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Naujoji Vaidilutė
M O T E R Ų INTELIGENČIŲ M Ė N E SINIS Ž U R N A LA S

3 Nr. (109) 1934 metų kovo men. — XIV
' ’ • • t ■ ■

Kun. A. Grauslys.

Moters asmenybė
» ' a •

1. Asmenybės sąvoka.
2. Kodėl šiandien svarbu kalbėti apie moters asmenybę?
3. Kodėl reikia kalbėti apie moters asmenybę? Reikia kalbėti, 

kad — a) moters asmenybė vyry žeminama, b) pati moteris pri
sideda prie to žeminimo ir c) iš moters asmenybės pažeminimo 
eina daug nedorovės ir moralės blogybės moterims ir visuomenei.

4. Kaip turi moteris auklėti savo asmenybę? Ji turi — a) siekti 
dvasinės aukštybės, lavindama protą, valią ir širdį ir, apskritai, 
ugdydama savyje dvasingumą, b) viešpatauti sau, siekdama savys- 
tovumo santykiuose su žemesniąja prigimtim ir išoriniu pasauliu, 
ir c) auklėtis savygarbos dvasią ir pagarbą savo moteriškumui.

5. Pačios moters kova dėl savo asmenybės daug prisidėtu prie 
krikščioniškos dorovės įsigyvenimo pasaulyje ir išlaisvintų moterį 
iš to pažeminimo, kurį ji kenčia

t ■ ,

1. Nefilosofuosiu čia. Nenagrinėsiu tų įvairiŲ sąvokų, kurio
mis^ įvairūs filosofai apibrėžia asmenybę. Nekalbėsiu apie ontolo
ginę, asmenybę. Čia rūpės dorovinė asmenybė. Ta asmenybė, 
kurios žodį ištarus taip ir jauti kažkokį gerumo, kilnumo ir dva
sinės jėgos šaltinį. Nors, filosofine kalba kalbant, asmenybė iš 
esmės nesiskiria nuo asmens, tačiau, kasdienėje kalboje, asmeny
bė, tai, asmens kilnumas, jo ypatingai stipriai pabrėžtas dvasin
gumas, tai, tarytum, asmens idealas. Visi žmonėm yra asmenys, 
bet nedaug yra asmenybių. Tad žmogaus pareiga tapti daugiau 
ar mažiau asmenybe. Kaip jau senaisiais laikais sakyta „Žmogau, 
buk žmogumi“, t. y. aukštesnes žmogaus savybes išvystyk savy
je, — taip lygiai šiandien galima sakyti: „a s m u o, t a p k a s m e- 
n y b e“, t y. d u o k a u k š t e s n ė m s t a v o d v a s i o s j ė g o m s,
k ur i o s ta v e d a r o a s m e nim, įsiviešpatauti tavyje, i

2. Apie tokią asmenybę šiandien labai svarbu ir reikalinga 
kalbėti. Josios ilgesį žadinti savyje. Nes asmenybės tai vi
suomeninės dorovės ramščiai. Tos dorovės, kuri taip 
labai šiandien puola. J jas nematomai tiesia rankas visi dvasiniai 
ir doroviniai nusilpę. Dauguma tik jomis ir tegyvena. Jos daro
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teigiamą dorovinę įtaką aplinkumai. „Būti yra svarbiau negu veik
ti, nes tas daugiausiai nuveikia, kas yra kilni asmenybė“. Taip 
apie tą dorovinę įtaką, kurią skleidžia asmenybė, dauguma didžių 
žmonių šiandien kalba. Dorovė visur pasibaisėtinai puola, nes 
taip maža asmenybių. Didelis susmulkėjimas visur ir visuose. Nėra 
smulkesnio žmogaus kaip tas, kurs tik į žemę žiuri. Į žemę ir tik 
į vieną žemę šiandien žmonės žiūri; jų idėjos, žemiškais^ sumeti
mais kilusios, žemėje pasineria. Taip maža didingos viršžemiškos 
minties mumyse ir todėl taip sunku peržengti žmogui to kasdie
nio susmulkėjimo ribas. Galima tik stebėtis didingais viduram
žiais, kuriuos judino viršgamtinės idėjos. Nustebina viduramžiai, 
kuriais kad ir stipriai nusidėta, bet dar stipriau buvo atgailojama. 
Viduramžiais buvo tiek užsimojimų realizuoti Dievo karalystę 
žemėje, kurių valdovus ir karius galėjo sujudinti atvadavimo Kris
taus grabo idėja, kurie sukūrė kilniąją riteriją, kurių didingo sti
liaus asmenybes vaizduoja Vagneris savo operose. Tais laikais 
turėta drąsos didingai galvoti, jausti ir užsimoti. Ir todėl tiek 
didelių asmenybių tuomet turėta. Tosios gi asmenybės sujudin
davo besirengiančią snausti ir apsileisti visuomenę. Ir mūsų gyve
namais laikais reikia žmonių, kurie ne tik žemiškai galvotų, bet, 
kurie išdrįstų, atsirėmę į viršžemiškas mintis, sukurti savyje kil
nias asmenybes ir tuo būdu nedorovinės sausros paliestai visuo
menei ar bent savo aplinkumai taptų palaimingu lietum.

3. Ypatingu būdu reikia šiandien kalbėti apie moters asme
nybę. Popiežius Pijus XI savo kalboje, pasakytoje 1928 m. spor
tininkėms, yra pastebėjęs: „Dvidešimtame krikščionybės amžiuje 
vyrai daug mažiau gerbia moteris, negu kad stabmeldiškosios 
Romos laikais“. „Į moterį“, sako Šilgenas, „dabar žiūrima tiktai 
kaipo į seksualinę būtybę, kuriai sąmoningai ar nesąmoningai 
atimama asmens vertė“. Ir f tikrai visa pornografija atvaizduoja 
moterį, kaip vyro žaislą. Joje tik kūną pabrėžia. Ją „sumedžia- 
gina“. Ne tik neduoda jai visų moteriai priklausančių teisių, bet 
nori atimti iš jos ir daugelyje atvejų atima žmogaus teises. Pa
daro ją gražia lėle savo gašlumui patenkinti. Nenuostabu, kad 
tokios pažvalgos įtakoje, pažvalgos, kurią jiems diktuoja dažnai 
teatras, kinas, pornografinė spauda ir kiti dalykai, vyriškasis jau
nimas pradeda dainuoti apie „Wein, Weib und Gesang“, kur mo
teris pastatyta pasismaginimo priemonių vidury.

Tačiau liūdnesnis dar dalykas, kad pa t i moterį s jau 
•nustojo pagarbos sau ir savo moteriškumui ir 
labai dažnai nejaučia tai, kad į ją spjaudoma. 
Konstatavęs, kaip visur moteris vaizduojama įrankiu vyro geidu
liams tenkinti, rašytojas Šilgenas toliau vienam savo veikale rašo: 
„Ir štai ką visai netikėtai matome: moterys ir mergaitės nei kiek 
tam neprieštarauja! Jos neprašo, kad taip nedarytų! Jos tyli, ne
siskundžia ir nesipriešina! Kaip matyti, jos laiko visa tai visai

■1
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natūraliu [dalyku, tarytum taip ir. turėtų būti! Jos moka už tai 
pinigus, kad gautų progos pamatyti arba pasiskaityti, kaip jų 
pačių orumas į purvą suminamas, kaip jos pažeminamos ir išnie- 

/ kinamos! Jos dar juokiasi ir gėrisi tuo!“ Taip, jos nė tik neprieš
tarauja tam, kad jų tik kūnas akcentuojamas, jos pačios tik savo 
kūniškumą stengiasi pabrėžti. Visa kosmetika ir įvairiais kitais 
dirbtinais būdais ji stengiasi savo kūnu vyrams įtikti. Josios 
madų tikslas, tai labiausiai veikti į vyry geidulingumą. Josios 
apsirėdymai siekia nusirėdymo. Tai vis dalykai, kurie mums daug 
ką pasako. Jie parodo, kaip maža savygarbos yra pas daugelį 
motery. Kaip jos nevertina savo moteriškumą. Kitokiu būdu 
neišaiškinsi jų elgesio. Tik tas, kas savęs negerbia, gali negar
bingai elgtis.

Ir taip pažeminta ir pati save žemindama moteris palaiko 
tas skriaudas, kurias moteris kenčia pasaulyje. T o s s k r i a ūdos 
tai logiška išvada iš jos įvertinimo! Ir niekas negalės 
rimtai galvoti apie baltosios vergijos, dvejopos dorovės, reglamen
tacijos, pornografijos panaikinimą, kol moterys nepajus savo 
vertybės. Kiekvienas vyras atsidūręs „žemesnės“ esybės — moters 
akyvaizdoje jausis galįs su ja ir žemai elgtis. Šitas moters asme
nybės pažeminimas taps prakeikimu ne tik vyrams, bet ir visuo
menei, nes negali kilnėti pasaulis, jei pusė žmonijos niekinama,— 
nes negali nesižeminti tas, kurs kitus žemina. Argi dar neaišku, 
kad norint tai išvengti, reikia susirūpinti moterims savo asme
nybės ugdymu?! -

4. Auklėti savyje asmenybę tai — siekti dvasinės 
aukštybės. Juk ir asmuo yra asmeniu savo dvasios dėka. 
Tad juo daugiau to dvasingumo, juo labiau pasireiškia jis per 
žmogaus mintis, žodžius ir veiksmus, tuo didesnė asmenybė. 
Auklėjant savyje tokią asmenybę, reikia išlavinti visas savo dva
sios galias. Reikia pripildyti savo dvasią, protą kilniu turiniu. 
Asmenybė — tai dvasios turiningumas. Šitoks dva
sios turiningumas, nekalbant apie religiją dalinai, įgyjamas per 
mokslą, skaitymą. Kiekviena tad moteris turi kiek gali daugiau 
geras knygas skaityti, turiningy paskaitų klausyti, vienu žodžiu, 
ji turi lavintis. Jei šiuo žvilgsniu pažvelgsim į praeitį tai pama
tysim kaip įvairiuose kraštuose kliudyta ir šiandien dar kliudoma 
moteriai šviestis. Privačiam gyvenime, pasirodžius moteriai, visokių 
rimty klausimų svarstymas nutraukiamas. Atrodo, tarytum, lyg 
visur ir visuomet uždaromos jai durys į asmenybės ugdymą. Tai 
turi moterys gerai įsidėmėti.

Bet siekiant dvasinės aukštybės, neužtenka vien tik kilniu 
turiniu pripildyti savo protą. Juk kiek yra mokytų žmonių, bet 
bevalių, gyvenimo pastumdėlių, o ne/asmenybių! Reikia dar ir 
valios stiprumą ugdyti. Tą valios stiprumą, kurs neleidžia žmo
gui būti gyvenimo vėjų nešiojamu, nudžiuvusiu lapeliu. Asme-
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n y b ė — t a i v a I i o s s t i p r u m a s! Tikrai stiprus yra tas, kurs 
siekia pastoviai gėrio, tiesos ir grožio. Kurs visuomet į tai, kas 
kilnu,, nusikreipia. Kai susidurdama su žemėje esančiu gėriu, 
tiesa ir grožiu, dvasia nusivilia, nesurasdama juose tai, ko tikė
josi, tad jį. visu savo ilgėsiu nukrypsta į gėrio, tiesos ir grožio 
pilnybę — kurią mums religija ir protas Dievo asmenyje nurodo. 
Tad pastovus valios nusikreipimas į Dievą, Juo rėmimasis, duoda 
dvasiai ir valiai stiprybės. Štai kodėl didieji žmonės, pasirėmę 
Dievu, pajuto savyje tokią dvasios galybę, kad galėjo pasakyti: 
„Viską galiu tame, kurs mane stiprina“. Štai kodėl religija 
yra a s m e n y b i ų te vyne!

Pagaliau, siekiant dvasinės aukštybės, reikia auklėti 
savyje širdies gerumą. Juk gali būti mokytų ir labai tvir
tos valios žmonių, kurie, tačiau, nebūdami geri, gali tik nešti pra
keikimą Žmonijai. Tik tokią asmenybę žmonės pajunta kaip as
menybę, kuri moka užmiršti save dėl kitų. Iš kurios šiluma dvelkia.

Ar tokiai dvasinei aukštybei, taigi ir asmenybei, ugdyti 
palanki šiandienė aplinkuma ir nuotaika? Ar minėta kryptim 
auklėjama šiandien moters asmenybė? Deja, ne! Viešpataująs 
šiandien visur kūniškumas gesina dvasingumą, neleidžia jam 
įsidegti. Stipriai pabrėžiamas moters kūniškumas visiškai atima 
jai dvasingumą didžiosios visuomenės dalies akyvaizdoje.

Asmens pagrindas tai laisvė. Žmogus yra žmogumi, o ne 
šiaip gyvuliu ar daiktu dar -dėl to, kad jis turi laisvą valią. Norė
damas sukurti asmenybę, jis turi tą laisvę išlaikyti savyje. Jis 
turi apsaugoti save nuo visokios jį žeminančios 
priklausomybės. Jis turi įgyti to savystovumo, kuris neklau
sytų aklai kiekvieno instinkto padilginimo ir viešpataudamas jam, 
įstatytų jį į proto diktuojamus rėmus. Asmenybės neauga ten, kur 
viešpatauja vergavimo dvasia. Šitą asmenybės ypatybę ugdyti 
savyje, ypač kliudoma moteris. Jai skiepijama vergavimo dvasia., 
Ji vis dar vadinama „silpnąja lytim“! Gal dėl to, kad jų tarpe 
daug mažiau prasikaltimų, negu vyruose?! Gal dėl to, kad, iki 
paskučiausių laikų neleidžiant jas mokintis, jų tarpe buvo maža 
mokslininkų ir išradėjų?! ( Taip ji „silpnoji“ lytis, bet ta prasme, , 
kad ji turi vergauti. Ji vergauja vyrams per prostituciją, per mo
terystę, kurioje nesilaikant moterystės skaistybės ar tai priešgam- 
tiniais būdais ar, pagaliau, besaikiu moterystės naudojimusi, pa
taikaujama geiduliams. Taip, mūsų dabartinių moterys
čių dauguma yra pr iemonė užm ušti asmenybes. 
Jose nėra kovos su žemesniąja prigimtim, kuri pabrėžia žmogaus 
dvasinę didybę, bet tik aklas vergavimas kūnui, kur yra grabas 
asmenybei. Anot Foersterio, lyties instinktas tai savotiška asmens 
mirties pradžia, nes jis yra sukurtas ne asmeniui, bet veislei pa
laikyti. Visi prasikaltimai skaistybei, tai veislės tyčiojimasis iš 
asmens ir jo pažeminimas. Argi tad nereikšmingas dalykas, kad
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kai kurios valdžios palaiko lytinį ištvirkimą, kad tam ištvirkime 
žūty asmenybės, kurios galėtų kovoti prieš esančius valstybėje 
piktanaudojimūs! Dar reikšmingesnis dalykas, kurs tinkamiausiai 
pavaizduoja tai, kas čia norima pasakyti, tąi atėmimas prostitu
tėms asmens dokumento — paso! Taip, juo daugiau lytinės ver
gijos, tuo mažiau asmenybių. Štai kodėl Foersteris savo veikale 
„Seksualė etika ir seksualė pedagogika“ kalba apie tai, kad reikia 
gelbėti moterį ir vyrą iš tos lyties vergijos. Anot jo, „dauguma 
vyry šioje srityje šiandien dar tebėra visiškai gamtos stovyje — 
bet jie t ii r i i š jo išeiti, kaip išėjo iš akly rasės instinktų vieš
patavimo kruvinojo keršto laikais“. Toliau kreipdamasis jau į 
moterį jis sako: „Ir lygiai reikia mums tikrų moteriškių, reikalau
jančių vyry, ne vyrelių, ir ne tik nestiprinančių vyro ištižimą ir 
geidulius, bet reikalaujančių didelių valios tvirtybės bandymų —- 
kaip kitą sykį, riterių laikais, kad moteriškės reikalavo negirdėtų 
darbų iŠ tų, kurie norėjo įsigyti jų malonės“. Pagaliau Šeimynai 
jis sako:,, Jei kitados, pirmaisiais krikščionybės amžiais, tiek vyrų 
ir žmonų pajėgdavo gyventi su kits kitu, kaip brolis su seserim 
Kristaus garbei, norėdami duoti linksmą liudijimą neseniai atras- 
tajai dvasinio žmogaus jėgai — tai gal „laisvam“ dabarties žmo
gui nebus perdaug aukštas tikslas savo geidulius tiek valdyti, 
kad jie nenaudotų jo gyvenimo draugės vienai veislės tarnystei“. 
Auklėdama savyje ir pas vyrą galimai didžiausią nepriklausomy
bę nuo aklų instinktų Uranijos ir tuo būdu auklėdama savyje 
asmenybę, moteris turi išlaikyti savo dvasinę nepriklausomybę 
nuo išorinio pasaulio. Kas per daug rūpinasi žmonėms įtikti ir 
per daug skaitosi su jų opinija, tam yra didelis pavojus prasilenkti 
su savo sąžine ir tais aukštesniais dvasios įstatymais, kurie 
nepriklauso nuo žmonių. Moteris, kuriai gyvenimo toną duoda 
mada, o ne jos sąžinė, tokia moteris žudo savyje asmenybę. 
Atsiminkime, kad jei Žmonija kuomet atgimdavo, tai tik dėl to, 
kad atsirasdavo žmonių, kurie turėjo drąsos nedaryti tai, ką darė 
visi. Tik per tarnavimą augštesniems dalykams žmogus tampa 
laisvas nuo vergavimo žemesniems dalykams. Šitokią dvasios 
nepriklausomybę nuo žemesniojo ir šiaip išorinio pasaulio įtakos 
auklėja mumyse religija, krikščionybė, saugodama ir gindama 
mūsų sąžinės neliečiamumą ir vertybę. Tik ji mums duoda tos 
nepriklausomybės ir dvasios laisvės, kurią taip ryškiai, gerai 
suprastas šv. Povilo posakis pareiškia: „Visa fnan leista, bet aš 
nesiduosiu jokiam dalykui savęs pavergti“. (1 Kor. 6, 12).

