — sociologijos 
studijos ir kiti.

— He ss en o i r T i u r i n g i j o s kraštuose statistiniai da
viniai parodė, kad katalikų Šeimos viršija 5°/0 evangelikų šeimas 
vaikų gausumu. Bendrai apskaičiuojant vienai protestantų šeimai 
tenka 2,55 vaiky ir vienai katalikų šeimai 3,80 vaikų. > Katalikų 
Šeimos vidutiniškai turi po 3 ir 4 vaikus, evangelikų šeimos tik 
po 2.

— Voki e Č i y k ū d iki ų i r v a i k y gi o bos są j u n g a 
rūpinasi naujosios kartos sveikata. Jos uždaviniai: rūpintis gim
dančiomis, žmogaus sveikata, įsąmoninti gydytojus, kad jy užda
vinys ne tik taisyti sveikatą, bet svarbiausia ją apsaugoti nuo 
įvairiausių pakenkimų. Gydytojo darbas turi tarnauti tautai.

— Vokiečiai mažina ir studenčių skaičių. Vo
kiečių vyriausybę paskelbė dekretą, kuriuo ateityje į vokiečių uni
versitetus bus priimami tik parinkti abiturientai, ir tai tam tikrais 
apribotais skaičiais. Ateinančiais metais į universitetus bus pri-

44



imta tik 1.500 motery (1932 met. į vokiečių universitetus stojo 
4.400 moterų)* Kandidatai j universitetus bus parenkami pagal 
proto ir kūno subrendimą, moralini charakterį ir tautinį atsa
kingumą.

— Graži lietuvaičių rankdarbių paroda Tilžėje 
buvo padaryta prieš Kalėdas. Buvo senųjų ir naujųjų laikų pui
kių rankdarbių. Parodą aplankė ir daug vokiečių.

Amerikoje

S

Amerikos lietuvės moterys organizuoja Dariaus ir Girėno vardo 
motery draugiją, į kurią nori įtraukti visas liet, ekskarių moteris, 
seseris, dukteris etc. Draugija dirbs iš vieno su Amerikos įegi- 
jono lietuvių postu. Amerikos lietuvių legijono nuveikti darbai 
yra žymūs.

— Amerikos lietu v ė D r a n g ei i e n ė, gražiai pasirodžiusi 
Amerikos „Don Žuano“ operoj, angažuota Č i k a g o s G r a n d 

tekusi į operą. Ji buvo išrinkta iš 360 dainininkių ir laimėjo 
pirmąją vietą. Ateinančiam sezone ji dainuos 2 operose: „Aidoj“ 
ir „Pine. Turandot“. Tik gaila, kad operos vadovybė jos pavardę 
įsakė iš Drangelienės pakrikštyti į B. Darlys.

— Amerikos moterų judėjimo vadei, gyvenančiai Berlyne, 
Karie Kapmann — Kaft sukako 75 metai. Jubiliatė gavo iš 
visų šalių daug sveikinimų. 4

Italijoj
— Ta r p t auti n ės k a t ai ik i ų mote r ų są j u n g o s 

kongresą s. 1934 metų nuo kovo mėn. 26 d. iki balandžio 
mėnesio 7 dienos Romoje įvyks tarptautinės katalikių moterų są
jungos kongresas. Kongreso dalyvės dalyvaus iškilmingame 
Šventųjų Metų užbaigime ir pal. kunigo Bosko šventuoju pripa
žinimo iškilmėse.

— Tarp. Montesori kongresas. Ketvirtas tarptautinis 
Montesori kongresas įvyks, 1934 m. nuo balandžio 3 iki 15 d., 
Romoje, pačiai p. M. Montesori pirmininkaujant. Kongreso metu 
rengiama paroda, kurioje bus nušviestas Montesori sistemos pa
plitimas pasaulyje ir sistemos pasiekti pedagoginiai vaisiai. Iš 
įvairių šalių montesorinių mokyklų bei darželių vaikai bus pa
kviesti dalyvauti šitoje parodoje, kad gyvu pavyzdžiu parodytų 
praktiškąjį sistemos darbą.

