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A. SKRUPSKELIENĖ
- . ’ • ’ ‘ a» ’ ■ ■

Moters organizavimasis ir 
veikimas ateityj

X. ' ’

Moteris išėjo viešumon, palyginti, neseniai. Tačiau dabar 
jos organizavimasis ir veikimas turi beveik jau aiškiai nusistovė
jusias formas. Tai įvairios draugijos, sąjungos, komitetai, kurių 
svarbiausieji uždaviniai yra moters socialinis,. visuomeninis ir 
politinis darbas. Vieni motery sambūriai labiau linkę į socialinį 
karitatyvinį, kiti į visuomeninį politinį darbą, treti stengiasi griež
čiau saugoti moterų teises. Viešame gyvenime moterys daugiau
sia per šiuos sambūrius ir pasirodo; jie yra kartu ir motery 
visuomeninė mokykla. Ir visam valstybės gyvenimui moterys 
stengiasi daryti įtakos per savo organizacijas. Kaip tam tikrų 
grupių atstovės jos patenka ir į parlamentą, iš kur gali daryti 
įtakos ir krašto valdymui. Idėjos, kuriomis gyvena tos motery 
organizacijos, yra socialinio, visuomeninio ar politinio pobūdžio, 
jas visas judina bendros pastangos išeiti viešumon, pakreipti 
gyvenimą „ moteriškąja kryptimi “. Šitoks motery susiorganizavi- 
mų pobūdis yra glaudžiai susijęs su to laikotarpio gyvenimu, kai 
moteris tik bandė savo pirmuosius žingsnius naujoje dirvoje, ir 
pareina taip pat nuo priežasčių, privertusių moterį palikti ramy 
namy židinį ir išeiti į savarankiškesni gyvenimą. O tas gyveni
mas buvo labai neramus. Daugybė naujy išradimų iš pagrindų 
keitė nusistojusius papročius, griovė tradicijas, kūrė naujas visuo
meniniu santykių formas. Gyvenimo tempas grejtėjo, žmonės 
stengėsi palaikyti glaudesnius ryšius savo tarpe, neužsidaryti 
siaurame šeimos rate, atsirado noro bendrauti, organizuotis. Filo
sofijoje, literatūroje, mene įsigali naujos materializmo, pozityvizmo 
idėjos, skinami nauji keliai ekonominiame Ir, ypač, socialiniame 
gyvenime. Tačiau gyviausia. kova verda politikoje. 19 a. —
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tai amžius kovų dėl žmogaus teisių ir tautos apsisprendimo ir 
laisvės. Mažosios pavergtos tautos buriasi kovai su savo prispau
dėjais. Absoliutinėse valstybėse taip pat verda karštas, nervingas 
darbas — piliečiai organizuojami į įvairiausias legalias ir nelega
lias sąjungas kovai dėl savo teisių. Naujoms idėjoms skelbti ir 
laimėti būtinai reikėjo burtis, spiestis. Sūkis „vienybė — galybė“ 
darosi labai populiarus. — Šituo momentu viešame gyvenime 
pasirodo ir moterys. Jos pasisavina tas pačias viešojo gyvenimo 
formas — organizuojasi į įvairias sąjungas ir, kaip tam tikri ko
lektyvai, siekia savo tikslų. Šitoks — organizuotas — savo tikslų 
siekimas, idėjų skelbimas per kolektyvą, pasirodymas visuome
nėje su tam tikra organizacija — kaip jos vadas ar nariai — visa 
tai buvo neišvengiama. Moteris pati viena, be organizuotos pa
galbos, nebūtų galėjusi sugriauti tradicinio nusistatymo ir sukurti 
naujas gyvenimo formas.