Pagaliau, norėdama sukurti savyje asmenybę, moteris turi 
a u kl ė t i s avy g a r b o s d va si ą i r pa gar b ą s a v o m ote riš- 
kum u i. Tas labai reikalinga; nes tik tas žmogus, kurs save 
vertina, gali tikrai ką nors vertinga atlikti. Štai kodėl kai kurie 
jaunuomenės auklėtojai visą savo darbą remia savygarbos ugdymu 
jaunuomenėje. Nors mes ir negyvename tais laikais, kada gimusios
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Atėjo vakaras pailsęs ir nuvargęs,
Kaip šienpiūvys nuplovęs pievoj visus žiedus...
Jo žingsnių pasaka prasideda ir baigias.
Užgavo veidą nepustyto dalgio plienas,.
Širdies ugnin sušalus ašara skambėdama įkrito, 
Kur įbrėžė kelionės ženklus šiltos dienos.
Kas užmetė gležnas rankas ant kaklo
Ir lūpas priglaudė prie jo tamsių blakstienų — 
Prie juodo žvilgsnio to gražuolio aklo?!
Neverk, dar ilgai ilgai mano būsi — 
Aš tik praeidamas liepsnas priklošėlau, 
Žalių maurų šilkuos dar šaulė rusi.
Atėjo vakaras ir ties namais paliego. 
Užmik! Jei tavęs kas dar pasigestų, 
Prikels iš varginančio sapno ar auksinio miego.

mergaitės būdavo išmetamos laukan, tačiau ir Šiandien žinia apie 
gimusią mergaitę, o ne berniuką, sutinkama tėvo net ir motinos 
su nepasitenkimu. Iš pačių moterų tenka išgirsti nepasitenkinimas, 
kad jos yra moterimis. Todėl Foersteris, reaguodamas į tai savo 
veikale „ Auklėjimas ir auklėjimasis“, sako: „Reikia žadinti mer
gelėse savo lyties ambiciją, kad jos didžiuotųsi savo lytim ir 
nebūtų nei savo pačių, nei berniukų laikomos kažkokiais antraei
liais motorais, kad jos, rodos, yra kažkas kita, bet absoliučiai 
lygios vertės — tai reikią joms primygtinai įdėti į širdį ir į protą 
sveikam savo „aš“ jausmui pastiprinti“.

Jeigu šiomis nurodytomis kryptimis eidamos moterys ieškotų 
priemonių ir būdų auklėti savo asmenybę, jeigu šia kryptim jos 
auklėtų savo vaikus, tuomet prablaivėtų dorovinis oras ir mažiau 
reiktų kentėti moterims. Anot Tolstojaus, tos visos nelaimės 
pasikeistų tik „gal tada, jei vyrai kitaip žiūrės į moteris ir pačios 
moterys į save. Pasikeis tai tada, kada moterys laikys aukščiausiu 
savo ypatumu skaistybę, o ne taip, kaip dabar, aukščiausiu žmo
gaus ypatumu gėdą ir nepadorumą“ (Kreicerio sonata). „Moters 
asmenybę padorius pasaulį ir vyrus, kuomet joje bus matoma 
ne tik patelė“ ~ sako Pečkauskaitė. Taip, tik tuomet! Tik tuomet, 
kuomet jos taps asmenybėmis, jos pataps vyrui ir visuomenei 
Dantės Beatričėmis!
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Paverki, berže
■ • * ' • . >

-Paverki, berže, šitą vakarą 
Liūdna, gūdžia širdim, 
Už aną mielą valandą — 
Dabar paverki su manim.

Naktis jau atnešė vualį juodą
Ir balto beržo uždengė šakas —

. Šnabždėkite ir jūs, lapeliai gūdūs, 
Mainykit žiedus į maldas manas.

— ‘ r ' . .

Sudėsiu čia rankas aš atgailai, 
Sakysiu, Dieve, užmirštu...
Apgausiu širdį sau žodžiu šventu, — 
Tada, berželi, vienas vakare —
Paverki už mane.

.. J E- G.
Viešpatie, ledynai slenka!

t

Sielose užgeso ugnys ir seniau karštas kraujas teka vis 
skystesne, vis šaltesne srove...

Lyg aplink ūžiančiu mašiny plienas, šaltos mūšy maldos. 
Viltis tarp fabriky dūmy blykstelėt nedrįsta. Ir mūsų meilė, ak, 
ta vargšė, silpna mūšy meilė vysta ne tik žiedy, bet ir pumpurų 
nesuktovus.

Viešpatie, ledynai slenka!
, Tokios išblyškusios mūsų pagundos, o mūšy anemiškos nuo
dėmės šaltos ir šlykščios, kaip gyvatės. S

Į žemės purvą telinksta mūsų galvos, metalo blizgėsiu tesi
žavi mūšy akys ir musų dainos, lakiosios dainos senovės, virš 
gatvės dulkių nepakyla.

Ir Tavo bažnyčiose išdidžiai dega šalta elektra, dažytos 
lūpos išdidžiai šnabžda šaltą maldą, iškilmingai ir šaltai Tave 
kviečia Tavo tarnas nužengt į altorių, į širdis... Tu ateini nusiže
minęs, klusnus ir glaudies prie užšalusių širdžių. Bet jos nieko 
nemato nė girdi!.. Toks neapsakomai, neapsakomai storas ledo 
ir metalo sluoksnis dengia jų sielas!

Viešpatie, ledynai slenka.
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K. Qrigaityte

Pabirą kristalai
Ji turi vosilkines akis, bronzinius kirptus plaukus ir vadinasi 

Aldona; patogiai susirangiusi sofoje pučia muilo burbulus, o bal
tas gauruotas šunytis guli ant jos kojų.

. — . Lok, mano mažas Liuliu, ko žiopsai, nekeli triukšmą?
Šunelis, nesupratęs kas iš jo reikalaujama, klausiamai ap

sidairė.
-— Žiūrėk, neišmanėli, tokia pat juokinga ir menkutė yra 

laimė, — tai pasakiusi taip smarkiai papūtė iškilusį burbulą, kad 
net jos blizgančių plaukų vingės betvarkiai išsisklaidė ant kaktos.

— Lok, sakau nes kitaip priversiu tave staugti! Tokia tyla 
v 'fmane užmuša.

Jos krūtinė neramiai alsuoja, bet lūpos šypsosi su kažkokiu 
užsispyrimu. Kambarin įėjo ponia Julija, vyresnioji Aldonos sesuo. 
Truktelėjo pečiais. Aldona vėl pavilgė šiaudą į muilą, visai nere- 
guodama į sesers nustebimą.

— Aldona, tau tiek teturi reikšmės visa tai? Juk buvote 
oficialiai susižiedavę.

— Susižiedavom oficialiai, išsiskyrėm formaliai. Žiedas jau 
pas jo tikrą savininkę — pavyzdingai greit suvedėm balansą. Be 
reikalo susirūpinai, — pusbalsiu nusijuokė.

— Ne vietoj tavo juokavimas.
— Jei dėl kiekvienos širdies avarijos krisčiau į nusiminimą,; 

tai iš manęs nieko nebepaliktų.
— O priežastis šios avarijos?
— Flirtavau ir melavau. Su paimta iš Pauliaus skaityti kny

ga, įteikiau grąžindama kapitono Urbo laišką, o šiandien su aša
rom išsigyniau, kad nieko bendra su juo neturinti.

— Dar to betrūko, kad meluodama ašarotum.
— Iš baimės. Jaučiaus kaip policijos nuovadoj. Ir jei aš 

dabar pučiu burbulus, tai visa laimė, kad kambary nebuvo gink
lo, o tai nežinau kuo būtų baigęsi. Įsivaizduok. Leido išsimeluoti 
kiek patinka, o man parėjus namo, atsiuntė kapitono Urbo laišką, 
kuriame tarp kitų rinktinių sakinių buvo ir šis: ,,... panašiose 
aplinkybėse tos ružavos lūpytės nukentės daug labiau negu pra
eitą kartą“...
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— Kuo tokį elgesį gali pateisint, — sako ponia Julija susi
nervinsi.,' ■■■■

— Moteriškumu, —• skėstelėjo rankom.
— Gaila, jei moteriškumas tau tiek daug leidžia.
— Julija, tikėk manim, — melavau iš baimės. Visiems pa

sitaiko suklysti... Jis mane už visus menkniekius labai bardavo. 
Jei būčiau turėjus drąsos prisipažinti...

—“ Žinoma, būtų išėję geriau, — pertraukė Julija.
— Tai kažin, — pakraipė galvą. Jis turi savy meilės 5 kart 

daugiau, negu kiekvienam padoriam žmogui reikalinga.
— O tu nusikaltai 5 kart daugiau, negu kiekvienai padoriai 

sužieduotinei leista.
— Gal būt... aš sutinku. Ir gerbiu tokius vyrus, kurie nesi

duoda už nosies vedžiojami.
— Ir ką manai dabar daryti?
— Pasisiūti naują balinę suknelę. Kapitonas Urbas puikiai 

šoka.
— Tai jau ir viskas? — rūsčiai paklausė.
— Kol kas tik pradžia. Manau dar steigti eksužadėtinių frak

ciją, atidaryti klubą ir taip toliau. Ponia Julija suspaudė lūpas ir, 
netarusi nė žodžio, išėjo į kitą kambarį.

— Vargšė sesuo, mąsto. Mano juokavimas ją įžeidė. Ji 
tokia gera, taip rūpinas manimi. O aš? Aš visai netekau Širdies...

Aldona po žiedo grąžinimo nė vieną vakarą nesėdi namie. 
Jei kapitonas Urbas neturi laiko, jį pavaduoja inžinierius Romanas. 
Trečiasis jos žymesniu adoratorių — leitenantas Vitolis; bet jis 
provincijoj ir dėl to tik reta, nors maloni permaina. Šiaip ar taip, 
kapitonas Urbas užėmė stipriausią poziciją, ir šį’vakarą jis visai 
neklystų manydamas, kad Aldona truputį nervuojasi dėl jo pavė
lavimo. Bet nėra ko taip skubėti — į Versalį niekad nepervėlu. 
Aldona jau seniai apsirengusi ir tas ištikimiausias draugas spin
toje pakankamai įtikino, kad ši juodo aksomo suknelė jai nė kiek 
neblogiau tinka už raudoną spalvą, prie kurios ji taip pripratusi. 
Pūstos ligi alkūnių rankovėlės, ties petim gerokai praskeltos, kas 
atrodo šiek tiek pikantiška, — apikaklė ligi smakro, o peči uos 
vėl palikta spraga. Ant krūtinės trys eilės kristalo karolių, kuriuos 
kapitonas Urbas atnešė vieną vakarą, be jokios progos, dovanų. 
Ankštai apsivijęs juodas aksomas duoda pasireikšti gana gražioms 
kūno formoms; dėl to matyt taip ir nekantrauja iš anksto nujaus
dama, kokį įspūdį padarys neva dabartiniam sužadėtiniui. Žinoma, 
jam ir priklauso ta teisė, kaip svarbiausiam veikėjui žiedo grąži
nime. Pagaliau, uždedamas ant kaklo karolius, neva juokais, pa
sakė:

— Kai busi mano žmona, nupirksiu gražesnius.
— Kai šarka mėgstu blizgučius, o žmona galiu būti nors ir 

rytoj, — sako jam išdykusiai šypsodamasi.
( . ■
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— Nesijuok, aš manau rimtai pakalbėti su ponia Julija. 
Tada ir lankytis būtų patogiau.

— Kaip nori, tik jau apie oficialų susižiędavimą jai nė ne
užsimink.Matai jau kartą „apsiskandalinau“. — Prieš veidrodį 
taisydama plaukus, ji dar kartą mintyse kartojo šį pašnekesį.

Skambutis. Ji greit nustatė, kaip turi atrodyti — išdidi ir 
nepatenkinta. Įėjo gražaus ūgio juodbruvys, civiliuose rūbuose. 
Iš tamsaus veido plačių antakių išlenkime juodos kiek primerktos 
akys. Kairėje pusėje išstrižai žandikaulio pailgas randas, kurs tinka 
prie griežto profilio ir raukšlės kaktoje.

— Žavingai moki vėlintis, — sako jam kraipydama galvutę.
— Atleisk, matai, tarnybiniai reikalai, — bučiuoja jai ranką, 

nors iš tikrųjų praleido vakarą pas vieną gražią poniutę, gerda
mas jos virtą krupninką.-Šiuo atveju abudu teisūs ir vienas antram 
„ištikimu“. Aldona taip pat moka gerai laviruoti tarp trijų, išveng
dama didelių nesusipratimų.

Apie 11 v. Versalio durys kaip laikrodžio švytuoklė. Vis 
tirštėja dūmų debesiai ir, kaip šaudyklės, narsto pro vienas kitą 
frakuoti kelneriai. Kapitonas Urbas.be rūpesčio. Staliukas jau se
nai užsakytas prie pat šokių aikštelės, ties salės viduriu. Aldona 
nenusiima skrybėlaitės, kuri taip pat juodo aksomo su balta glež
nute plunksna kairėje pusėje. Tai nepamainomas derinys prie 
karolių ir juodo ridikiulio su balta saga. Kapitonas Urbas nepratęs 
sėdėti prie tuščio stalo, nors Aldonai sunku ką nors įsiūlyti. 
Prie šokly, muzikos ir mėgiamo partnerio ji nieko nenori maišyti, 
nebent stiklelį Vermuto. Užtat kapitonas po Vienos šnicelio pa
prašė „žėruojantį katilėlį“ su amžinai karšta kava.

Prasidėjo programa. Pirmiausia vyrų sekstetas. Aldona juos 
mėgsta. Sudainavo jūrininkų dainą. Visiems patiko ir kapitonui 
Urbui; tačiau jis mielai sutiktų, kad šie daugiau nesirodytų. Mat, 
vienas dainuodamas kelis kart metė aiškų žvilgsnį į Aldoną, o 
išeidamas nusilenkė beveik tik jai. Kapitonas buvo pavydus. Po 
to prigeso šviesa ir publika sujudo angliškam valsui. Antrąjį prog
ramos numerį išpildo dainininkas — ispanas, savo tautiškuos rū
buos, su ^gitara rankose.

— Žiūrėk, kaip jam tinka bakimbardai ir koki gražūs dantys, 
— sako Aldona dar prieš dainuosiant viliojančiai nusijuokusiam į 
publiką. Kapitonas užsidegė papirosą Jis nematė reikalo į tai at
sakyti. Dainavo jis ispaniškai ir žodžiy Aldona nesuprato, bet buvo 
pakankamai jautri atspėti prasmę. Ir dėl to atrodė gyvai persiėmusį 
patiriu įspūdžiu. Publikos plojimui nebuvę galo. Išeina ir vėl turi 
sugrįžti. Balsas, vaidyba ir simpatiškas laikymasis pavergė žiūrovų 
akis.

— Geras numeris, ar ne tiesa? — kreipiasi plodama Aldona.
— Dabar turėjo šokti Jossi Varga, — atsakė jai vartydamas 

programą, — matyt, dar nespėjo apsirengti.
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— Sakyk, nusirengti, ne apsirengti. Mačiau jau kaip ji šoka.
— Ir aš mačiau, tik tada mes buvom toli vienas nuo kito. 

Tu sėdėjai greta sužieduotinio, — pusbalsiu nusijuokė.
— Ak, neprimink man tai, — nenoromis šyptelėjo.
— Galim kalbėti apie ką kita. Jossi Varga gerai šoka. Žiū

rėtojus paveikia taip, kaip gero restorano tonas reikalauja.
— Restoranai visada per daug iš moters pareikalauja, — 

lengvai ji atsiduso.
— Svarbu visur tinkamai’atlikti savo pareigą. Na, įsitikin

sim, — štai, jau ateina.'
Tolumoj sublizgėjo laisvai krentantis žalias parča, tik vieto

mis pridengęs šokėjos kūną. O kada šokdama atsilenkė atgal, 
trumputė palerina nuo krūtinės užkrito ant veido ir Aldona nuraudo 
visu motery vardu: moteris senai pardavusi gėdą, kas gi jai kom
promituoti savo giminę, jei apmoka žvangančių monetų saujom, — 
kodėl nesiutinti pradedant plikiais ir baigiant pirmaūsiais, — visų 
lygūs pinigai ir akys lygiai balzganos nuo to gyvatiškai besirai
tančio žalios parčos vitriolio. Kaip ugniakalnio lava užliejo visą 
salę. Taip tendencihgai dar rodos niekada nebuvo šokusi. Storam 
vokiečiui, pro storą cigarą, nutyso į rankovę ilga seilė. Nusipurtė 
Aldona. Visur tos vitriolio prigesintos akys, bet ji dar pamiršo 
pažvelgti į kapitoną Urbą. Pažvelgė ir nublanko. Jam trūko tik 
storo cigaro prie to paties nežaboto vokiško apetito. Virpančiom 
rankom atsidarė ridįkiulį. Atsiminė pase dar tebenešiojanti Pauliaus 
fotografiją.

— Tai vienintelės tyros, nors ir negyvos akys Šiam pragare! 
Jos atgaivins mane, — švystelėjo mintis.

Pasidėjo ant stalo ir ilgai žiūri. Akys liūdnos. Nei bara, 
nei išmetinėja, tik žiūri su kažkokiu neišperkamu skausmu. Salė 
ploja. Ir kapitonas Urbas ploja visai ties Aldonos ausim. Ji su
kando dantis.