— Vatikane XII/9 dieną Bažnyčių varpams skambinant 
ir 10.000 maldininkų susirinkus šv. Petro bazilikoje, prancūzų 
piemenėlė Bernadette Soubiraus buvo paskelbta šventąja. Iš už
sienių atvykusiems maldininkams vadovavo 60 vyskupų. Maldi-
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ninku tarpe buvo 10 prancūzų senatorių ir 20 atstovų rūmų narių. 
IŠ Liurdo atvykusioms mergaitėms buvo specialiai leista nešioti 
savotišką liurdiečių galvos apdarą, panašų į tą, kurį pati Berna
dette nešiodavo, vietoje paprastos mantilijos, kurią moterys turi 
nešioti Popiežiaus akivaizdoje. Vakare šv. Petro bazilika buvo 
iliuminuota tūkstančiais mažų vaškinių žvakių.

Š ve n t ų jų M e t ų pabaigoje rengiamasi paskelbti šven
tomis palaimintoji Mari j a M ichela ir palaimintoji B erta 
Luiza d e M ari Ha c ir prancūzė Johaana Thouret.

— Motinos ir vaiko diena Italijoje— Kalėdų šven
čių proga Musolinį priėmė 92 motinas, kurios turėjo daugiausia 
vaikų iš įvairių provincijų ir jo jauniausioji duktė išdalino skirtas 
motinoms dovanas. Jau 1926 m. buvo sudaryta tam tikra tautinė 
organizacija motinoms ir vaikams globoti. Nuo 1926 m. iki 1933 in. 
organizacija sušelpė 1,200,000 motinų ir 3.500.000 vaikų. Organi
zacija visose Italijos dalyse turi 2.500 skyrių.

Kitur
— Š v ei c a r i j a. Socijalinėj moterų mokykloj Liucerne įvyko 

antrasis katalikių socijalinių valdininkių sąjungos suvažiavimas.. 
Perredaguotas statutas, pagal kurį sąjungos uždavinys jungti Švei
carijos katalikes socijalines valdininkes, gerinti jų profesinius rei
kalus, atstovauti jų socijalinius ir ekonominius interesus, kelti 
narių religiniai dorinį gyvenimą. Be to, sąjunga rūpinasi savo 
narių savitarpio pagalba. Sąjunga priklauso Šveicarijos katalikių 
moterų federacijai.

— Ponia L a er u m — Lieb ich, garsi norvegų kom
pozitorė, nesenai šventė savo 70 metų amžiaus ir 50 metų 
meno darbo sukaktį. Ji artimai draugauja su Sigrid Undset; abi 
yra katalikės. Jos pagrindinis meno dėsnis yra: muzika ir religija 
neišskirimos. Religija yra giliausia muzikos idėja.

— Marė Allen s m arki ai organizuoja Anglijos moteris 
į atsargos korpusą. Londone buvo šios organizacijęs didelis susi
rinkimas — visos uniformuotos. Mokinasi šaudyt ir gintis prieš 
nuodingas dujas. Kai kurios mokosi orlaivystės. Jos padės karo 
metu apginti Angliją.

— Šių dienų Turkijos moteris. Turkų užsienio reikalų 
ministerio duktė, Emina R u s ch d i, turkų atstovybėj Belgrade 
priėmė spaudos atstovus. Turkijos dabartines moteris ji pareiškė 
esant pagrindinėse teisėse lygias vyrams. Jos yra laisvos ir gali 
daryti didelę kultūrinę pažangą. Studentės konkuruoja su vyrais 
ir gauna valdiškas ir privačias tarnybas, daugiausia kaip vyrų 
pagelbininkės. Turke moteris yra ligoninės direktorė, užsienio 
reikalų ministerijos sekretorė, gydytoja, pramonininke.

4
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Greitu laiku bus moterys policininkės. Universitetuose mo
terys sudaro 50 °/o klausytojų. Pirmutines premijas gauna dau
giausia moterys.

Turke moteris mėgsta sportą: žaidžia tenisą, joja, plaukia ir 
keliauja. Turke hera sentimentali. Ji stovi ant tikrovės pamato. 
Naujas gyvenimo tempas jai uždėjo naujas pareigas, bet drauge 
ir išmokė naujai suprasti gyvenimą. Meilė turi turkės širdy gar
bingą vietą, • bet ji nėra jos gyvenimo tikslas. Ir mylėdama, ji 
pasilieka vyro lygiateisė draugė.