Nuo pat moterų kovos ir viešojo gyvenimo pradžios moterų 
judėjime galima buvo pastebėti linkimą — visas savo jėgas skirti 
organizavimuisi, dirbti socialinį, visuomeninį, politinį darbą. Bet 
visą laiką labai maža tesirūpinta kūrybiniu moksliniu darbu ir 
asmenybės ugdymu. Tą patį galima pastebėti ir pas mus, tiek 
senesniojoj, tiek jaunesniojo j moterų kartoj. Moterų organizacijos 
nemaža nuveikė, ypač socialinėj srity; yra neblogai organizuotų 
moterų draugijų, bet mes labai nedaug turime tikrai iškilusių 
asmenybių, tokių moterų, kurios būtų populiarios visuomenėj, ku
rios turėtų visos tautos pasitikėjimą ar būtų pasižymėjusios, savo 
mokslo darbais. Studentės, rodos, eina tuo pačiu keliu. Jos or
ganizuojasi, gyvai domisi socialiniu praktiniu darbu, bet savo 
studijose dažniausiai pasitenkina minimumu. V. D. Universi
tetas dar nėra suteikęs nė vienai daktaro laipsnio. Spaudoje — 
tiek dienraštinėj, tiek mokslinėj — beveik nėra gilesnių studijų, 
liečiančių moters gyvenimą.

Toks organizacinis visuomeninis moterų judėjimo ir veikimo 
pobūdis susiformavo vadinamojo demokratinio parlamentarizmo 
laikais, ir tuomet jis galėjo duoti gal ir gerų vaisių. Dabar vi
suomenės gyvenime mes matome stambių atmainų. Visuomenė 
grupuojasi visai kitokiais pagrindais — įsigali profesiniai vienetai 
— korporacijos; o atskirų sambūrių gyvenimas tvarkomas ne vi
siškos narių lygybės, bet autoriteto principu. Tokioje korporaty- 
vinėje ir autoritatyvinėje santvarkoje įprastas moterų susiorgani- 
zavimas turės maža reikšmės viešajam valstybės ir tautos gyvenimui. 
Rodos, kad naujojoje valstybėj moteriai teks atsiremti dviem da
lykais: stipriai suorganizuota profesine korporacija ir stipriom 
asmenybėm. Dėl to dabarties gyvenimas moterims iškelia dvi 
problemas: kaip suorganizuoti stiprią profesinę moterų korporaciją 
(moterų rūmus?), kuri kartu su kitais profesiniais vienetais galėtų 
dalyvauti viešame valstybės gyvenime, ir kaip išugdyti ryškias as-
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menybes, kurios tam tikrose srityse galėtųiš tikrųjų būti savo tau
tos vadais. Ši antroji problema yra daugiau pedagoginė, susijusi 
su auklėjimo tvarkymu šeimoje ir mokykloje. Pirmoji labiau 
turėtų rūpėti motery organizacijoms.

Korporacija jungia tam tikrą profesinį išsilavinimą turinčius 
ir iŠ savo profesijos gyvenančius žmonesT~Moterų profesijos yra 
labai įvairios. Jos yra mokytojos, advokatės, gydytojos ir t. t. Kaip 
šių profesijų darbininkės jos galės daly vaut ir dalyvaus atitinka
mose korporacijose ar profesiniuose sambūriuose. Bet ten jos gins 
tos profesijos reikalus ir tautos bei valstybės gyvenime dalyvaus, 
kaip advokatės ar kit Pagaliau, aukštąjį mokslą baigusių moterų 
skaičius, palyginti, yra labai nedidelis. Ūkininkės, darbininkės, mies
tietės, paprastos įstaigų valdininkės—jos sudaro moterų daugumą. 
Vadinasi, tokia profesija, kaip gydytojos, profesorės, asistentės, 
advokatės negali būti pakankamai stipriu pagrindu motery kor
poracijai. Tenka ieškoti tokio darbo, kurį dirba absoliutus moterų 
daugumas (čia kalbama ne apie Lietuvą ir jos moteris), nuo kurio 
vienokio ar kitokio sutvarkymo pareina moters likimas, kuris 
reikalauja iš jos daugiausia jėgų ir laiko. Kad ir labai kai kurios 
moterų grupės yra nepatenkintos ir priešinasi, protestuoja, vis dėlto 
tenka pripažinti, kad toks darbas yra plačiai suprastas šeimos 
darbas. Iš tikrųjų, jį tenka dirbti vienokiu ar kitokiu būdu 
beveik visoms, išimčių labai nedaug terasime. Šis darbas dau
giausia nulemia moters gyvenimą. Jai ne vis tiek, ar Šeima yra 
aprūpinta ar ne. Nuo to, kaip vertinama ir kiek rūpinamasi šeima 
valstybėj, pareina ir moters gyvenimas. Šeimos darbas gali ją 
įstumti į didžiausį dvasinį ir materialinį skurdą, bet gali būti ir jos 
laimės, gerovės, dvasinio pasitenkinimo šaltinis. Su šeimos pro
blema yra susiję daugybė kitų klausimų ir reikalų, kuriais rūpintis 
yra visų pirma moters pareiga: moters tarnyba, moters visuomeni
nės teisės, moters ekonominė nepriklausomybė, moters darbo atly
ginimas; toliau šeimos aprūpinimas, draudimas, paveldėjimo teisė; 
visos auklėjimo, ypač šeimyninio auklėjimo, problemos; įvairūs 
technikiniai klausimai, k. a.: narnų ruošos racionalizavimas, pato
bulinimas, atpiginimas, daugelis pramonės ir prekybos klausimų. 
Visi šitie dalykai tenka svarstyti moterų korporacijai. Paskutiniu 
laiku visų šalių moterys ima vėl rodyti stiprų susidomėjimą ir 
ypatingą susirūpinimą šeimos problema. Jaunoji vokiečių moterų 
karta griežtai pasisako už tai, kad jų pirmiausias uždavinys yra 
šeima. Prancūzės nuolat kartojo ir tebekartoja apie namų židi
nio organizavimą. Tai rodo, kad moterų masėms šis darbas yra 
vis dėlto arčiausiai širdies. Taigi plačiai suprastas šeimos darbas 
galis būti pakankamai stipriu pagrindu profesinei moterų organi
zacijai. Ji korporatyvinėj valstybės santvarkoje vienintelė galėtų 
sėkmingai ginti moters ir šeimos reikalus, nekliudydama kitoms 
organizacijoms rūpintis jų pasirinktu darbu.
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VYSK. M. REINYS ___