— O tai kas? — klausia skersomis pažvelgęs į fotografiją. 
Kokia prasmė to gesto? ,

— Netokiaj^aviršutiniška, kaip tu manai. • >
— Sukelti pavydą? — ironingai šypsosi. Jūs visos tai grie- 

biatės, nepastebėdamos, jog išduodate pačios save. Nusiramink, 
brangioji, kaip antrą kartą ji pasirodys neplosiu taip labai.

— Pavydėti tavo purvino žvilgsnio moteriai, kurios aš gai
liuos, kaip nelaimingiausio padaro, būty daugiau negu kvaila.

— Jus moterys viena už kitą gudresnės. Leisk atspėti, kad 
tos ovacijos truputį pavydu suvirpino tavo širdelę. '

Aldonos veide išsipylė raudoni plėmai:
— Gėdykis daryti užmetimus kitiems, norėdamas save pa

teisinti.
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St. Proscevičiūtė
' ' ■ ■ & *

Aš sutikau tave. Tebežydėjo mirštančioji vasara
Ir uosiai lyg našlaičiai supos, _
Gal pirmą kartą užbūrimo pasaką
Tada šnabždėjo tavo lūpos...

Vėliau ruduo su melancholijos ir skausmo skraiste, 
Prie kapinių pakrypęs kryžius — •
Tau nieks netrukdė savo pasaką man austi,
Oman — vėl plakančia širdim kartoti jas sugrįžus...

Ir slinko dienos gražios, lyg peizažai, . ...
Ataustos laimės momentais,
Dabar gėriuosi jom, lyg dingstančiu miražu, 
Kaip liepomis su baltu nuometu...

Tavęs nėra... Prie kapinių tas pats pakrypęs kryžius, 
Kaip visada ir vėl sutiks pavasarį —
Gal tu su saulėtu džiaugsmu sugrįžęs, 
Paseksi taip pamėgtą pasaką...

— Man rodos, daug rimtesnis reikalas būtų pasiteisinti dėl 
fotografijos, jei mūšy santykiai eina prie rimto finalo, — sako 
kiek sumišęs.

— Jo aš nenustosiu gerbusi niekuomet. Tai man neužginsi, 
— tarė paslėpdama atvaizdą į ridikiulį.

— Vėlai atsiminei tą pagarbą. Pagaliau, ar esi tikrą, kad 
tavo buvęs sužieduotinis jos.vertas?

— Žinoma. Ir su juo vaikščiodavau po barus, po Versalį, bet 
jis panašiais atsitikimais mokėjo tik piktintis.

— Bobiškas sužieduotinis, — ciniškai nusijuokė.
Aldona atsistojo. Išdidžiai atmetė galvą. Metė į jį neapykan

tos bei paniekos žvilgsnį, abiem rankom plėšė nuo krūtinės ka
rolius, kurie lyg trykštančios jos pačios ašaros išsisklaidė po salę. 
Visi atsigręžė. Ji, tarsi nieko nematydama, demonstratyviai išėjo 
iš salės. Kapitonas paskui. Iš kurjerio rankų ištraukė paltą:

— Be manęs neišeisi. Viešas skandalas, pagalvok ką padarei?!
— Neapmokėjus sąskaitą išeiti daug didesnis skandalas. 

Grįžk į salę. Aš rasiu namus ir pati.
— Sakau, kad be manęs neišeisi.
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— Sakau, kad su tavim neisiu. Įrodžiau, kad nebijau viešo 
skandalo. Jei dar to negana, važiuosiu toliau. Jis sugrįžo. Ji išėjo. 
Karo Muziejaus laikrodis suskaitė 12. Gatvėje gaudėsi smulkūs 
sniego miltai ir žulikiškai švilpavo pro kertes vėjas. Ties polic- 
ninko galva koketiškai šaipėsi budinčios lempos ir visas gyveni
mas įsisiūbavusiuos šešėliuos atrodė, kaip išdykusi karuselė. Įėjo 
į kambarį. Giacintų kvapas mušė tiesiog į veidą. Uždegė šviesą. 
Ant stalo nedidelė, bet labai meniškai sutvarkyta gėlių kašelė. Jų 
kvapsnis maišosi su dūmais, kuriais taip persisunkę Aldonos rū
bai. Ji pati savim pasipurtė, jausdama lyg kokį nusikaltimą prieš 
tuos tyrus, dar nežinia kieno lūpom kalbančius žiedus. Atplėšė 
vokelį.

„Brangioji,
Atvažiavau labai trumpam. Užėjau du kartu. Tavęs vis ne

buvo. Išvažiuoju dar labiau pasiilgęs. Tave įamžinęs
— Vitalis“, a -

Ant kilimo guli kaž kieno vizitinė. Pakėlė:
„Kapitone,
Šį vakarą vyras posėdžiauja — laukiu su krupninku...“
Nusviedė skrybėlaitę, panėrė pirštus į vėjo sutaršytus plau

kus ir kurį laiką sėdėjo liūdna, giliai susimąsčiusi. Paskui pakilo, 
atsirakino rašomąjį stalą ir ištraukė raudonu šilku aptrauktą dė
želę. Atidarė. Permatomam popiery sudžiūvusios kryžmai sudėtos, 
dvi baltos tulpės. Jų taurelėse sužieduotuvių vakarą slėpėsi po 
žiedą su įrašytais vardais. Julija puošdama stalą taip sukryžiavo 
tulpes, kad Aldonos žiedas būtų ant Pauliaus, tatai reiškė, kad ji 
savo vyrą valdys. Bet Aldona pakeitė:

— Ne. Aš noriu būti valdoma.
Neiškentė. Apie tai pasipasakjo jam pati.
— Pauliau, aš noriu būti valdoma, tavim pasitikėti truputį 

bijoti ir mylėti, mylėti be galo, — apsivijo rankomis jo kaklą.
Paulius prispaudė ją, kaip kažką nenuperkamą jokia že

miška kaina.
— Aldona, tu man sugrįžai. Mums išsiskyrus aš vis jaus

davau tuštumą; vaikščodavau iš baliaus į balių, kažko ieškojau 
kas ją užpildytų. Daug buvo mane mylinčių moterų, pati žinai... 
bet nė viena tavęs man negalėjo pakeisti. Ir niekuomet nepakeis.

Paskui jis lankydavo ją vakarais darbo išvargintas. Jis žinojo 
tik du keliu: įstaigą ir sužieduotinę. Jis skaitytų sau didžiau
siu nusižengimu, jei, turėdamas valandėlę laisvo laiko, atiduotų 
ją draugams, o nenueitų pas Aldoną, kuriai įstaiga lig 8 v. vakaro 
laiko uždariusi sužieduotinį, Aldona turėjo daug laiko džiaug
tis savo laime. Pradžioje jo laukdavo nuo ryto, paskui nuo pietų, 
o vėliau nuo prieblandos. Pradžioje ji visada atidarydavo duris 
pati, o paskui jau tekdavo palaukti — jos nebūdavo namie... Grį-
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žūsi išsitesindavo ir tie jos pavėlavimai būdavo toki „nekalti“, 
kad Paulius nemesdavo jai nė šešėlį įtarimo. Ji ėjo vis toliau ir 
toliau, kol priėjo prie išsiskyrimo.

Dabar jos rankose žalumynų vainikėly dvi sudžiovusios 
tulpės ir baltos azalijos šakelė, kurią buvo įsisegusi į plaukus tą 
šventą sužieduotuvių vakarą. Tarp gėlėmis apkrauto stalo žydėjo 
rubinas ir gintaras. Rubinas ir gintaras už abiejų laimę prašėsi 
ligi dugno. Tada ištiesta virpanti ranka. Visi sustoję. Įkaitintas 
metalas nutekėjo gyslomis lig pat širdies. Nutekėjo ir paliko tą 
vardą amžinam minėjimui. Jis prisikėlė perskrodė restoranų tvai
ką ir išvedė Aldoną, kaip užklydusią benamę iŠ pamišėlių kvartalo.

Buvo vijoletinis Pelenų dienos rytas. Visą naktį nemigusi 
Aldona atrodė labai išbalusi. Skambino varpai. Aldona išėjo. O 
grįžo visai kita. Lyg, rodos, kraujo lašas nuo 12 Stacijos būtų 
širdin įkritęs.

Sėdasi ir rašo:
„Vitoli,

Atleisk man. Aš Tave apgaudinėjau kaip ir kitus. Jei taip 
anksčiau,. būčiau radusi dešimtį pasiteisinimų, kodėl nebuvau na
mie. Mane sunku rasti — turiu daug pažįstamų. Man sąžinė ne
leidžia ilgiau juokauti iš tavo meilės. Mylėjau aš tik vieną, o visa 
kita — tik bereikalingi paragrafai mano praėjusu dienų puslapiuos, 
kurių galima ir neminėti. Liki sveikas. Nuo šios dienos aš pri
klausau tik pati sau. Dėkoju už gėles. Jų daugiau nebesiųsk.

Aldona“.
Belauksiant laišką suskambėjo telefonas.
— Panelė Aldona?
— Taip, aš pati.
— Kalba Romanas. Labą dieną. Žiūrėkit, panele Aldona, 

šiandien visur taip „mizerna“, nei šokių, nei muzikos, — užeikite 
penkiomis pas mane. Ateis ir daugiau šis tas vakarykščius liku
čius patuštinti.

— Ar Tamsta nežinai ką sako ši diena?
— Kaiptai/nesuprantu...
— Dulkė esi, į dulkę pavirsi.
— Cha, cha, cha, jūs visad su jumoru, tas man patinka.
— Klystat' Aš nejuokauju. Daugiau susivaldymo, jei nors 

kiek save gerbiate.
— Kas su jumis atsitiko, panele Aldona?
— Šis tas nauja. Atėjau į protą ir nenoriu nieko bendra 

turėti su bepročiais.
— Tai ką, ar jūs rimtai nežadate ateiti? Aš tuo netikiu.
— Tai tamsta patikėk, kad aš numiriau ir vardan to, pra

šau man daugiau neskambinti, —. tai pasakiusi, padėjo trūbelę.

' K
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E m. Petrauskaitė

Didysis prisikėlimas ir 
didžioji meile
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Jai yra daug atleista, nes ji daug
• mylėjo“. (Šv.R.) ' . ■ .

Kaip rudens lapai nukritę žemėn — suvysta pasauliui mili
jonai žmonių gyvenimų. Bet yra išrinktųjų, kuriuose it brangaus 
brilijanto gabalus iš gyvenimo jūrės ištraukia Didžioji Valia ir jų 
iškilusių aukštybėsna blizgesys šviečia žemei per amžius. Jie yra 
pasaulio gyvenimo dvasios turinys, šviesa, gaivinanti žemę amži
nąja meile ir teikianti viltį bei paramą tiesos gėrio ir grožio issil- 
gusioms žmonių sieloms.

Tarpe tų išrinktųjų būtybių skaisčiai šviečia pasauliui M. 
Magdelenos asmenybė. Ji yra viena iš-tų moterų, kuri šalia Die
vo Motinos ryškiai yra minima visose Evangelijose. Ji ėjo drauge 
su Kristaus mokiniais Golgotos kelius ir taip giliai mokėjo mylėti 
ir kentėti, jog Dievo Sūnus pasirinko Ją, kaip dalininkę savo 
dieviškai misijai žemėje pareikšti ir Jai pirmajai po savo prisikė
limo pasirodė, kad praneštų linksmą žinią Kristaus mokiniams: 
„Eik ir pasakyk mano broliams“...

Šv. Mar. Magdelena yra minima kaip „didžioji nusidėjėlė“ Ir 
„didžioji atgailautoja“. Ji buvo sesuo Lozoriaus ir Mortos, kilusi 
iš Betaoijos, kurią niekados negalėjusi užmiršti, kada su savo 
tėvynės priešais buvo apleidusi gimtąją šalį, kad prabangoje ir 
lėbavime gerti savo tėvynainių ašaras ir naudotis jų turtais. Ap
leidusi savo gimtinę gyveno pas vieną didžiūną Magdaloje, nuo 
ko ir gavo Magdelenos vardą. Magdelena turėjo visa, ką žemė 
galėjo duoti — grožį, turtą, prabangą ir visokeriopa pergalė ly
dėjo jos kelią, niekas negalėjo atsispirti jos — moters burtams. 
Užtekdavo panorėti ir — tas vergu raitėsi po jos kojomis. Taip gy
vendama ji išgirdo apie Didįjį Mokytoją — Kristų. Ir susitiko dvi 
galybės — nuodėminga žemės tuštybė su dieviška didybe, gyvy
bę nešanti Amžinoji Saulė su pragaištinga žemės liepsna.

Didžios meilės ir gailesio žvilgsniu Kristus pažvelgė Marijos 
Magdelenos sielon ir leido jai paliesti savov šventą rūbą. Sutirpo 
puiki išdidybė. Atsibudo siela ir išgirdo, kad ją Dievas šaukia eiti 
paskui save, mesti tuščią nuodėmingą gyvenimą ir eiti atgailos ir

•i
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prisikėlimo keliu. Niekingi ir tušti jai pasidarė žemės turtai ir lėba
vimai. Magdelena paliko visa ir pasirinko sunkų atgailos ir didelės 
meilės kelią — prisikėlė, M. Magdelena parodė, kaip labai giliai ir 
ištikimai gali mylėti tiesą moters — žmogaus širdis. Ji buvo toji, 
kuri plovė Kristaus Kojas gailesio ir meilės ašaromis ir šluostė 
Jas savo plaukais, ir jai galėjo būti Kristaus pasakyta: „Kas iŠ 
jūsų be nuodėmės — meskite akmeniu“. Ji neišsigando visų pa
žeminimų ir kantriai kentė juos, nes tamsi praeitis turėjo būti 
išpirkta didele meile. Žmogui lemta klysti. Tas, kuris yra tobulybė, 
pasakė: „Eikite paskui mane visi beturčiai dvasioje, neš jūsų yra 
dangaus karalystė“. Meilė gimdo meilę. Ir didžiajai nusidėjėlei 
buvo lemta pasidaryti didžiąja šventąja. Apie M. Magdeleną Kris
tus pasakė: „Jai yra daug atleista, nes ji daug mylėjo“. Mylėjo 
taip, kaip gali mylėti šventa moteris ir jai buvo lemta pagal anų 
laikų papročius — didžios pagarbos ženklan išlieti ant Kristaus 
galvos kvepalus.

Didžiųjų Kristaus kančių valandoje, kada Jo mokiniai išsi
gandę išsiblaškė, tik vienas Šv. Jonas ir keletas moterų liko Jam 
ištikimiausi; jų tarpe, šalia Dievo Motinos, buvo Marija Magde
lena. Jos ėjo su Išganytoju Jo Golgotos keliu, jos šluostė Šventą 
prakaitą nuo Kankinio veido ir Joms pirmoms buvo lemta išvysti 
Kristaus didįjį triumfą — prisikėlimą. Joms buvo pirmiausia pra
nešta „Kam ieškote tarpe mirusiųjų To, kuris gyvena?“

Tie dideli faktai įrodo, jog Dievas norėjo išaukštinti moterį. 
Jis ją išrinko ir leido labiausiai save mylėti. Šv. Marijos Magde- 
lenos, didžiosios atgailautojos, asmeny Dievas pabrėžė moters pri
sikėlimą; kad siela, kuri pasirenka didžios atgailos kelią, išsiva
duoja ne tik iš nuodėmės purvyno, bet gali, kaip M. Magdelena, 
tapti šventąja.

M. Magdelena su savo broliu Lozorių ir kitais kankiniais 
buvo iš tėvynės ištremta ir mažam laively palikti vidury banguo
jančių jūrų. Kada laivelis buvo laimingai išmestas į krantą, Mag
delena paliko pasaulį ir išėjo viena j tyrumas,< kur baigė savo 
gyvenimą maldoje, o po jos kojomis ilsėjosi liūtai ir tigrai. Baig
dama savo audringą gyvenimą ji pasiekė aukščiausią sielos to
bulumą.

Seniai gyveno Šv. M. Magdelena, bet jos dvasia paliko ne
mirštama. Ji — alegorija žmogiškosios sielos istorijos — ji gy
vena kiekvienos nuodėmingos sielos gelmėse ir gyva didžios 
meilės ir prisikėlimo galia.
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Ar turime skirtis?
J*

* * ■ ,

Pernai studentų ateitininkų konferencijoj, atskirame mergaičių 
posėdy, iškilo klausimas: ar turi studentės ateitininkės skirtis iš 
bendrosios sąjungos? Diskusijose tuo klausimu dalyvavo Dr. 
Karvelienė, O. Norušytė, Balčiūnaitė ir daugelis studenčių. Dis- 
kusi j os buvo gyvos ir karštos. Y patingai jaunosios tuo klausimu 
išsitarė, galima sakyti, gana griežtai. Be to, šiuo klausimu pasi
rodė vertas visų dėmesio Dr. Karvelienės straipsnis „N. V.“, 1934 
m. 1 nr., kuris, kaip ir pats gyvenimas, verčia dar pakalbėti, pa
mąstyti.

Buvo prieita išvada, kad Studentų Ateitininky Sąjunga 
daugiau tenkinanti vyriškosios studentijos reikalus. Mergaitės ar 
dėl savo kuklumo, stokos pasireikšti viešame veikime, yra dau
giau atsidūrusios užpakaly. Ir tokios situacijos padariniai, — 
moteriški interesai lieka kartais nustumti į paskučiausią vietą; 
tokia organizacinė santvarka neugdo moters plačios iniciatyvos, 
orientacijos, nes yra kas ją pavaduoja, būtent, vyras. Ir kokia 
išdava net pedagoginiu atžvilgiu: mergaitė net baigusi aukštus 
mokslus vis nedrįs išeiti į viešą gyvenimą, nesugebės sunkaus 
visuomeninio darbo paimti į savo rankas. Organizavimą ir vedimą 
katalikiškų ir kultūriškų organizacijų ji paliks vyrui, nes Univer
sitete ji tai neišmoko.