Japony ambasadoriaus duktė priėmė kata- 
lik y tikėjimą. Japonų ambasadoriaus Paryžiuje Sao duktė 
priėmė krikščionių katalikų tikybą. Krikšto ceremoniją atliko apaš
tališkasis nuncijus Bruselyje. Popiežius suteikė naujai krikščionei 
savo ypatingą palaiminimą. Echo de Paris šia proga pažymi, kad 
aukštuosiuose japonų sluogsniuose konstatuojamas didelis palin
kimas prie katalikų tikybos. Katalikų tikėjimą priėmė ir antra ja
ponų ambasadoriaus Paryžiuje Šato duktė.

— L e n k i j a. Valstybės prezidento įsakymu, ištekėjusios 
mokytojos atleidžiamos iš tarnybų.

— P i e t ų A f r i k a. Moterų šeimininkių sąjunga nutarė dėti 
pastangų, kad mergaitės tekėtų ne anksčiau 16-kos mėty amžiaus. 
Ankstyba motinystė (12 metų) yra priežastis vaikų pschinių ir 
fizinių nenormalumų.

— I s p a n i j o s r i n k i m u s n u 1 ė m ė moterų b a Įsai. 
Buvusios valdžios priešinga bažnyčiai politika, bolševikų „rojus“ 
SSS-e, bažnyčių persekiojimas ir griovimas, vienuolių išvarymas 
iš krašto, beginklių dvasininkų žudymas, visa tai paskatino ispa
nes moteris, pirmą kartą atėjusias prie rinkimų urnos, balsuoti už 
krikščioniškai orientuotą valstybę ir pastovią tvarką.

— Vienoje austrių moterų Sąjunga iškilmingai minėjo poe- 
tės-filosofės Rosa Mayreder 75 metų jubilėjy.

— Vienos profesorė Charlotte Buhler Gruodžio 
20 d. šventė savo 40 metų amžiaus sukaktį. Ji pasižymėjo jau
nimo psichologijos tyrinėjimais. Vienas iš jos pirmųjų leidinių 
„Jaunimo sielos gyvenimas“ turėjo didelį pasisekimą ir paskatino 
ją tęsti toliau psichologines studijas, remiantis jaunimo dienynais. 
Gauta iš Amerikos stipendija davė jai galimumo per 10-tį mėne
sių susipažinti su Amerikos vaiky psichologijos metodais. Ji su
darė naują vaikų stebėjimo metodą, kuris sudaro Amerikos ir 
Europos metodų kombinaciją. Išeidama iš vaiko ir jaunimo gy
venimo problemų, profesorė pradėjo tyrinėti žmogaus gyvenimo 
evoliuciją ir jos dėsnius.
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Naujos Knygos
J u ozas Eretas Jonas Wolfgangas Goethe. Tai 

moksliškas sprendimas Goethes metamorfozųproblemos, tipiškas 
ne tik „vakarų“, bet ir „rytų“ Goethę. Teologijos - Filosofijos Fa
kulteto leidinys, pusi. 263. Kaunas 1933 m. '

Soter — religijos mokslo laikraštis. Redaguoja prof. P. Ma- 
liauskis. Leidžia V. D. Universitetas, Teol. • Filosofijos Fakultetas, 
Teologijos skyrius. 1933 (X) metai nr 2.

Turiny:
Dr. P. Malaka u s kis, Įgimtoji teisė; Ign. Končius, Žemaičių 

padangės kryžių ir koplytėlių statistika; Doc. Ign. Česaitis, Psi
chiškai d efektingųjų sterilizacija ir valstybė; Bibliografija.

J. S1 a p ši n ska s, V. D. Universiteto Studentu gyvenimas. 
Organizacinės veiklos bruožai 1922—1932 m. Psl. 46. Kaunas, 1933.

A. Tyru o 1 i s, Mari jos žiedai. Lietuvių poetų Marijos 
eilių vainikas. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys. Pslp. 45. Kaina 
50 et Kaunas, 1933 m. *

P r. M a š i o t a s, Indėnai piliakalnyje. Apysakėlės vai
kams. Šv.. Kazimiero Dr. leidinys. Kaina 1, 3 lit. Kaunas, 1933 m.

Vytautas Lapšys, Bedievybė, socializmas ir dar
bininkija. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys. Kaina 15 et. Kau
nas, 1933 met.