Pasaulėžiūra ir gyvenimas
(Tęsinys iš 11 nr.)

Apreiškime doros mokslas yrą labai artimai, tiesiog organiš
kai, susijęs su tikėjimo tiesomis. Tikėjimas nurodo kiekvienam 
žmogui jam Dievo skirtą antgamtinį tikslą, pasiekiamą pomirtinia
me gyvenime, bet siektiną šitame žemiškame gyvenime. Antgam
tinis žmogaus gyvenimo tikslas nurodo šio mūšy žemiškojo gy
venimo prasmę, pagrindinius uždavinius ir vartotinas priemones. 
Tuo būdu elgesio taisyklės, doros normos pareina ir nuo žmo
gaus vyriausiojo tikslo. Žinoma, ne be to, kad žmogus neturėtų 
ir antraeilių tikslų, kurie yra skirti žemiškajam gyvenimui palai
kyti, kelti, tobulinti, kaip antai: kūno, pragyvenimo, mokslo, 
meno, kultūros ir tolygūs reikalai, bet antraeiliai tikslai visada 
turi būti pareinamybėje nuo pagrindinio 4ikslo, antgamtinio, va
dinasi, jie negali jam prieštarauti ir, be to, naudinga, kad jie 
lengvintų ar ruoštų pagrindinio tikslo realizavimą.

Kristus, duodamas apreiškimą, nepaneigė ir to, kas buvo 
jau Senajame Įstatyme Dievo apreikšta. Tuo būdu Kristaus moks
las sudaro viso Apreiškimo sintezę.

Kristaus dorovės mokslo esmė yra suglaustai išreikšta šiuo 
trumpu pasakymu: „Mylėk savo Viešpatį Dievą visa širdimi, vi
sa siela, visu protu, visomis jėgomis, o savo, artimą — kaip 
patsai save“. Taip Dievo ir artimo meilės įstatymas yra krikščio
niškos doros sintezė, o iš šitos sintezės, «kaip iš kokio orientacijos 
švyturio, eina teisingumo, teisėtumo, tvarkos/ kriščioniškos kultū
ros reikalavimai. Šitos sintezės šviesoje yra suprantami ir šitokie 
pranašo Izajo šauksmai: „Deja, jums, kurie vadinate kas pikta 
geru ir kas gera piktu, kurie darote iš tamsybės šviesą ir iš švie
sos tamsybę, iš to kas kartu saldų ir iš saldaus karty!., kurie iš
teisinate už dovanas bedievi ir teisingojo teisybę atimate iš jo“ 
(V, 20, 23). '