Ir dabar dauguma mūsų šviesuolių inteligenčių, baigusių 
aukštuosius mokslus, tyliai pasitraukia iš visuomeninio veikimo 
ploto, palikdamos jį vyrams.

Tai vienas iš svarbiausių motyvų, kad studentės ateitininkės 
turi skirtis nuo vyrų studentų. Pati Studenčių At-kių Sąjunga 
savo tikslu turėtų statyti ruošimąsi moters pašauki
mui šeimai ir gyvenimui.

Tikra tiesa reikia pasakyti, kad daugumas mūsų studenčių 
tik nuobodžiauja per tas racionalistines paskaitas, kurios vienu 
mastu yra brukamos vyrams ir mergaitėms. Žinoma, reikia mo
teriai ir gilesnės filosofinės pasaulėžiūros, bet jos mūsų mergaitėms 
jau per daug. Nuo tų visų abstrakcijų ji dažnai pasijunta tarp 
dangaus ir žemės. Jau per daug padangėmis skraidoma, reikia ir 
realiai atsistoti žemėje. Prof. Šalkauskis teigia, kad moteris lin
kusi idėjas apipavidalinti. Tik įgyvendinti idealai atnaujins gyve-
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namą atmosferą. O jeigu kalba apie idealus eis sau, o gyvenimas- 
sau, arba susirinkimuose, konferencijose kalbėsime viena, o gyve
nime elgsimės priešingai, tai bus, kaip tas vežimas, traukiamas 
gulbės, vėžio ir žuvies.

Mergaitės turėtu konkrečiai Lietuvos visuomenei įrodyti, kad 
laikydamosios ateitininkų principy, nori pavaryti šviesuomenės ir 
liaudies gyvenimą kita linkme, kad iš tikrųjų' prasidėtų pačiose 
studentėse ir j y veikiamoj e aplinkoje, nors ir kasdieninėje prozoje, 
naujas didelis renesansas.

Neseniai „Ryte“ rašyta p. Norušytės straipsnyj, kaip Austri
jos moteriškasis jaunimas griebėsi reformuoti gyvenimą. Kaip ten 
moteriai pritaria visuomenė ir net mokslas: chemija, medicina, 
agronomija ir k.

Žinoma, kaip sunku Lietuvoje kovoti prieš girtybę, kaip 
mažai pasisekimo turi mūsų gėry nory Blaivybės Draugija, kaip 
ir pačioje studentų organizacijoj prof. Šalkauskio žodžiai dėl sek
sualinio pobūdžio moderniškų šoki y — lieka balsas Šaukiąs tyruose, 
— taip ir atskiros studenčių sąjungos klausimo sprendimas gali, 
sutikti didžiausias kliūtis.

Pažiūrėjus giliau, kyla klausimas, ar šios problemos išspren
dimas neglūdi nors ir visoje reformoje dabartinės aplinkumos? 
Žmogus per daug nusileidžia savo prigimčiai. Ir kaip juokinga, — 
viena kalbama, o kita daroma ir miesčioniška vakarų Europos 
dvasia vis daugiau užplūsta ateitininkiją. Bent tokį įspūdį buvo 
galima gauti iš paskutiniųjų ateitininkų balių. Nė kibirkštėlės 
tautiškos dvasios, to kilnaus lietuviško orumo ir švelnumo, tik 
pablūdęs negriškas jautulingumas, rodos, tik kvepia Afrika. Dau
guma nepagalvoja, kur einama. Žinoma, atsispirti prieš srovę 
labai sunku. Bet reikia atsispirti, tai išplaukia iš mūšy principy.

Atsiranda daugybė dalykų, kuri y plotmė reikalauja vien 
moteriškos organizacijos, auklėjimo ir Mergaičių Ateitininkių Są
jungos kūrimas veik jau būtinas ir pribrendęs dalykas. Nepavė
luokime, kad vėliau nereiktu gailėtis. Laimingos katalikiškos šeimos- 
bus tik tada, kai universiteto jaunimas gaus tinkamą paruošimą. 
Kuris vyras nesvajoja apie laimingą namų židinį, kur jis rastų 
poilsį, ramumą, pagarbą ir jaukų namų sutvarkymą, tinkamą 
maistą. '

Kartą turi ateiti laikai, kad namai būtų dvasios židinys, kur 
jaukiuos salionuos būtų galima padisputuoti ir mokslo, meno ir 
literatūros klausimais. Negi visą laiką paliks dauguma mūsų ponių 
tuščios dienos pletkų nešiotojos?!
• Maitinimo klausimas šiais laikais yra vienas iš moderniausių 
ir aktualiausių. Todėl ir mergaitės, būdamos vienoj sąjungoj su 
vyrais, niekados šių klausimų išspręsti ir tinkamai pasiruošti ne
galės, nes čia reikalinga speciali programa, kur jau su vyrais- 
nepakeliui.
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Mes mokomės universitete aukštųjų pedagogikos mokslų, o 
nežinome paprasčiausių savo kūno ir mažų kūdikių higienos ir 
psichologijos. Kiekviena jaunuolė rengias šeimai ir vėliau ar 
anksčiau ji ją sukurs, ji turės būti namų siela ir vairuotoja. O 
kaip maža jaunos ponios nusimano apie savo jaunąją kartą! Jau 
nepakanka kaimo moterų primityvaus auklėjimo, — mūsų vaikai 
turi būti ne tik sveiki bet dar ir kūnu bei siela tobuli.

O eugenikos klausimai, kurių katalikiškas sprendimas daug 
padėtų būsimai kartai.

Šie svarbūs dalykai tik atskiram mergaičių veikime galėtų 
būti išstudijuoti. Dabar su vyrais ir nepatogu ir drovu. Pagaliau, 
per daug pas mus tamsaus drovumo, kuris tramdo iniciatyvą ir 
dvasinę kultūrą.

Trečias labai svarbus dalykas, dėl ko turime skirtis, — tai 
studenčių sąjungos namai. Mergaitės tiek dirbo ir vargo dabarti
nius namus statant, bet vis tik— pasinaudojo tuo stipresnis ele
mentas — vyrai. Ir daugumai jų nereikia klaidžiot po miesto 
užkampius, beieškant pigių kambarėlių. Sakoma, kad nenormalu 
būtų didelis mergaičių bendrabutis, daug kas lankytųsi ir mieste 
sklistų kalbos. Bet ar geriau, kad mergaitės turi gyvent pas abe
jotinos vertės šeimininkus, dažnai dar jų įvairiai skriaudžiamos.

Turėtų rūpėti ir katalikių studenčių išauklėjimas, juk nega
lima vieną mergaitę paleisti į miestą Dievo valiai.

Atvažiavusios jaunos mergaitės apsigyvena po kelias vienam 
kambary, (kad tik būtų pigiau!) — ir paklausiom, kokia jai iš (to 
nauda? Profesoriai nervinasi, kad studentės per mažai rodo rūpes
tingumo studijomis, bet sąlygose, kuriose daugumoj gyvena mūsų 
studentės, sunku būti geru, normaliu studentu, nekalbant apie tai, 
kiek neigiamos įtakos mergaitės būdui padaro panaši aplinkuma.

Iškyla rimtas reikalas turėti savo namus su gimnastikos 
sale, teniso aikštelėms, biblioteka, svečių kambariais ir k. Nes 
nepateisina buvimo ir toki bendrabučiai, kur laisvė didžiausia, ir 
šalia linksmybių mokslas maža kam rūpi. Net vienuolių seserų 
vedamuose bendrabučiuose trūksta drausmės. O ką kalbėti apie 
bendrabučius, kurių niekas netvarko? Svečių būriai, gitaros ir 
skambūs balsai iki vėlybos nakties. O kiek pasitaiko nemalonių 
scenų, kai rimtesnei studentei reikia išprašyt draugės svečias, — 
nes .žalieji studentai kartais mažiausią dėmesį nekreipia į kitų 
žmonių interesus. Kad išvengti tuščio laiko eikvojimo, rėkia duoti 
studentėms internatas, kur jos' doroviniai ir moksliniai interesai 
nebūtų nuskriausti. Juk atvažiuoja universitetan dirbti, todėl reikia 
iš visuomenės pareikalauti ir tinkamų darbui sąlygų, aprūpinimo.

Kaip kiekvienam kilniam darbui taip ir ateitininkių namams 
lėšos turi atsirasti. Ypač senesnieji turėtų tuo susirūpinti ir ateiti 
mergaitėms į pagalbą.
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A Skmpskelienė.

Ar turime skirtis?
„Naujosios Vaidilutės“ pirmame numery iškeltas šis klausi

mas, kuris jau nuo seniau neduoda ramybės atskiriems studenčių 
vienetams ir buvo net laikas nuo laiko ir jų konferencijose spren
džiamas. Rodos jis darosi tikrai aktualus, čia rūpi paprastai šis 
dalykas: ar dabartinėj ateitininku studentu sąjungoje, kuri sudaro 
vieną iš trijų Ateitininku Federacijos dalių, mergaitėms reikia tu
rėti dar savo atskirą sąjungą ar esamoji santvarka visiškai paten
kina jų reikalus. Jei sutiktume ta pirmąja nuomone, Ateitininku 
Federaciją ir Studentų Sąjungą reikėtų maždaug šitaip įsivaiz
duoti. Federacija susidėtų kaip ir pirmiau iš trijų sąjungų, viena 
iš jų būtu studentų. Ši savo ruožtu dar pasiskirstytu į dvi: vyrų 
ir moterų. Tiesiai priklausyti Federacijai bus nepatogu jau vien 
dėl to, kad abi šios naujos sąjungos turi be galo daug bendrų 
reikalu: bendros studijos, bendras atstovavimas universitete ir 
visuomenėje, kai kurios bendros • įstaigos; ir pats gyvenimas pri
vers jas dažnai eiti iš vien, nes jas jungs ta pati pasaulėžiūra. 
Šitokia reforma pareikalautu dar kelių valdybų su tarybom, dau
gybės naujų posėdžių, susirinkimų, gal dar prisidėtų viena šventė 
ar vakaras. Žodžiu, labai padidėtu techniškasis aparatas, dar ke
letas žmonių apsikrautų pareigomis, kuriu ir taip jau per daug turi.

Negalima skaisčių ir trapių mergaičių palikti visiem vėjam 
pūsti, visom rasom kristi, o paskui reikalauti, kad ji neturėtų nė 
vienos dėmelės.

Einant toliau — mergaitės turėdamos savo sąjungą, atsižvel
giant į narių proporciją, turėtų teisės ir galimumo naudotis įvai
riais fondais ir pašalpomis, * nes dabar mergaitės vis tik antroj 
vietoj.

Pati sąjunga turėtų pasirūpinti, kad* gabiosios galėtų dides
nes intelekto ir meno viršūnes pasiekti, kad būtų prieinama vie
nai kitai ir užsienię universitetai. Kada mergaitės turės tinkamas 
studijų sąlygas, atsiras daugiau ir lietuvių moterų mokslininkių.

Nauja lietuviška kultūra turėtų būti abipusiška. Dabar per 
daug propoguojama ir priekin stumiama tik vyriškoji pusė.
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O kur būtu dirbamas pats auklėjimosi ir lavinimosi darbas? Ogi 
tuose pat būreliuose, tose pat korporacijose ir draugovėse, kaip 
ir lig šiol. Atskira studenčių sąjunga tegalėtu rūpintis grynai 
techniškais reikalais, auklėjamąjį darbą dirbti ir tiek .nepajėgtu, 
nes tai perdaug nelankstus organas. Studentų sąjunga ne be rei
kalo pasiskirstė korporacijomis, supratus, kad tik mažesnieji vie
netai gali rimtai dirbti. Galų gale pasirodė, kad ir jos yra per 
stambios ir nelanksčios — paskutiniu laiku mėginama sudaryti 
visai maži studijų būreliai. Didžiulė sąjunga, nepasiskirsčiūsi 
smulkesniais vienetais, auklėti nepajėgia. Taigi ir savarankišku
mui ugdyti, vargu, padės. Tiesa, atsirastų dar viena kita pirminin
kės ar sekretorės vieta. Tai, be abejo, lavina inicijatyvą, bet nė 
kiek nemažiau galima inicijatyvą išugdyti dirbant patį auklėjimosi 
ar lavinimosi darbą rateliuose. Taip pat ir universitetinės studijos, 
jei tik norėsi gerai studijuoti, kelia energiją, pasitikėjimą savimi 
ir kūrybiškumą. Energingą žmogų galima ir reikia ugdyti įvai
riose aplinkybėse.

Ar patenkina dabartinė santvarka studenčių reikalus? Tikrai 
ji gali visiškai patenkinti, o jei dabar kartais taip nėra, tai dėl 
to kalti patys nariai, bet ne santvarka. Ji duoda visišką laisvę 
tiek vyrams, tiek moterims auklėtis ir tvarkytis, kaip jiems ge
riausia tinka, iš kitos pusės, duoda nuolat progos bendrauti ir ne
leidžia užsidaryti siauram tik savo reikalu ir rūpesčiu ratelyje. 
Studentės turi progos savo korporacijose auklėtis ir lavintis, o 
eidamos įvairias vadovaujamas pareigas, pratinasi ir prie visuome
ninio bei administracinio darbo. O šitų pareigų, rodos, netrūksta. 
Bent visuomet girdėti skundžiantis tinkamu žmonių trūkumū, bet 
nė kartą neteko išgirsti, kad kas nors norėtu dirbti, bet vietos ar 
darbo neatsirastų...

Man rodos, kad šis atskiras studenčių sąjungos klausimas 
kyla dėl to, kad mes labai mėgstame amžinai ieškoti nauju for
mų, tardamiesi tuomet kalnus nuversiu, bet visiškai nemokame 
išnaudoti esamas sąlygas. Bent kartą turėtu pasibaigti formavi
mosi stadija, o pradėtas darbas. Sąjungos ar kuopelės steigimas 
nėra joks darbas. Ypač moterims, kurioms dažnai prikišamas ne
kūrybiškumas, kurios yra dažniausiai užverstos keliomis, pareigo
mis — narnai, šeimyna, profesija, visuomeninis darbas, — reikėtų 
išmokti racionaliau tvarkyti savo jėgas ir laiką, labiau susikaupti. 
Lietuvos moteris dar beveik nieko nėra padariusi mokslui, stu
dentės vis labiau ir labiau užleidžia seminaruose ir auditorijose 
aktingąją rolę savo vyrams kolegoms. Inteligentė ir kaimietė mo
teris neturi pakankamai literatūros visais svarbiais jai klausimais. 
Iš tikrųjų, juk negalima laukti, kad vyrai pradėtu rašyti vaiku 
aulėjimo ir namų ruošos reikalu. Nedarau niekam priekaištu, — 
tik nurodau, kad moterims laikas iš organizavimosi stadijos per
eiti prie kūrybinio darbo. Moteris niekuomet neturi per daug lai-

t1
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Jos užmigo Viešpatyje

A. a. Onutė V apšinskaitė
■■ • • • • ■ . . ’ < . . ; • ■

Kai gęsta žiburiai, kurie dar turi šviesti, kai gėlės vysta, 
kurios dar turi žydėti, mes pajuntame, kad nebylys kvieslys vis 
mūsų tarpe. Ir karnavalo muzikos dužiuos gaudžia:

— Atmink, tenai į dieviškąjį karnavalą turėsi tu....
Onutė skaisčios, kilnios Širdies būtybė, nusekė nebylųjį 

kvieslį; stovi ji prieš Viešpatį teisėją ir nedrąsiai Šnabžda:
— Viešpatie, atleisk man, kad neįstengiau gyventi. Buvau 

ta gėlė, kuri turėjo dar žydėti, buvau tas žiburys, kuris turėjo 
dar šviesti, bet dienos tokios žiaurios buvo, tie vėjai tokie rūstūs 
pūtė, — daugiau ji neturi ką sakyti.

„Neįstengiau gyventi,“ — vienintelė kaltė. Tai jaudino ją 
ir mirties patale. Numirti ir nebūti sau pačiai, ne taip jau sunku.

— Dėl savęs aš galiu mirti, jei tokia Viešpaties valia, bet, 
kaip su jais? Štai motina, sesuo, brolis... Ji mini savo jaunutę 
korporaciją „Fideles lustitiae“, su kuria ji pirmoji turi amžinai 
atsisveikinti. Prisimena visą eilę draugių ir draugų. Kaip palikti 
tuos idealus, kuriems visą: gyvenimą buvo ištikima, studijas... 
Kaip palikti tą visą gyvenimą, kurį ji turėjo išgyventi?.. Ji pristinga 
minčių šiam klausimui išspręsti ir, kritusi į patalą, ilgai tyli. Paskui 
atsišlieja į pagalvį, ima knygą ar laikraštį ir sklaido lapus, o 

ko, dėl to kuo mažiau posėdžių, organizacijų, susirinkimų, 
vakarų, švenčių, minėjimų ir iškilmių,—daugiau dirbti, lavinti, augti. 
Kartu su Čia iškeltu klausimu pinas dar vienas, kad ir netiesio
giniai. Ar verta moterims tik užsidaryti savo rūpesčių rately, ar 
verta domėtis vien tik moterų reikalais? Ar tai nėra per siaura? 
Ar ne per daug ir ne per dažnai mes akcentuojame moters reika
lus, pamiršdamos bendruosius. Studenčių gyvenime pastebime, kad 
jos tėra aktingos tik savo korporacijose, o bendrose — pasitrau
kia atgal. Tas pats ir viešame gyvenime. Ar nevertėtų pamėginti 
perlaužti savo ratelio kiautą ir po tylaus ir intensingo darbo savo 
tarpe pasirodyti su kūrybiškais darbais ir platesnei visuomenei.

i
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.galvoje įstrigusi mintis: — kodėl kiti gyvena, o ji turi mirti? 
Tiesa, ji viso šito rūpesčio žodžiais nepasako. Ji stengiasi būti 
tvirta ir išeinančioms draugėms dėkoja už aplankymą, prašo pa
kviesti Aliutę Riautaitę, siunčia kažkam į Kauną laišką ir šyptelia 
gęstančios Žvaigždutes šypsniu, kai, sesers paraginta ką nors 
suvalgyti, paima nuo gretimo staliuko skiltelę obuolio.