Kauno Kalendorius 1934 metams. Šv. Kazimiero Dr.

ii

leidinys. Kaina 50 c.
Byrąs, Kelią Faktams! Į spaudos apaštalus. Pslp. 112. 

Kaina 1 litas. Panevžėys, 1933. m.
Petras Šalčius, Ekonomika. Mokslas apie ūkiškąją 

žmonių gerovę. Pirmoji dalis, Ūkininko skaitymai. „Pažangos“ 
B-vės leidinys. Kaunas, 1931 m. Pusi. 64. Kaina 30 centų.

Motinos ir vaiko Kalendorius 1934 m. Lietuvos 
Motinoms ir vaikams Globoti Organizacijų S-gos leidinys,

Šv. Pranciškus T r e t i n in k ų Kalendorius 1934 m. 
(penkiolikti metai).

SKELBIMAS:
Duodu pamokas iš visu dalykų (gimnazijos kurso ribose) ypatingai iš 

lietuvių ir vokiečių kalbų. Kainos visiems prieinamos. Teirautis laišku: Mešky- 
tė, Juozapavičiaus pr. fligelis 69. Kaunas, I. .

MERGAITES!
Įvairiausių pavyzdžių rasite kun. Liepinio 1000 pavyzdžių 

rinkinyje „Kitų pėdomis“. Prisiųskite Panevėžio „Bangai“ 4 li
tus, — knygą gausite paštu.
Leidėja ir atsakoma Redaktorė R. Petrušauskienė Redaguoja Iz. Blaudžiūnaitė
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: Kiekvienam Lietuvos piliečiui turi rūpėti savo kariuomenė, krašto gyni-
: mas ir kariškasai pasiruošimas. Todėl kiekvienas turėtų skaityti pigų, į 

|domy, savaitinį Lietuvos kariuomenės laikraštį

„KARYS“ daug rašo ne tik iš mūsų kariuomenės gyvenimo, bet taip pat j 
ir apie kitų valstybių kariuomenių ginklavimų, pasiruošimų karams, naujus 
išradimus karo srity, kariškų jaunimo paruošimų pas mus ir kitur ir t. t.
„KARYS“ be grynai kariškų dalykų, nemaža rašo apie svarbesnius pašau- | 
lio politinius įvykius, deda daug gražių paveikslų, eilėraščių, apysakų, karo 
atsiminimų bei pasakojimų ir 11. Be to, kiekviename numery yra linksmas 

skyrius »Kuprinės pabiros“.
Kurie pasiskubins išsirašyti „Karį“ visiems 1934 m. gaus nemokamą i 

priedą — gražų sieninį karių kalendorių 1934 m. | 
„Karlo“ kaina; metams — 8 lt., 6 mėn. — 4 lt., 3 mėn. — 2 lt J:

Redakcijos ir Administracijos adresas:
Kaunas, Nepriklausomybės aikštė „KARYS“«::

f

■i
Nebūsi gera, mokytoja,visuomenės velkėj a, 

jaunimo vadė ir moderniška šeimininkė, jei neseksi 
Lietuvos ir kitų kraštų moterų kultūrinio visuomeninio gyvenimo.

Apie tai plačiai rašo „Naujoji Vaidilutė“ 
1934 m. iliustruotas „N. Vaidilutės“ priedas „Namų Židinys pa* 
veiksluose“ pavasario, vasaros, rudens ir žiemos sezonų pradžioje. 
Jame: naujausios drabužių mados, rankdarbių modeliai, moderniškos prie
monės namų ruošai ir kt.

Platus skyrius .Namų Židinys“ — Vadovas ir praktiškas pata
rėjas šeimininkei, plačiai liečia šeimos ir ekonominio gyvenimo klausimus.

„Rimties valandėlė“ — priedas jauniausioms „N. Vaidilutės“ 
skaitytojoms.

-t

i

Įdomiausias ir pigiausias savaitinis jaunuomenės žurnalas

»JAUNOJI KARTA“ yra jaunuomenei skiriamas žurnalas: didelio formato, 
gražiai iliustruotas ir svaraus turinio. Metiniai skaitytojai gauna priedų kny
gomis ir, beto, skiriamos dovanos burtais.