A. a. Onutė Vapšinskaitė gimė 1908 m. kovo mėn., Zarasų 
mieste. 1914 m. išvažiavo su tėvais į Rusiją, Charkovo miestą. 
Ten lankė rusų pradžios mokyklą. Po karo 1920 m. grįžo į Lie
tuvą, į gimtąjį miestą. 1922 m. įstojo į Zarasų gimnazijos (tada 
progimnazijos) Il-rą klasę. Mokėsi su pertraukomis ir 1931 m. 
jau baigė Zarasų Aukšt. Komerc. Mokyklą. Besimokydama turėjo 
pati rūpintis dalimi savo pragyvenimo. Tarnavo Zarasų Valst. 
Vaistinėj — kasininke. 1927 m. tarnavo pas Antstolį raštinėj, 
kur sugaišdavo į dieną apie 7 vai. (Šalia mokyklos darbo). Ne
normalios gyvenimo sąlygos jau tada neigiamai veikė jos sveikatą. 
Baigusi gimnaziją, svajojo toliau mokytis, bet, aplinkybių verčia
ma, turėjo dar palaukti. Kai kurį laiką Kaune praktikavosi vienam 
banke, vėliau išvyko į dvarą (Marijampolės apskr.), namų moky
toja. Susitaupiusi kiek lėšų, 1932 m. įstojo į V. D. Universitetą, 
Teisių fak. ekon. skyrių. Čia, šalia tiesioginio studijų darbo, turėjo 
taip pat tarnauti.

1933 m. rudenį staiga susirgo. Pasirodė smarkiai išsiplėtusi 
plaučių ir gerklės džiova, nuo kurios ir mirė š. m. vasario 1 d. 
10 vai. Zarasų ligoninėj. Palaidota Zarasuose, Petruniškių kapinėse.

Sunkiai reikia kovoti su gyvenimu, kad tokiose sąlygose 
išliktum idealiste, kad neiškeistum savo įsitikinimų į vienadienes 
vertybes. Dar daugiau jėgų ir valios reikia, kad rastum laiko 
būti veiklia katalike, gyvu Bažnyčios narveliu. Bet a. a. Onutė 
visur garbingai išsilaikė. Ji buvo veikli ateitininkė. Gimnazijoj 
jos pastangomis įsikūrė atskira mergaičių ateitininkių kuopelė, 
kuriai ilgą laiką vadovavo. Taip pat aktyviai dalyvavo mokyklos 
gyvenime: chore, vaidyboje ir t. t. Jau būdama studentė, įstojo 
į V. D. U. Stud. At-kų Sąjungos „Fideles lustitiae“ korp. steigėjas 
ir iki paskutiniųjų dienų joj buvo.

Viešpats pasiima tuos, kuriuos myli.
i 

. t

Ą. a* Konstancija Skirmuntaitė
Š. m. sausio mėn. 23 d. mirė žymi istorikė ir publicistė, 

Vilniaus lietuvė, Konstancija Skirmuntaitė. Ji parašius monogra
fiją apie Mindaugą ir daug publicistinių straipsnių. Paskutinį 
savo mokslo rašinį per prof. Myk. Biržišką pasiuntus Kauno Kata
likiškajam Universitetui.
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NAMU ŽIDINYS
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Velykų stalas
Šių dienų modernizmas, palietęs beveik visas gyvenimo 

sritis, neaplenkė ir Šeimininkių darbo srities, daug kur atnešęs 
nemaža naudos. Sunkus šeimininkių darbas vis daugiau lengvi
namas ir prastinamas, kad jis galėtų derintis prie bendrosios 
gyvenimo eigos, prie kitų gyvenimo statomų reikalavimų. Taip, 
pavyzdžiui, šiandien, iš vienos pusės, namų šeimininkei statomi 
daug didesni, negu ankščiau, išsilavinimo, pedagoginiai, socialiniai 
ir kiti reikalavimai, o iš kitos pusės, namų ūkio darbai nesuma
žėjo, priešingai, higienos reikalavimai net padidėjo, kartu parei
kalaudami iš Šeimininkės daugiau darbo. Be to, samdytas darbas 
daugeliui inteligenčių šeimininkių liko per brangus, dėl to dažnai

A. a. Marija-Felicija Zenkevičiūtė
32 metų mirė Marijampolėje, sausio 21 d. Ji Marijampolėje 

baigė gimnaziją^ Leipcige mokėsi metus muzikos, per 5 metus 
išėjo Paryžiuje universitetą su prancūzų kalbos specialybe ir per 
trejus metus dirbo prie Užsienių R. Ministerijos, versdama į pran
cūzų kalbą svarbius dokumentus iš lietuvių, serbų, čekoslovakų, 
rusų ir lenkų kalbų. Paskutinius dvejus metus sirgo džiova, nuo 
kurios jau nebeišsigydė.

Gabi, aukšto mokslo, visuomet buvo kukli, rimta, pamaldi 
ir mėgdvo draugauti daugiau su biednuomene, kurią ir šelpė kiek 
galėdama. Paryžiaus prabangos ir klaidos neaptemdė šviesaus 
jos proto ir nepaviliojo skaisčios širdies. Ji buvo puiki pažiba 
mūsų visuomenės. Daug inteligentų ir biednuomenės ją palydėjo 
į kapus. A. a.!

A. a. Pušaitė-Klevinskienė
Nemakščiuose mirė dar iš prieškarinių laikų žinoma literatė 

Šveikauskaitė-Klevinskienė, rašinėjusi slapyvardžiu Pušaitė. Yra 
išleidusi rinkinėlį „Sniegams tirpstant“ ir neseniai rengėsi išleisti 
didelę knygą iš D. Karo laikų.
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vienos šeimininkės rankose likęs visas namų ūkis, Aiškiai supran
tama, dėl ko dabar stengiamasi įrengti kiek galint patogesnius, 
praktiškesnius butus, lengvai valomus baldus, šalinti mažai 
naudojamus kambarius, kaip salionai ir k. Visa tai padeda šeimi
ninkei suderinti namų apyvokos ir‘ išorinius gyvenimo reikalavimus.

Tas pats taikoma ne tik atskiriems namų ūkio darbams, 
bet ir tradicijoms. Apskritai, gera ir gražu palaikyti tokias tradicijas, 
kurios turi ką nors bendra su grožiu, tautiškumu, auklėjimu ir 

' pan., bet tokios tradicijos, kurios, be apsunkinimo, nieko kito 
neduoda, be abejojimo, šalintinos. Prie tokių be galo nevykusių 
tradicijų priklauso ir Velykų stalo ruošimas, deja, ir dabar mūsų 
inteligentų šeimose plačiai praktikuojamas. Tačiau kiekviena 
šeimininkė, kuri bent kartą rimtai pagalvojo apie šį paprotį, tikrai 
nebenorės daryti sau gėdos, pati savo namuose jį palaikydama. 
Reikia atvirai pripažinti,5 kad Šis paprotys lietuviams yra visiškai 
svetimas. Jis pas mus užsilikęs iŠ lenkų, per mūsų dvarininkus. 
Mūsų sodžius niekada šio papročio nežinojo ir nežino. Taigi jau 
vien dėl to, kad jis mums svetimas gali būti išgyvendintas. Antra, 
— šis paprotis jau labai pasenęs. Jį galėjo praktikuoti turtingi 
žmonės, ;o svarbiausia tie, kurie samdyto darbo nevertindavo, 
būdami tarnais ir baudžiauninkais apsistatę, užtat visai nesunku 
buvo tokiai poniai šeimininkei visą savaitę Velykų stalo paruoši
mui skirti. Tuo tarpu dabar kaip suderinti Velykų stalą su šių 
laikų ponia, kuri, jei netarnauja, tai dažniausia teturi vieną tarnaitę, 
kuri ir maistą gamina, ir butą tvarko, ir skalbia, ir vaikus auginti 
padeda. Del to, jeigu reikia padaryti kokį išimtinai didelį darbą, 
tai ir ponia ir tatnaitė pavargsta, ir vaikai nekartą suserga, šeima 
kelias dienas be pietų turi apseiti, ir namie jaučiama kažkokia 
netvarka.

Be to, tie, kurie seniau šį paprotį įvedė ir jį praktikavo, be 
abejojimo, turėjo dideles patalpas, nekalbant jau apie tik svečiam 
skirtas sales — valgomuosius. Turėjo ir šaltus sandėlius, rūsius, 
ledaunes ir k., kur paruoštus patiekalus galėjo laikyti. Tuo tarpu 
šiandie dauguma musų inteligenčių ponių, turėdamos vos 3 
pilnai apgyventus kambarius ir vieną sandėlį, visai kitaip privalo 
tvarkytis. Pamėgdžiojimas tokių atgyventų papročių šių dienų 
moderniškai ir protingai šeimininkei garbės nedaro.

Dar vienas dalykas, kurio negalima nepaminėti, šnekant apie 
Velykų stalo ruošimą, tai ekonominiai sumetimai. Velykų stalo 
paruošimas yra labai brangus dalykas. Gal kas pasakys, kad juk 
ir šiaip kartais pasikviečiame svečių, jų pavaišinimas taip pat 
kaštuoja. Tačiau, protingas svečių pa vaišinimas- bus visada piges
nis už vidutinį Velykų stalą. Kas gi vienam kartui svečius 
vaišinant perka visą kumpį, visą didelę veršio šlaunį, paršiuką, 
kalakutą, kimštą kiaulės galvą, kelis tortus, baumkuch’ą, bobas, 
diedus, mozurkas, „paskas“, ir daugybę gėrymų — kas čia
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beišskaitys visus tuos dalykus, kuriuos beveik kiekviena Šeimi
ninkė, ruošdama Velykę stalą, skaito būtinais. O juk šiaip malo
numui kviestus svečius vaišiname daug pigiau ir paprasčiau; 
daržovėmis, žuvimi, tokia mėsa, kuri mums patogiau. Žodžiu, 
čia skaitomasi su savo ekonominėms sąlygoms. Tik tuščias išdi
dumas gali tokias vaišes padaryti labai brangias.

Negalima nepaminėti ir higienos sumetimų. Tradiciniai 
Velykę stalo valgiai yra per daug sunkūs. Jie pasilikę iš tų 
laikų, kada Šeimininkė apie maisto sveikatingumą nežinojo pačių- 
pagrindinię dalykų. Dėl to, jeigu būtinai norime paruošti Velykę 
stalą, tai bent reformuokime tą tradicinį meniu, išmetant didžiąją 
dalį mėsos ir sunkių pyragų. Tik pagalvoti: į vieną nemažą baum- 
kuch’ą sudedama 100-120 kiaušinių, 2 kg. sviesto, tiek pat cukraus 
ir miltų. Suvalgius tik mažą šmotelį to pyrago, jau suvalgome 
2 — 3 kiaušinius, neskaitant sviesto, cukraus ir k. Tai baisus 
organizmo apsunkinimas. Jau vien tik dėl to reikia šalinti arba ; 
iš pagrindų reformuoti šią. taip nevykusią tradiciją.

Teigiamoji pusė papročio, rengti Velykę stalą, — šeiminin
kių nuomone, ta, kad švenčių metu nereikia nieko gaminti — 
viskas iš anksto gatava. Bet — ar mes, paruošusios Velykę stalą, 
visai atleidžiame savo tarnaites? Paprastai ne. Jos turi plauti 
indus, šildyti buljoną, virti kavą besilankančiai daugybei svečių. 
Pati šeimininkė taip pat visą laiką triūsia (gerai jei po visų darbų 
nesuserga.) Užtai nedidelis dalykas iš anksto pasiruošus, ir Velykų 
šventėse gaminti įprasta tvarka valgius. Juk ir kitų švenčių metu, 
pav., Kalėdose taip pat kažkas negaminama, o daug kas paruo
šiama iš anksto, kad per šventes būtų laisviau. Ir per Velykas 
reikėtų svečius vaišinti ne nuo apdulkėjusio stalo, ne nuo beky
šančių paukščių kaulų, bet iš švaraus šalto sandėlio, gražiai 
supjaustytomis mažomis dalelėmis. Taip patiekiant, visko reiks 
žymiai mažiau ir pagaminimas bus daug pigesnis.

Velykę stalo rengimo įprotį reiktę šalinti jau tik dėl šių 
sunkių laikų. Ypatingai sąmoningos katalikės turėtų apie tai pa
galvoti. Ar ne krikščioniškiau skirti, vieton Velykę stalo, kelias 
dešimtines alkaniems, arba pasikviesti kelis vaikučius ir juos nors 
skaniais buterbrodais pavaišinti? Mano manymu, čia malonumas 
būtų daug didesnis ir pareiga daug tiksliau suprasta.

V. Andriukaitytė.
Gražios akys

(Iš spausdinamos knygos „Moters grožis“)1

Sveikos ir gražios akys yra didelis turtas. Gražios akys gali 
kiekvieną veidą padaryti malonę ir patrauklų. Akys vadinamos 
sielos atspindžiu, nors, iš tikrųjų, teisingiau jas galima būtų 
vadinti sveikatos atspindžiu. Gyvos, žėrinčios akys aiškiai rodo,

4
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kad jų savininkas yra sveikas, turi gerą kraujo cirkuliaciją ir 
pakankamai jodo. Blankus, apsiniaukęs žvilgsnis liudija apie 
blogą kraujo cirkuliaciją,

Įlašinus į akis atropino arba kokaino pavyksta bent kelioms 
valandoms suteikti akims tą nepaprastą blizgėjimą, kurį paprastai 
teikia tik sveikata. Tačiau po trumpų apsvaigimo valandų seka 
dar didesnis nuovargis. Nuodais suerzintas organizmas greitais 
žingsniais žengia prie visiško suirimo. Nuodai greitai pakerta akių 
nervą, regėjimas silpnėja. ; • ••.

Tik sveikas gyvenimo būdas, gilus kvėpavimas, pakankamas 
sveikas miegas gali suteikti akims natūralų skaistumų ir blizgesį.

Norint ilgai džiaugtis stipriu regėjimu, reikia vengti prieblan
doj dirbti rankdarbius ir skaityti. Kas nori turėti gražias akis, 
tenebūna ilgą laiką prirūkytame kambaryje ir pats teneruko. 
Staigus šalčio bei karščio pasikeitimas taip pat kenkia akims. 
Ryški, niekuo nepridengta elektros šviesa kenkia regėjimui. Nuo 
akinančių saulės spindulių reikėtų akis taip pat saugoti žaliais 
akiniais arba nešioti bent nedideliais kraštais skrybėlaitę. Akiną 
saulės spinduliai priverčia mus žiūrėti prisimerkus, o tai pirma 
laiko išraižo poakius raukšlelėmis. Jaunystė ir grožis yra didelis 
turtas ir jo neverta aukoti mados užgaidoms.

Akys turi būti truputį drėgnas. Nuo to jos gražiai blizga. 
Prisilaikant tam tikros dietos, galima tą drėgną blizgesį akims 
suteikti. Ir akys priklauso nuo bendro sveikatos stovio. Liesų 
žmonių akys dažniausia būna įdubę. Normalių arba net kiek 
linkusių į nutukimą žmonių akys yra kiek iššokusios ir tik dėlto 
taip gražiai atrodo. Todėl liesi žmonės turėtų geriau, stipriau 
maitintis. Tačiau, kieno akys jau per daug iššokusios, tas turėtų 
mažiau valgyti riebalų, o daugiau daržovių ir vaisių.

Gražiai išaugę ir gražiai sutvarkyti antakiai suteikia veidui 
daug grožio ir charakteringumo. Bet net ir labai šviesiaplaukėms 
moterims netinka balti antakiai, nes jie padaro veidą plokščią ir 
nuobodų. Kad suteiktume antakiams, jų nedažydami, tamsesnę 
spalvą, vartokime alyvų aliejų. Juo patepkime antakius ir šukuo
kime juos paplaukiui mažu šepetėliu. Nuo kokoso aliejaus plaukai 
dar greičiau tamsėja. Negalint gauti kokoso aliejaus, galima 
pasitenkinti ricinos aliejumi. Kieno antakiai iš prigimties tamsūs 
ir tankūs, pakanka juos kasdien truputį papešti suvilgintais pirštais 
ir gražiai suguldyti. Blakstienos patamsės, pailgės ir pasidarys 
tankesnės, jei jas kasdien, taip pat kaip antakius, tepsime kokiu 
nors iš anksčiau minėtų aliejų.

1 Turinyj: Moteris ir grožis. Saulė — sveikatos šaltinis. — Maudymasis 
šaltam vandeny. Maudymasis karštam vandeny. Kūno masažas. Kvėpavimas —- 
gyvybė. Grožio priežiūra praktikoje. Salti kompresai: Priemonės raukšlėms paša
linti. Veido garų vonios. Gražios akys. Nosis. Žydinčios lūpos. Gražūs pečiai ir 
rankos. Kaip suliesėti? Apie kojų priežiūrų. Nemiga. „Grožio miegas“ ir t. t.
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Narnų židinys paveiksluose
A r e h. VI. Š vi p a s. Miesto gyvenamieji namai.
Šiais laikais visur narny statyba plečiasi. Statant namus,, 

kiekvienas turi žinoti, kaip turi būti išdėstyti kambariai ir kiti

t

„Miesto Gyvėn. Namų“ klišė.
Valgomojo stalo padengimas pietums.