Kaina: metams 5 lt., pusei met. 3 lt.
Užsienyje:

Skolon žurnalas nesiunčiamas. Susipažinti vienas num. siunčiamas dovanai.
Administracijos adresas: Kaunas, Maironio g. 14, b t. 9.■ * ■

e tam s 12 lt. pusei met. 7 lt.

Šešupės" sp. Marijampolėje.
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1934 metams

H

i t o“ prenumerata tik 6 litai. Užsieny 15 litų, Lat- 

iito* metiniai prenumeratoriai gauna priedą 1934 m. Mūsų 

litas«—visų lietuvių laikraštis! Čia ras sau reikalingų žinių

Seniausias ir didžiausias Nepriklausomoje Lietuvoje savai
tinis paveiksluotas laikraštis—žurnaks „Trimitas«, kasmet tobulėdamas, su
silaukė keliasdešimt tūkstančių skaitytojų ir įsigijo didelį visuomenės palankumu.

1934 m. „T r i . „ ’ \
vijoj, Estijoj, Vokietijoj 10 litų metams.

»Trimito* metiniai prenumeratoriai gauna priedu 1934 m. Musų 
kalendorių.

„Trimitas«—visų lietuvių laikraštis! Čia ras sau reikalingų žinių 
vyrai ir moterys, jauni ir seni, šauliai, kariai, savanoriai, policininkai, valdinin
kai, tarnautojai, ūkininkai, amatininkai, pirkliai, sportininkai ir kit.

„Trimitas“ deda daug vakdų iš užsienio.
„Trimitų* išsirašyti galima visose pašto įstaigose, per šaulius-talki- 

ninkus ir tiesiog iš administracijos. Nemačiųsiems „Trimito* egz siunčiamas 
susipažinti dykai.

H

»Trimito« Administracija.
Kaunas, Laisvės Al. 20. telef. 26—63

m

^♦===

Žurnalas
1934

Ijivi v v s i. ■ v
etams duoda tai, ko ligi šiol dar nei vienas laikraštis ;

nėra davęs, ko visa Lietuva senai laukia.
i Kiekvienas metinis .MŪSŲ VILNIAUS“ prenumeratorius, sumokėjęs 5 litus, 

gaus ne tik žurnalą per visus metus, bet ir gražų didelį Vii *lauš miesto
, ir krašto vaizdų albumą, kuris atskirai perkant kaštuos 10 litų. Vadinas

gaus ne tik žurnalą per visus metus, bet ir gražų didelį Vil daus

.MŪSŲ VILNIUS“ nemokamai ir dar sutaupys 5 litus visi tie, kurie 
pirks vėliau albumą rinkoje. ,

.MŪSŲ VILNIUS“ skelbdamas Vilniaus laisvę ir nešdamas plačiausių žinių iš 
Ok puotų Kraštų eina VII metus. Tai vienintelis tos rūšies žurnalas, gausiai 
iliustruotas, buriąs visus Lietuvos piliečius ir užsieniuos gyvenančius lietuvius 

po bendra Vilniaus vėliava.
NELAUKITE, rašykite ir pinigus siųskite šiuo adresu:

Kaunas, Duonelaičio g-vė 9 a. rMUSŲ VILNIUS“ Telefonas: 10-58
0 '_________ ••• ,/■ - ; '_________________________________________________________________< - ' ________ <

i   ■■■>■■ ■ ■■ ..«1 .1 w... dbl 4

kuriai rūpi šviesesnė Lietuvos ateitis, kuriai rūpi, kad Lietuva liktų tikrai 
katalikiška šalis, tai visuomet patraukia dėmesj

cS A I T I M I O«

aktualus

nuo Naujų Metų kainą nustatė

Šio modernaus savaitraščio, redaguojamo pagal naujausius katalikiškos žurna
listikos nuostatus, kiekvienas numeris išeina patraukiantis, turįs 

savyje kažką naujo, kūrybiško ir perdė
Leidėjai, norėdami, kad „Š A L TIN Į“ skaitytų visi lietuviai katalikai — anks
čiau dėl brangios kainos ne visi pajėgdavo — nuo Naujų Metų kainą nustatė 

metams — 3 litai, pusei metų — 2 lit.
„ŠALTINIS“ visų inteligenčių tikisi nuoširdaus pritarimo: pačioms skaitant 

ir patariant kitiems prenumeruoti.
KREIPTIS: „Šaltinis«, Marijampolė
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