„M. G. N.'1 klišė. 
Spintelė knygoms.
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reikalingi patogumai, kad šeimynai būtų patogu gyventi. Tariamieji 
patogumai įrengiami tik dideliuose namuose, ir tokie butai būna 
brangūs ir ne visiems prieinami. Pigesniuose butuose jokiy pato
gumu nedaroma ir šeimininkės turi vargti, nes tai jas daugiausia

- „M. g. n.“ klišė,
įvairiai pastatomos knygų lentynos.

liečia. Gal ir pačios šeimininkės yra kaltos, kad nedaro reikalavi
mų. Iki šiol beveik niekur nebuvo rašoma, kaip turi būti įrengtas 
butas. Dabar kiekviena šeimininkė gali pasiskaityti šią knygą apie 
butų įrengimą, nes ne tik statytojams, bet ir nuomuotojams tai 
reikia žinoti. Knygoje duodama 10 namų projektų, pritaikintų 
įvairiems reikalavimams, kalbama apie statybos medžiagą, vidaus 
įrengimus ir kit.Be to, dar duodama žinių apie baldus. Knygoje 
yra 100 paveikslų.

,M. g. n*, klišė.
Moderniški foteliai ir stalas.
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Madų kronika
i

Šį sezoną mados nedaug pakitėjusios. Seniau buvusią lygią, 
tarsi klasišką, moters figūros formą stengiamasi keisti, pabrėžiant 
moters iškilmingumą, išdidumą. Pabrėžiama ir iškeliama platūs 
pečiai ir tai padaro lyg didesnį moters ūgį. Pavasario ir vasaros

Pavasariniu rūbų mados Berlyne.

paltų madų medžiagos tankios, storos, bet netaisyklingo, nelygaus 
audimo. Paltai siuvami dažniausiai be apikaklių ir užsegama 
vienu ar keliais dideliais guzikais arba bantu. Talija paliekama 
ta pati — iškelianti kūno linijas. Paryžiaus modelių paltai kiek 
trumpesni — peršama sportiški trumpi (trijų ketvirtadalių) paltai 
platūs, be talijos, iš po kurių matyti suknelė.

Pavasario sezono kostiumai ilgi. Platūs pečiai, pabrėžiama 
talija. Bet dauguma modelių tik priekyje suimta juosta, o užpa
kalis platus ir laisvas. Paryžiuje, Vienoje, Florencijoj, Stokholme, 
Londone ir kitur — maždaug panašaus tipo madų modeliai.

P a r y ž i u j neseniai demonstruota naujausi madų modeliai. 
Šiais metais moterų kasdienės suknelės bus dar ilgesnės. Balinės 
suknios bus su žeme besivelkančiu šleifu. Skrybėlės nešiojamos 
ant vienos pusės galvos.
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'Italijoj vedama propaganda prieš skrybėles, kurios užden
gia tik pusę galvos. Vietoj to peršama skrybėlė uždengianti visą 
galvą, tik paliekanti neuždengtą kaktą.

Popietinis elegantiškas 
paltas. Dvigubi pečiai. 
Iš tamsaus crepe mar
telė. Papuoštas bantu.Papuoštas bantu.

Tarpsezoninis popietinis 
paltas iš juodo georget- 
te. Didelis bantas pasiū
tas tuo pačiu atspalviu 
iŠ crepe satin.

Praktiška sezoninė
kepuraitė

e>
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1) Vasarinis sportiškas paltas. Ruda, dryža vilnonė medžiaga. Ant peties 
susegta dideliu guziku. Dideli apsiūti kišeniai.

2) Vasarinis popieiinis paltas — matinio (neblizgančio) atlaso. Fasonas 
apvaliu linijų. Platūs pečiai, Apikaklė šviesesnės spalvos.
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1. Kasdieniškas paltas iš margos tveed’o medžiagos. Iškelti statūs pečiai, 
baigiami dviem eilėm guzikų. Be apikaklės.

2. Klasiškas kostiumas. Sijonas platus. Jaquette trijų ketvirtdalių. Kirpimas 
vyriškas.

I

v
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Angliškas paltas ir kostiumas.

Paltas šve nių 
šviesiu vilnoniu me- v*. • fc*
džiagų. Originalios 
siūlės. Turtingai pa
puoštas linijom. 
Juosta tamsios odos. 
Guzikai juostos at
spalvio. Pritaikinta 
skrybėlė.

1) Elegantiškas pavasario sezono pal
tas. Medžiaga ryškaus djalap’o. Reljafi- 
nės kišenių ir atlapų siūlės ir guzikai.

2) Pusilgis, paltas djalap’o. Užpakalis 
platus. Priekis suimtas juosta. Pečiai 
platūs.
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Kasdieniška pavasario sezono 
pilcinė kepurė. 

t .

1934 metais 
nuotaky rūbų 
modeliai Lon

done.

37



132

Pavasarinė žydrios spalvos 
skrybėlė, papuošta dirbtinė’ 

mis gėlėmis.

Kostiumas angoros 
vilnos. Sijone pakar
totos jaquettes lini

jos. Platūs pečiai.
Angliškas paltas ir 

kostiumas.
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APŽVALGA

- IŠ STUDENČIŲ GYVENIMO

—„Birutė s“ D r a u g o v ė s naująją valdybą sudaro: V, 
Kurmauskaitė — pirmininkė, A. Ruseckaitė — vicepirm, O. Spu- 
daitė — sekretorė, O. Vaitonytė — iždininkė ir Aid. Gustainytė — 
archivare.

— At-kų Med. „ Gajos “ korp! mergaičių gran
dį nė jau rudeny persitvarkė į mergaičių ir vyry grandines. Da
bar jau veikia savystoviai, atskirai, ir į Sąjungą įeina pilnu balsu. 
Savo darbo plane nusistatėm save auklėjant dirbti ir padėti 
tiems, kuriems mūšy pagelba reikalinga. Esam suruošusios kelias 
paskaitas skaitytas kol kas dar savo tarpe, bendrą arbatėlę ir ben
drą agape, drauge su mūšy filisterėmis. Šiam semestrui grandi
nės valdyba perrinkta ta pati: pirmininkė — Aid. StatkeviČiutė, 
vice-pirm. — fuksmajorė - Br. Vedeckytė, sekretorė — N. Bari
saite, iždininkė — M. Maižiūtė.

— „ Gaj os “ Korp! mergaičių grandinės agap’e. 
Šventyjų metų pabaigą, gavėnios laikas, a. a. sesės Birutėlės atmin
tis, kiekvienos iš mūšy rūpestis, nukreiptas kiek daugiau į savo 
vidujinį gyvenimą ir širdyje netelpanti padėka gerajam Dievuliui 
— visa tai sukvietė mus vasario 25 d. į mūsų pačių užpirktas 
mišias, T. T. Marijonų bažnytėlėj. Per Šv; Mišias drauge su mūsų 
mylimomis filisterėmis priėmėme šv. Komuniją, išklausėme kun. 
ZajenČkausko mums pritaikintą gražy pamokslą, ir bendromis gies
mėmis siuntėme Aukščiausiam maldas. Tą valandą mūsy^ širdys 
virpėjo džiaugsmu ir laime, mintys kilo prie To, Kuris žengė į 
mus ramus, geras, šventas, pilnas meilės, tokios meilės, kurios 
niekas kitas negali duoti. Šv. Komunija panaikins mumyse pikto 
bacilas, sielos ligy pradus, duos jėgy ir noro toliau tęsti savo 
nelengvas medikės studijas ir daryti gera. Po pamaldų susirinkom 
p. Čekanauskaitės valgykloj bendriems pusryčiams. Nepaprastai 
maloniai praėjo tos kelios valandėlės prie bendro pusryčių stalo, 
paįvairinto kalbomis, giesmėmis, paskaitytais, momentui pritaikin
tais, straipsneliais, drauge su mūšy vyresniomis sesėmis — filiste
rėmis ir jaunomis — fuksėmis. Po pusryčių nuvažiavom aplankyti 
į A. Panemunės sanatoriją savo sergančią sesę Marytę Uogintaitę. 
Iš ten apsikaišiusios pušy šakelėmis grįžome namo.
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— Teisų F. baigė praėjusiais metais teisių sk.' 78 vyrai 
ir 5 moterys, ekonom.sk.— 14 v. ir 2 moterys, viso 99 asmenys.

Prieš 10 metų 24 studentės įkūrė Latvijos universiteto 
studenčių korporaciją „Gundega“. Korporacijos devizas „Dailei 

•ir tautietei“. Neseniai įvyko korp! iškilmingas aktas, kuriame pa
šventintas korporacijos herbas,

— 1 933 m. rudens semestre V. D. Universitete 
įregistruota 1226 moterys ir 3,051 vyras. Vyrų daugiausia buvo 
Technikos Fakultete (583 vyrai ir 5 moterys). Moterų daugiau — 
Humanitarinių Mokslų Fak. (291 moteris ir 212 vyrų).

— Ina Girnytė rašo „Akademike“, kad mūsų studentė per 
daug pasyvi, nesistengia ginti savo reikalus Al m ae M atris sienose. 
Ir-iki Šiol atstovybėje nuo 1800 studenčių atstovaudavo viena, dvi 
studentės, tuo Jarpu, kai porai tūkstančių vyrų studentų virš 40! 
Tai nenormalu ir gėda prieš kitus užsienio Universitetus kur 
studentės kitaip gina, saugoja savo teisę.

—- Anglijos studentės moksliniu atžvilgiu žymiai žemiau 
stovinčios už lietuves studentes. Apskritai, moterų intelektas 50°/o 
žemesnis už mūsų; jos moka tik flirtuoti ir rūpintis, kaip sugauti 
vyrą, nes Anglijoj moterų dviem milijonais daugiau negu vyrų. 
Bet technikos atžv., jos visur pralenkia lietuves; skraido, valdo 
automobilį, atvirame ore žaidžia įvairius žaidimus. Neturi mūsiško 
švelnumo ir romantiškumo, nepasižymi grožiu. Tokią nuomonę 
susidariusi viena mūsų studentė, studijuojanti-Anglijoj, Kembridžio 
universitete.

— L. Š. S-gos Stu d e n tės „Ži vilė“ minėjo š. m. vasa
rio m. 11 d. trijų metų veikimo sukaktį. Jų tikslai — nenuilstant 
auklėti tvirtą lietuvės inteligentės charakterį, kurs tiktų pavergtų 
kraštų vadavimo darbe. „Živilė“ gavo daug sveikinimų.

V. D. Universitete yra 1226 studentės. Neištekėjusių 
yra apie 1151 studentė.

' ’ *

LIETUVOJE
— Š. m. balandžio 2 d. baigsis Šventieji Metai. 

Lietuvos pakelėse jau išdygo tikinčiųjų pastangoms pastatytų kry
žių. Kai kur, pav., Kriukuose tik katalikės moterys pastatė Šven
tųjų Metų kryžių. Tai liudija apie didelį religinį visuomenės Šv.. 
Metais atgimimą.

— Maldos Apaštalavimo Mot e r ų i n t e 1 i g e n č i ų 
būrelis. Šiais laikais, kai ištikimybės ir doros sąvokos šeimose 
daugiau ar mažiau ėmė nykti, nerimas ir nusiminimas prislėgė
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daugelį Širdžių. Bet paskutinė viltis dar nedingo. Žmonės ir vėl 
pradėjo atsiminti, kad dar yra viena Širdis — sveika, mylinti ir 
ištikima Širdis. Tai /mylimiausiojo Išganytojo Širdis, Apie tą 
Širdį paskutiniais laikais pradėjo spiestis vis didesni ir didesni 
būriai žmonių. Jei nematytų iŠ to jokios naudos, aišku, kad prie 
Jos niekas ir nesiglaustų. Ir jeigu tas sąjūdis nebūty gaivinamas 
iš aukšto, be abejo, ir jis butų jau seniai pasibaigęs. Todėl ir 
prie Tėvų Jėzuitų jau yra susidaręs Motery Inteligenčiy būrelis, 
pasiryžęs per Maldos Apaštalavimą ieškoti savo šeimoms atsi
gaivinimo iš mylinčios Kristaus Širdies. Jų pareigos yra labai 
paprastos. Kas rytas aukoja trumpa maldele Kristaus Karaliaus Šir
džiai visas dienos pareigas, maldas ir vargus. Be to, dar kelis 
kartus per metus pasiryžusios surengti savo atskiras pamaldas, 
trokšdamos prie Dievo Stalo pasisemti sau jėgų ir prašyti Išga
nytojo palaimą viso krašto šeimoms. Šis Maldos Apaštalavimo 
būrelis norėtų kuodaugiausia inteligenčiy motery matyti savo tar
pe, — juo būrelis bus gausesnis, šeimų gaivinimo darbas bus 
sėkmingesnis, % ,

— V įsame „M i si j y“ 1934 m. 3 nr. rašoma apie liūdnai 
primityvišką motery padėtį stabmeldžių, Indijos, Japonijos, Bra
zilijos, Afrikos juodukų, Eigipto, Rytų — naujoves vaikančias, 
ir k. kraštuose. Ten moteris beveik nelaikoma žmogumi. Tik 
krikščionybė ją laisvinanti iš savotiškos vergijos ir nepaprastai 
didelį vaidmenį vaidinančios Katalikės plačiuose misijų darbo 
kraštuose. . ■ . . ■ ■ ■ ■ ' ' . •

— Šeima — Katalikiškos a k ei jos p am a t a s,— rašo 
„Ryte“ 1934 m. 39 nr. A. Šablinskis, Katalikiškos akcijos pirma
eilis tikslas — laimėti šeimą. Todėl reikia rūpintis tėvy katali
kišku pedagoginiu sąmoninimu ir jaunimo rengimu šeimos gyve
nimui. Švietimas turi eiti per sus-mus, paskaitas, kursus, parodas, 
ir t. t. Religinimas —per rekolekcijas ir, apskritai, religinę prak
tiką. Iš viso —mergaičių pedagoginis švietimas svarbiausias, nes, 
kokia motina, tokia ir šeima.I

— Š v. K az i m i er o S es ery s Kaune rengiasi statyti at
skirus namus savo vedamai mergaičių gimnazijai.

— 5 0 0 motery dirba Vilijampolės kaliošy fabrike „Inkare“. 
Darbininkių 90% lietuvės. Fabrike švaru, tvarkinga, tik atlygini
mas už darbą esąs mažas.

— E. Re i so n i e n ė rašo („Rytas“ 43—44 nr.) apie buvusių 
kalinių aprūpinimą. Kalėjimas turi būti ne tik bausmės, bet (kaip 
jau užsieniuose praktikuojama) pataisos bei auklėjimo vieta. Rū
pintis išėjusiais iš kalėjimo kaliniais turėtų būti patroną tai, 
kurie padėtų buvusiems kaliniams morališkai ir materiališkai vėl 
įeiti į visuomenę. Kitur toki patronatai, pav., Italijoj, Prancuzi-
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joj ir k., jau seniai veikia ir duoda nuostabiai gėry rezultatų. 
Tik turi būti bendradarbiavimas privačių globos draugijų su val
džios įstaigoms. Pav., Prancūzijoj patronatai gauna iŠ valdžios 
gausią pašalpą. Jy veikimas labai plačiai išsišakojęs. Bet Belgijoj 
patronaty sutvarkymas bene pavyzdingiausias. Jie turi puikią 
veikimo sistemą. Vokietijoj patronatai daugiausia privačių drau
gijų žinioj. Lietuvoje į patronaty veikimą panaši Kalinių Globos 
Draugija. Šiemet ir ji mano steigti patronatą Lietuvoje. Tam rei
kėtų gyvo visuomenės ir vyriausybės susidomėjimo, pritarimo ir 
daug privatiškos iniciatyvos. Nes sėkmingas patronatą darbas 
apsaugotų atskirus asmenis nuo nusikaltimų, visuomenę nuo to
kių pavojų, o valstybei būtų mažesnės išlaidos kaliniams išlaikyti.

— Š. m. Va s a r i o m ė n. 11 d. į v y k o Kaune, Karmelitų 
parapijos salėje L. K. Motery D r a u g i j o s Kauno R e - 
g i j o n o k o n f e r e n e i j a. Iš ryto šv. Mišios ir pamokslas. 
13 vai. posėdis. Paminėta popiežiaus Pijaus XI 12 metų vainika
vimo sukaktis. Konferenciją sveikino atsilankęs J. E. vysk. Ma
tulionis, Dr-jos Centro Valdybos pirmininkė p. M. Galdikienė, 
įvairios organizacijos ir kt. Dr. V. Karvelienė paskaitoje „Didieji 
mūsų pasiryžimai“ nurodė, kad visoks atgimimas turi eiti per 
moterį, per šeimą. Su įvairiomis blogybėmis, kurios pasireiškia 
gyvenime turi pradėti kovoti moteris. Taip pat turi neapleisti įvai
rias sritis. Visam tam pradžią turi duoti motery organizacija. Kun. 
A. Grauslys skaitė paskaitą „Moters asmenybė“. Padarius rajonų 
ir regijono valdybos pranešimą apie veikimą, priimta rezoliucijos 
šeimos įtraukimo į Kat. akciją, vajaus, spaudos, religinio susipra
timo reikalais. Po posėdžio įvyko konferencijos dalyvių, Ateitinin
kų rūmuose, arbatėlė.

— Kelias į Vi 1 n i ų. Garbingai prieš 16-ka metų išsivada
vusi iš rusų jungo Lietuva pradėjo savo nepriklausomo gyvenimo 
erą. Susidūrimas žūtbūtinėj kovoj su dviem didžiausiais priešais 
kaimynais — lenkais ir vokiečiais — lėmė triumfuojančią pergalę, — 
Viln ius dr Klaipėda liko mūsų!

Bet nepraėjo nė dveji metai, kaip lenkai, begėdišku ir 
apgaulingu būdu sulaužę savo pažadus, vėl išplėšė Lietuvai 
Vilnių, kuris tiek amžių buvo lietuvio širdim — sostine. Pradėta 
vėl kova. Bet daugiausia skambiais žodžiais, siekiais ir spauda. 
Bet juk vien žodžiais Vilniaus neatgausim. Reikia darby, darbų 
ir dar sykį darbų! O kur gi tie mūšy darbai, kur įvykdyti ar 
bent vykdomi pažadėjimai, pasiryžimai?! Kur tikroji Vilniaus 
meilė, sujungta su darbais, pasiaukojimu? Lietuvis per daug pa
prato save matyti, perdaug būti jautrus savo asmeniškiems reika/ 
lams ir dažnai pačią tėvynės meilę ,drįsta paversti tam tikru „ait- 
variuku“, kurs labai sumaniai perpildo mūsų aruodą visokiom 
gėrybėm... Visai netokios aukos ir meilės reikalauja šiandien iš
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lietuvio Vilnius! O ką veikia šalia viso to moteris, inteligentė? 
Tik pasiknisti, įsibrauti į jos sąžinę ir pakratinėti, patikrinti jos 
budrumą, rūpestingumą, pasiaukojimą ir susipratimą Vilniaus va- 

J davimo darbe. Kiek ten klaidų, absurdų, apsirikimų! O. su kokiu 
pamėgimu tokios „patriotės“ priima moterų adresu siunčiamus 
pagyrimus, įvertinimus: „Moteris yra pasaulio karalienė“, „Kokia 
moteris, tokia ir visuomenė, tauta, valstybė“, ir t, t. Tai ne
normalu. Bet jau yra taip, kad tautos likimas ir ateitis nesąmo
ningai svyra į moters rankas, Klausimas visu sunkumu atsistoja 
prieš, kuri ir kiek pasiruošusi moteris tinka tokioms pareigoms?

Kad moteris šeimos, visuomenės, tautos ar valstybės gyve
nime turi didelę įtaką, — sveikai galvojančiam žmogui visai su
prantama ir aišku. Ant moters kelių augo, auga ir augs tautos 
galingi, drąsūs vyrai ir taurios, kilnios, galingos moterys. Ir kiek
vienos tautos istorijoj didesnę ar mažesnę rolę yra suvaidinusios 
moterys.

Lietuvos istorijoj— kovose už nepriklausomybę lietuvė mo
teris taip pat yra daug nuveikusi. Jos darbas nebuvo dūmais ir 
ugnimi spraudantis, baisią kūno mirtį nešantis, kaip kad vyrų, 
bet priešingai. Jos ir kovos lauko žiaurumą stengėsi švelninti, 
mažinti. Už ginklais kovojančio vyro, brolio, tėvo ar sužadėtinio 
pečių moteris taip pat sėkmingai ir rūpestingai kovojo su kitu 
priešu, būtent, badu, šalčiu ir skausmu. Likusi namie moteris tu
rėjo nė kiek nemažiau vargo, kaip kovos lauke besišvaistantis 
ginklais vyras. Vyrai kovodami mirė, o moteris mirdama gyveno, 
kad tik Lietuva nemirtų. Lietuvė moteris jau ir tada suprato, kad 
laisvė reikalinga aukų, pasišventimo, gyvų darbų ir jos to nesi
gailėjo, kiek jų jėgos ir supratimas leido.

Praėjo kovos už Nepriklausomybę. Metai slinko. Daug ver
tingų žygių, nemažiau apsirikimų ir nevykusių bandymų per 
tuos 16-ka laisvės metų padengė Nepriklausomybės kovų prisi
minimus.

Ką inteligentė moteris per tuos 16-ka metų yra padariusi?
Męs visos sakomės ir bandom įsitikinti, kad mes savo se

nelį Vilnių tikrai mylim. Bet dažnai net save tuo apgaudinėjame. 
Daug inteligenčių yra nesąmoningos patrijotės, Vilniaus reikalai— 
yra savotiškų dienos šūkių ir žaismo mados dalykas. Kiek daug 
užkulisių, patamsių ir pelėsių yra Vilniaus problemos sprendime!

Yra inteligenčių, kurios tiesiog subankrutijusia dvasia dar 
drįsta tvirtinti, kad Vilnius lenkų ir kam rūpintis, ar nėra kitų 
svarbių tautos reikalų? Bet jos pesimistiškai Vilniaus reikalo nu
teikti negali ir neįstengs, nes tikro patrijoto sąmonė giedri ir aiški 
šiai problemai.

Bet dauguma inteligenčių šiuo klausimu sąmoningai nusi- 
stačiusios ir kitaip į Vilniaus reikalus žiūri. Šių moterų darbas, 
galvojimas, supratimas Vilniaus reikalų yra svarbus visai mūsų
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tautai ir Vilniaus kraštui. Vilniaus atvadavime suvaidins, be abe
jo, didelį vaidmenį moteris. Taigi kiek lietuvė moteris bus šiuo 
atžvilgiu pribrendus, susipratus, tiek ir Vilniaus vadavimo klau
simas, Vilniaus problemos išsprendimas pagreitės. Vilniaus reikalai 
vis labiau atsigrįžta į lietuvę moterį, ypač motiną. Šiandien svar
bus kiekvienas lietuvės moters judesys, galvojimas, kiekviena vai
kui, broliukui ar anūkui sekama pasaka, pasakyta mintis, atpa
sakotas istorijos lapas irt.t. Žodžiu, kaip moteris pajėgia, sugeba 
savo galvojimą, savo įsitikinimą, savo mintis, savo tėvynės meilę 
įskiepyti į naują kartą.-

Taigi, kuo moteris — motina, duktė, sesuo nuolatos rūpinasi, 
sielojasi, gyvena, minta, tuo ir pati tauta kvėpuoja, gyvena, išsi
laiko. Tauta gyva ir stipri per moterį. Moteris inteligentė neturi 
būti savo tautos, savo Vilniaus reikalams akla, kurčia ir nejautri. 
Ji turi pagaliau įsisąmoninti, kas pirmoje eilėje daryti, kaip tvar
kyti gyvenimo reikalus, kad atlikus moters pareigą ir paskyri
mą, atiduoti pilną duoklę tėvynei.

Įvairiuose puošniuose, puotaujančiuose salionuose, prašmat
niuose baliuose, kavinėse, restoranuose, kinuose negimsta Vil
niaus reikalais idėjos, sumanymai, planai. Neparodysime Vilniaus 
meilės keldamos toastus ir išlenkd.amos „iki dugno“ taurę už 
Vilniy, už tėvynę... Neišspręsim taip pat Vilniaus problemos, kaip 
vyrai, kamuoliais leisdamos papiroso dūmus. Nieko nepadės Vil
niui nė vieny vyry darbai, entuzijastiškos kalbos, triukšmingos 
ovacijos, šauksmai, kol neprisidės prie jų savo tyliu, kukliu, bet 
nuolatiniu pozityviu darbu moteris.

Vilniaus vadavimo darban, talkon turi stoti ne viena kita 
moteris ar organizacija, bet visos inteligentės ir kaimietės mote
rys. Ranka rankon, širdis širdin privalo dirbti ir patvariai siekti, 
iki Vilnius tikrai bus mūsų. Jei kitais atvejais lietuvė nevisada 
gali dirbti bendrai, vieningai, tai šiame reikale, Vilniaus vadavi
me, ji ne tik gali, bet ir privalo Surasti bendrą siūlą rišantį į 
bendrą darbą visas lietuves moteris. Bendrą darbą turėtų surasti 
ir pradėti pirmoje eilėje mūsų V. V. S-gos moterys ir šaulės, nes 
jos turėtų gerai žinoti, kad tik vienybėje galybė, kad tautos lais
vės namą greičiausiai pastatysim, kai statysim visos.

Verta šaulėms pastebėti, kad jos vietoj treniravimosi šau
dyme ir sporte užsiimtų daugiau mūšy liaudies moterų švietimu 
ir auklėjimu. Šaulės ir V. V. S-gos moterys daug daugiau ga
lėtu padaryti suruošdamos provincijose, miestuose ir miesteliuose 
ištisus ciklus paskaitų Vilniaus, Klaipėdos ir šiaip svarbiais tautai 
klausimais, kurie padėty kiekvienai lietuvei moteriai tikrai pajusti 
ir suprasti opiausius savo tautos reikalus ir savo pareigas tautai. 
Jos pirmosios taip pat turėty praminti takus į garbingą mūsų 
senovę, tautos praeitį, pav., vertingais koncertais, vakarais, daino
mis, parodomis ir t. t. Žinoma, neturėtų taip pat nuo to atsilikti
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ir visos kitos kultūrinės motery organizacijos. Su širdgėla tenka 
pasakyti, kad bemaž visose mūsų moterų organizacijose, net ir 
tose, kurios save ypatingai tautiniuose reikaluose privilegijuotomis 
laikosi, per maža yra to tikro tautiško susipratimo, tautiškos dva
sios, tėvynės meilės, sujungtos su darbais.

Šiandieną inteligentė moteris turėtų suprasti, kad, kiek ji 
pati pasidarė susipratusi, sąmoninga, savo kaipo moters pareigas 
ir paskyrimą tikrai suprantanti ir atliekanti, tiek ji mūsų tautai, 
mūsų Vilniui jau yra davusi ir nuveikusi.

M o t e r i s t u r i pirma pati, v i s p u s i š kai a t g i m t i, 
s u s i p r a s t i, save s u s i r a s t i •— o tai bus tiesioginis kelias į 
Vilnių. Ę. Balčiūnaitė

UŽSIENYJE
Amerikoje

— Ę1 e n a K e 11 e r, kurčia, nebylė Amerikos rašytoja da
bar moko savo buvusią mokytoją, 70 metų senutę, (kuriai gresia 
visiškas apakimas) aklyjy alfabetą, kad pastaroji galėtų naudotis 
visa esama aklų j y spaudoj literatūra ir tuo būdu paįvairintų savo 
senatvės dienas.

— Amerikos moterys turi lygias teises visose gyveni
mo srityse. Amerikoje nėra akcijos, verčiančios ištekėjusią moterį 
atsisakyti iš tarnybos ir nuo uždarbio. Politiniai interesai plačiuo
siuose motery sluogsniuosę labai silpni, bet jie ne didesni, jei dar 
ne mažesni, ir vyrų tarpe. Šiuo reikalu yra įsikūrusių įtakingų mo
tery sąjungų, ypač moterų klubų, kurie kreipia daug dėmesio į 
motery socijalinių ir politinių interesų ugdymą tarptautiniu mastu.

— Moterų Są j un gos kuopos Mass, valstybėje, M. Vai
čiūnienės pastangomis, gavo iš vyriausybės leidimą viešai veikti. 
Jos aplenkė tokio pat masto organizacijos vyrus, kurie tokio lei
dimo neturi.

— Laikraščiai p r a n e š a, kad šiemet Amerikoj pirmąją 
premiją už grožį gavo mergaitė, kuri į konkursą atėjo nenusi
dažius, nenusipudravusi, be gilaus dekoltė ir su ilga suknele. Ji 
kviečiama filmuotis. 1

' ■ . ■ ■ ’ ■ ■ ■ . ' • -

— J ungti nė s e Valstybėse 17 moterų ir mergaičių 
gavo rimtą akių uždegimą dėl dažymo blakstienų. Gresia visiškas 
apakimas.

— P a šalinus t i k y b ą iš mokyklų, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse policijos kova su visuomenės blogėjimu ir ydomis 
pasirodė neįmanoma. Todėl neseniai vėl įvedama privalomos tiky
bos pamokos mokyklose, pav., Vašingtono štate Valstybinėse 
mokyklose net 3 tikybos pamokos savaitėje.

I
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— Amerikos motery s stengiasi įvesti į madą „Milošo 
Veneros“ grožį. Žodžiu, madą natūralių, apskritą kūno formų. Tos 
akcijos priešakyje stovi filmų artistė Mea Vest, ši mada randa 
pritarimą medicinoje ir gyvenime ir, manoma, rimtai įsigalės.

. — L a k un ė s Farsalis ir Richy išsilaikė 9 dienas 21 vai. 
ir 50 min. be pertraukų ore. Jos pasiekė naują pasaulinį moterų 
skraidymo rekordą.

— Am er i ko s ta u t i n ė geografijos draugi j a apdo
vanojo Lindbergo žmoną medalių, kuris duodamas labai retai už 
ypatingus nuopelnus geografijos mokslui. Lindbergienė yra pir
ma moteris, kuri gavo tą medalį. Per paskutinį jos ir vyro skri
dimą į Europą ir į Ameriką, Lindbergienė ėjo radio telegrafisto 
ir navigatoriaus pareigas.

— Naujorko didelėj parodoj vienas skyrius buvo skirtas 
moterų išradimams. Patentuotų išradimų dalis iš namų ruošos. 
Trys ketvirtadaliai iš pramonės, mechanikos ir žemės ūkio srities.

— Amerikos 1 i e t u v ė s šiemet ruošia ekskursiją į Lietu
vą, kurioj galės dalyvauti vien moterys.

— Amerikiečių moterų suvažiavime dalyvavo 
delegatės iš penkiasdešimt devynių diacezijų. Visos paskaitos bu
vo apie moterų tikslus bei religinį įsisąmonijimą. Nacionalę Ka^ 
talikių Moterų Tarybą sudaro 57 vyskupijų tarybos, susidedančiom 
iš 20.000 moterų kuopų ir nacionalių organizacijų. Prie jų pri
klauso ir mūsų Lietuvių Katalikių Moterų Sąjunga. Jos leidžia, 
savo mėnesinį žurnalą ir užima svarbią vietą Amerikos visuome
niniame gyvenime.

— A m er i ko j e didžiausia ir veikliausia moterų organiza
cija yra „Nationale Moterų Partija“. Šios organizacijos tikslas 
įgyti moterims pilną teisinę lygybę. Jos yra nuveikusios milžiniš
kus darbus visai tautai. Jų tikslas beveik realizuotas ir Šian
dien yra moterų užėmusių atsakomingas valdiškas vietas, pav.. 
Prezidento kabinete, Frances Perkins yra Darbo Biuro Ministeris. 
1933 m. ji apdovanota medaliu už ypatingą pasižymėjimą nuveik
tuose darbuose. Ruth Qwen paskirta Amerikos Konsule į Denmark. 
Nellie Ross — pinigų dirbtuvės direktorė; Mss. Blair Bannister — 
asistente J. V. Finansų Ministerio. Be to daugelyje valstybių jos 
yra gubernatoriais, miestuose burmistrais. O ką jau kalbėt apie 
Kongreso rūmus? Ir senatorės, ir žemesnių rūmų atstovės. Vienas 
iš svarbiausių, ką jos atsiekė, yra pripažinimas teisių lygybės 
moterims visų Pan. American valstybių.

— Chicage beveik visose parapijose yra Katalikių Moterų 
Organizacijos skyriai. Ateinančiais metais užsibrėžė dirbti Tikėji
mo platinimo dirvoje ir visas jėgas atiduoti artimo sielai ir kū-
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nui, vykdyti gailestingus darbus, — įsteigti katekizacijos skyrius, 
lankyti suvargusių šeimas ir juos aprūpinti, globoti našlaičius ir 
k. Toks organizuotas motery veikimas, be abejo, pagerins visuo
meninę būklę. ■

Anglijoj
— Londone pradėjo atleidinėti moteris iš valdiškų įstaigų. 

Neseniai Tautinės Motery Organizacijos narės sukvietė konferen
ciją, į kurią susirinko virš 400 motery iš 129 skyrių. Jos nutarė 
slysti protestą Pramonės Apsaugos Ministerijai prieš atleidimą mo
tery iš tokių viety, j kurias jos pateko išėjusios mokslus ir išlai
kiusios savo specialybės egzaminus; todėl ir jos turi teisę gauti 
atlyginimą, kaip ir vyrai. Toks pramoninkų nusistatymas neduoti 
moterims darbo varžo individualines teises ir netiesioginiai kišasi 
į šeimos reikalus. Šeimos nariai patys išsprendžia, kas jų materia
lines aplinkybes sutvarkys: tėvas, motina ar abu, ö ne despo
tiški valdovai. Darbdaviai turi žiūrėti tik kaip būtų geriau dar
bas atliktas, o ne kas jį atlieka — vyras ar moteris. Atėmimas 
tarnybų užmuša moters norą mokslintis ir ambiciją; netekėjusias 
verčia paviršutiniškai atlikti savo pareigas (nes vistiek nedirbs 
ištekėjus!) ir verčia apsigyventi su vyru be sutuoktuvių, kas veda 
į moralinį žlugimą. Pasaulinė pramonės revoliucija veda .šeimą 
į naują gyvenimo erą, kur šeimos moralė ir atsakingumas kris 
lygiai ant vyro ir moters pečių. Vyras ir moteris sujungtomis 
pajėgomis turi rūpintis ir tvarkyti šeimos reikalus. Susirinkimas 
griežtai nutarė išmintingai ir stropiai sekti šių laikų pramonininkų 
tikslus, nes kitaip moteris bus palikta atlikinėti prasčiausius dar
bus ir gauti mažiausią atlyginimą. Anglės budi — ir ekonominėj 
srity skriaudžiamos, organizuojasi, kad tvirčiau apsaugotų savo 
teises ir neišeitų vėl iš tų sunkia kova iškovotų teisinių pozicijų 
gyvenime.

— L o n d o n o ligonių seserys rengiamos sistemingai kovai 
su dujomis. Jos turi tam tikrą dienų skaičių į metus dirbti su 
kaukėmis.

— Anglijoj užsienių reikalų ministeris sudarė komisiją 
svarstyti, ar moteris palikti diplomatiškose ir pasiuntinybės vietose.

— Anglų Žem. Rūmai priėmė įstatymą, pagal kurį anglės 
ištekėjusios už svetimtaučių privalo pasilikti britų tautietėmis ir 
pilietėmis. Vienas iš atstovų pareiškė nuomonę, kad nenorinti 
priimti svetimos pilietybės brite neturi tekėti už svetimtaučio. 
Universitetų atstovė p. Rathsone pakilo po šio pareiškimo iš 
vietos ir, reiškmingai pažvelgusi į vyrus atstovus, tarė: „Metusi 
žvilgsnį aplink, stačiai stebiuosi, kad moteris apskritai dar turi 
noro tekėti“. Šis 63-jų metų atstovės pareiškimas buvo vyrų 
atstovų sutiktas karštais aplodismentais.
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Prancūzijoj.
— Gydytoja An ko z a medicinos žurnale „Guerir“ plačiai 

kritikuoja ir nurodo pavojus moterims, kurios vartoja kosmetiką. 
Visokios pudros (net ir ryžių) žalingai veikia odą. Dauguma dažų 
kenkia akims, o išpešiojimas antakių palieka pėdsakus, kurie 
senatvėje virsta randais ir biaurina veidą, ir, be to, neapsaugo 
akis nuo prakaito ir dulkių. Ypač kenkia akių didinimas — nuo 
jo lengva prarasti natūralų regėjimą.

— Tarptautiniai Montessori Kursai. Šią vasarą 
liepos 15 d. Nicoje prasideda 2 mėnesių kursai, kuriuose bus 
dėstoma Montessori „Mokyklos medžiaga“. Norinčios važiuoti, 
gali kreiptis iš anksto į M-me H. Lubienską, 6 tue Frederic Peš- 
sy, Nice.

Vokietijoj
— Hitlerininkai prieš šeimą ir vedybas. „Die 

Deutsche Kämpferin“ laikraštyj Sofija Rogge-Berner, Hamburgo 
motery organizatorė, rašo, kad hitlerininkai visai neigia vedybas ir 
moters veikimą. Esą, moteris tinkanti tik vaikus gimdyti. Vedybos 
turi būti paverstos motinyste. Galinti gimdyti moteris kas dveji 
metai turi būti patiekta vyrui, o jos vaikai atiduoti į vyrų auklė
jimo namus. Autorė stebisi, kodėl moterys tyli akivaizdoj tokių 
barbariškų pažiūrų.

— V o ki etijoje išleistas j s t a t y m a s atleisti iš tar
nybos visas ištekėjusias moteris, kurių vyrai uždirba normaliai 
ir kurių pareigas įstaigose gali atlikti bedarbis vyras.

— Vokietijoj nori ma įvesti nemokamą teatro lankymą 
gausių šeimų motinoms. Turinčios nemažiau tris vaikus motinos 
gaus vieną kartą į mėnesį dovanai bilietą į teatrą.

— V o k i e t i j o j moterų gydytojų nebebūsią. Dr. Wagneris, 
Vokietijos gydytojų vadas, pareiškęs, kad Vokietijoj moterys 
neprivalo užsiimti medicina. Šiam dalykui būsiąs paruoštas įsta
tymas.

— Miunchene rašytoja grafienė Paulina M o n t gėlas 
sulaukė 60 metų amžiaus. Jaunystės dienas praleido užsienyje. 
Kurį laiką gyveno su vyru rytų Azijoj. Iš ten kilę jos žymesnieji 
veikalai: „Ostasiatschen Skizzen“ ir „Bilderaus Südasien“. Ši rašy
toja yra didelė visuomenininkė, ypatingai daug dirbusi katalikių’ 
moterų sąjungoj. Paskutiniais laikais pasirodė jos „Zeitenwende“ 
ir „Von Frankreichsseele und Form, der Kampf um den Rhein“.

v ■

— Berlyne š. m. Kovo m. 8 d. poetei lyrikei E Ii z a b e- 
tai Kolbe sukako 70 m. Jos kūriniai pasižymi švelnumu, 
nuoširdumu ir gražia forma. Žymesnieji lyrikos rinkiniai „Weisse
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Lilien“ (Wallmann —- Leipzig) ir „Lebensblätter“ (Vactew — Her
ford). Žymi poezijos dalis yra įvairiose antologijose, almanachuose. 
Elizabeta buvo kunigo duktė, ir kurį laiką mokė Berlyno pra
džios mokyklose. Dabar gyvena atsiskyrusi nuo triukšmingo pa
saulio ir slaugo savo apie 100 m. amžiaus motiną.

I ■. B • , ■ • ■ ' ■ • ,. °

— Piety Tirolio rašytoja Maria Veronika Rubatscher 
parašė romaną „Kristaus Perlai“, kuris laikomas vienu žymiausiu 
kataliką literatūros kūrinių. Čia aprašytas Marijos Cortona gyve
nimas, vaizduojami italą gyvenimo reiškiniai, pranciškonų dvasios 
pasaulis, istorija, asketika ir mistika.

* . • ' ■ / . r , . •

Kitur
— A f r i k o j, B a g d adė švietimo ministerija uždraudė 

mokytojoms pudruoti ir dažyti veidą, reikalaudama iŠ jų pado
raus pavyzdžio auklėtinėms.

Kinijoj sukurta nauja šeimos teisė, dedanti vedybų 
pamatau vieną žmoną. Moterys, kurią vyrai turi antrą žmoną, arba 
meilužes, turi teisę reikalauti išsiskyrimo.

I ■ ■ ' ■ • ■ ■ . ■ • ■ ■

— K i n ų mieste Hankau pradėjo darbą moterys policininkės.
H Jų uždavinys — motery, mergaičių ir vaikų apsauga.
I — A u s t r i j o j e šiems, mokslo metams baigiantis numatoma 

uždaryti 10 aukštesniąją mokyklą. Ypatingai norima suvaržyti
■' mergaičių mokslinimą, kuris reikalauja didelių išlaidy. Per pasku- 
: tinį dešimtmetį mergaičių moksleivių skaičius padaugėjęs keturius
[| kartus.
H

II — Eg i p to moterų emancipacija paskutiniais laikais daro 
r! smarkius šuolius pirmyn. Kairo universitete dabar yra 300 motery

studenčių, kurios klauso juridiniam, medicinos ir filosofijos fakul
tetuose. Be to, 200 egiptiečių mergaičių mokosi įvairiose aukštes
nėse profesinėse mokyklose ir mokytoją seminarijose. Egipte da- 

i bar yra 16 moterų mokyklų, kurias lanko 1500 mokinių. Jau antri 
<■ metai Egipte veikia visuotinio mokymo principas, kuris vienodai 

liečia ir moteris. Neseniai buvo paskelbtas įstatymas, kuris drau
džia tekėti 16 metų neturinčioms mergaitėms.

— 11 a 1 i joj išleista specifinės fiziniam ir dvasiniam mergai
čių auklėjimui taisyklės, ta linkme, kad mergaitė galėtų tinkamai 

‘ eiti žmonų ir motinų pareigas, ir mokėtų vesti namų ūkį.
1 ’ • .
*

— Beimtos (Sirijoj) ligoninės viršininkė vienuolė, Sirijos 
nuncijaus akivaizdoje, buvo apdovanota garbės legijono kryžiumi 
už pasiaukavimą ir sumanumą, organzuojant ligonių slaugymo

< darbą.
— Kikuju (Afrikoje), kiekviename apskrityje yra Senų 

Moterų Sąjungos kuopelė. Kai kas iš jų veikimo europiečių akima
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žiūrint, net komiška. Pa v. , tam tikru laiku jos renka ožius ir au
koja kunigams. Jei kuri moteris nusikalsta, už bausmę turi aukoti 
ožį savo kuopai.

— Va r Savo j atleista iš tarnystės 2000. vedusiy motery.
— Turki j o j vienos aukštosios mokyklos studentės padavė 

prašymą, kad jas, kaip pagelbinę jėgą, priimtų tarnauti kariuo
menėje.

— j ispanų parlamentą išrinktos penkios moterys 
atstovės.

— Vienoje neseniai buvo surengta visa eilė paskaitų apie 
socialinį, ekonomi n į ir biologinį šei mos atnauji
ni m ą. Svarbesnės tų paskaitų mintys, kad — vaiku gausumas 
šeimoj turi būti laikomas didžiausia palaima, o bevaikystė nelai
mė ir gėda. Tauta vėl turi įgyti pagarbą motinai. Š e i m a yra vi e
ni n t ė 1 ė t a u t o s i r v ai s t y b ė s motin a, giliausios kultūros, 
dorovės ir valstybės kūrybinės galios šaltinis, seniausio ir teisė- 
čiausio autoriteto ramstis. Dėl to Šeimos gyvenimo pareigoms 
reikia gerai prisirengti. Ypatingai gyvai susirinkusieji pritarė Dr. 
Valerijai Bruck, kuri iškėlė pozityvinės eugenikos idėją ir pasiūlė 
įsteigti kiek galima daugiau vedybų patarimo punktų, kuriu vei
kla eitų pagal eugenikos principus Kataliku Bažnyčios rėmuose. 
Toji eugenika turėtu būti apsaugojamojo pobūdžio. Gausių šeimų 
materialią būklę pasiūlyta apspręsti enciklikų „Casti Conubii“ ir 
„Quadragessimo anno“ mintims.

— Philippinų Salose moterys po ilgu metų kovos 
gavo balsavimo teisę rinkimuose. Bet nuo sausio mėn. 1 d., 1935 m. 
jos turės ir sveriamąjį balsą. Tai pasirašęs General-Gubernatorius 
prie 60 moterų — delegačių ir politikos vadų. Jis įsitikinęs, jog 
su motery pasisukavimu ir darbštumu bus galima atitaisyti soci- 
jalę neteisybę“. (Egual Rights)

— Jugoslavijoj pedagogė, didelė feministė Jagoda Tru- 
helska sulaukė 70 m. Tai didžiai švelnios sielos moterisnuo 
pat kūdikystės dienu skleidžianti artimo meilės šilimą. Jos kuri
nių asmenybės, pagal europėjišką idealistišką filosofiją. Žymes- 1 
nis istoriškas romanas „Vojoca“. Vėliau išleido savo jaunystės 
atsiminimus, kurie žymūs giliu savęs pažinimu.

—r Belgu mergaičių globos komitetas kelia klausimą, kada 
bus įsteigta moterų policija, kuri prižiūrės didelius magazinus ir 
pasilinksminimo vietas, kur daugiausia patenka mergaičių į motery 
prekybos pirkliy rankas, kurios gabenamos užsienio prostitucijos 
namams.

Leidėja ir atsakoma Redaktorė R. Petrušauskienė Redaguoja Iz. Blaudžiūnaitė

t
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Įvairenybės
Muzika i r m 01 e r ų b ū d a s. Vienas Berlyno universiteto profesorius, 

psichologas, tyrinėdamas moters jausmingumą muzikos atžvilgiu, padarė šias 
išvadas: moteris, mėgstanti Strausso muziką (ne modernišką), priklauso prie 
laisvo būdo motery; moteris, mėgstanti Bethoveno muziką — svajinga; Lišto — 
pilna puikybės, ambicijos; Gounodo — romantikė, Flotoro — be pusiausvyros; 
Masseneto — baili; Saint — Säenso — rimta.

Motery grožis. Grožis vertinamas pagal tai, prie ko priprasta. Rytuose 
nė dėmesio nekreipiama j moterį, kuri sverianti mažiau 2 centnerių. Araby grožio 
idealas—skruostai minkšti, kaip ožkos sviestas, eisena, kaip dramblio, o kojos, 
kad vos jas pajudina! Ryty haremuose tik pilnos drūtos. Anglo — saksai laiko 
modernišku ir mėgsta seniai jų garbinamą net per didelį lieknumą. Arabijoj 
liesa moteris kelia pasipiktinimą. Japonijoj piažesnės ir liesesnės moterys velkasi 
daugybe apsiausty — kimono, kad atrodytų pilnesnėms. Siamiečiy grožio idealas 
— vikrumas, išlaužyti sąnariai. Pietų Arabijoj — išpešioti antakiai, nuo ausy 
ligi nosies nupiešti ^tori juodi bruožai. Po vestuvių moterims dažomi Juodai 
dantys. Už Indijos viena tautelė mėgsta ilgus kaklus — jų moterys lyg žirafos. 
Vienoj Afrikos tautelėj — ilgos lūpos. Iš mažens vaikai kankinami ir dirbtinu 
būdu auginamos lūpos. Kai tokios gražuolės kalba, jų lūpos kalena lyg paukščių 
snapai. Kiniečiai negali suprasti, kaip baltaveidę moterį galima laikyti gražia.

Gyvenimas lovoje. Neseniai viename pietų Prancūzijos miestelyje 
mirė 76 metu senutė, Geraldine Duverne. Ji buvo keista moteris, nemažiau, kaip 
45 savo gyvenimo metus praleido lovoje. Ne dėl to, kad būtų sirgusi, bet buvo 
įsitikinusi, jog nuolatinis gulėjimas yra žmogui naudingas. Aprašydami Šią keistą 
moterį prancūzų laikraščiai pastebi dar ir kitą panašų atsitikimą: dvi seserys 
Brilląt-Savarin, gyvenusios apie šimtą metų, iš kurių beveik 60 metų praleidu- 
sios lovoje. Jos gyveno viename kaime netoli sostinės. Kartą per metus jas 
atlankydavęs brolis, kuriam priimti atsikeldavusios keliom valandom, o paskui 
vėl į lovą ištisiems metams.

Baltųjų vergių prekyba. Tautų sąjungos speciali komisija kovai 
su baltųjų vergių prekyba — spausdina didelį veikalą. Prekyba ypatingai vyksta 
Belgijoj, Austrijoj, Vengrijoj, Čekoslovakijoj, Pietų Slavijoj. Singapūre esąs 
net viešas baltųjų vergių turgus, kur jas perką turtingieji kiniečių mandarinai. 
Vengrijoj viena dama pardavinėjusi savo artimiausias drauges. Kitur yrą įtar
tinos menininkų draugijos, kurios renkas .modeliams“ gražias moteris ir veža į 
Piety Ameriką.

Atsiųsta paminėti
Dr. Konstantinas Holl’is — Didžiųjų vyrų jaunystė. — Vertė 

Mykolas Genys. Šv. Kazimiero Dr-jos Leidinys. Kaunas, 1934 m. 264 pusi.
K u n. J. M a r c i n k u s - T a u r o n i s Šventoji Teresėlė. Šešių aktų drama. 

Šv. Kazimiero dr-jos leidinys. Kaunas, 1934 metų. Kaina 1 lt. 50 c.
Tautos Vado Antano S m e t o n o s Kalba š. m. gruodžio mėn. 15 d. 

visuotiniame Lietuvos Tautininku Sąjungos suvažiavime. .Policijos“ leidinys. 
Pūsi. 24. Kaunas, 1933. ♦

Mūsų Laikraščio Kalendorius 1934 met. Pusi. 94. Kaunas, 1934 m. 
Kaina 50 et.

D r. J. Matusas, Lietuvos žymūs žmonės, kurie negeria. Kaunas, 1933 
m. pusi. 49. Kaina 50 et.

K. K. Lizdeika. Vargas 5 veiksmų drama. Kaunas, 1934 m. 91 pusk

51



£

Agi. J. Krišči u no Bitininkystė. Tai rimčiausia ir geriausia 
iš visų iki Šiol išėjusių apie bičių ūkį — Knyga. Ji drąsiai atstos geriau
sią prityrusį bitininką mokytoją. — Knyga gausiai iliustruota ir kiekvie
nam skaitytojui lengvai suprantama.

Knygoje 676 psl. Auksu spaustais viršeliais — 17 litų, o papras
tais— kiek pigesnė.

Mokytojams, tėvams ir visiems tautos auklėtojams.
„TAUTOS MOKYKLA“

rimčiausias pedagogikos ir tautinės kultūros dvisavaitinis laikraštis.
.TAUTOS MOKYKLA“ vienintelis gausiai iliustruotas pedagoginis 

žurnalas. .
.TAUTOS MOKYKLOJE* gvildomi aktualūs Lietuvos mokyklos ir 
Lietuvos mokytojų reikalai ir mūsų tautinės kultūros . problemos. 
.TAUTOS MOKYKLOJE“ bendradarbiauja žinomi mūtų pedagogai, dau
gybė mokytojų iš įvairių Lietuvos vietų, publicistai, rašytojai ir kiti mūsų 

kultūros darbininkai.
.TAUTOS MOKYKLA“ išeina dukart per mėnesį ir metams kaš
tuoja 16 lit., pusmečiui—9 lit., 3 mėn.—5 lit., atskiras numeris 1 lit.

Redakcija ir Administracija: Kaunas, Mickevičiaus g-vė 30, b. 5, 
telef. 46—64.

DAR NEVĖLU UŽSIPRENUMERUOTI

Šiais metais „N. Vaidilutės*. skaitytoj y padaugėjo keliais tūkstančiais 
todėl neatsilikite ir jus!

„N. Vaidilutė“ iliustruota! 1934 jn. duos tai, ko iki šiol nedavė nei
vienas žurnalas. Pavasario, vasaros, rudens ir Žiemos sezonų pradžioje 

išeis „Namų Židinys Paveiksluos®« — drabužių 
rankdarbiai ir kt.

Platus skyrius „Namų Židinys“, kuriame ras svarbių dalykų pedago
gė, visuomenininke, moderniška šeimininkė ir kt.

Jaunosios .N. Vaidilutės* skaitytojos gaus priedą „Rimties Valandėlė“.
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