Įsigalvojus į Kristaus skelbiamą doros mokslą, įžvelgus jo 
pamatuotumą, nuoseklumą, pilnutinumą, nesunku pripažinti jį 
esant graži'ausią mokslą, kilniausią mokslą, giliausią mokslą. Gy
venimo tikslai yra aiškūs, tuo būdu ir patsai gyvenimas patampa 
įprasmintas. Asmenyje susidaro harmonija, visuomenės gyvenime 
— irgi. Mirtis, ta baisiausia gyvenimo drama, jau nebebaugina 
doro krikščionies; jisai mirdamas gali su ramia šypsena sakyti
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J. DRUN0A1TĖ

Žvaigždžių didžiuoju vieškeliu
■ ■ » * ■ * . ‘ . ' ’ » . • . ’ •

Praeis tos rūsčios dienos, Viešpatie!
Ugninį angelą po ją atsiąsi Tu.
Skrisiu tada žvaigždžią didžiuoju vieškeliu, 
Maža plunksnelė iš angelo sparną.

■ . •

Nesušlamės nei mašastas, nei silkas,
. Kai klaupdama po koją Tavo aš krisiu.

Tik dienos rūsčios, mano dienos pilkos
Aplink stovės griaudinančiu ratu, •f t .

* J*

Ir pabučiavus Tavo šventą rūbą,
Liksiu tenai kančia kur žmogą iškelia.
Tylėdama žvelgsiu, kaip žmonės skuba 
Žvaigždžią didžiuoju vieškeliu.

savo brangiesiems asmenims „Iki laimingo pasimatymo danguje“. 
Gyvenimo tragedijos ras tinkamą atpildą Dievo teisme. Trumpai 
tariant, Kristaus mokslu dorybė veda į laimę, nedorybė — į ne
laimę.

Pastaruoju laiku atsiranda daug suirimo visuomenės gyve
nime: žmonės skundžiasi krizėmis, kenčia žiaurią diktatorių le
teną, bauginami gresiančiu nauju baisiu karu. Kas įsimąstė į šios 
negerovės priežastis, tai galėjo suprasti, kad blogio šaknys yra 
nutolime nuo kilnaus mokslo, kurį Kristus paskelbė: juk tada 
prarandamas gyvenimo tikslas, teisingumas, žmogaus asmens 
vertė. To viso pasėka žiauri be jokio pasigailėjimo kova, vi
siškas aistrų atpalaidavimas. Tokiai blogybei išvengti Kristaus 
mokslo paveldėtoja Kat. Bažnyčiaį kviečia visus į katalikų akciją, 
apaštalavimą, kad Kristaus mokslas ir dvasia vėl imtų gaivinti 
visuomenės gyvenimą, įneštų į jį taiką, teisybę, krikščioniškąjį 
solidarumą, tyrą gailestingumą, šventą meilę. Pastebėjęs nukrikš- 
čionėjimo apraiškas visuomenės gyvenime, popiežius Pijus XI 
su ypatingu atsidėjimu, panaudodamas kiekvieną progą, kelia 
kat. akcijos reikalą, naudą, kilnumą, prievolę, kad suburtomis 
jėgomis nuveikti bekylančią dechristianizaciją.

Kat. akcijos organizacija ir darbas yra naujausių metodų 
panaudojimas katalikų pasaulėžiūrai plėsti, kad ji pesiektų gyve
nimą, jį persunktų ir kad tuo būdu būtų išlaikoma harmonija
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tarp pasaulėžiūros ir gyveninio. Kai. akcija yra sielos atgimimas, 
nusikratymas apatija bei inercija ar dvilypumu; ji yra pastangos, 
kad- katalikas nuosekliai laikytųsi savo kat. pasaulėžiūros ne tik 
šventadienį bažnyčioje, bet visuomet ir visur.

Nepakanka sudaryti teorijoje harmonija tarp pasaulėžiūros 
ir gyvenimo, nustatyti dorinio elgesio taisyklės, bet dar reikalinga 
suformuoti asmenyje tvirtas ir išlavintas būdas, kuris nuolatos ir 
pasireikštų su visu nuoseklumu žmogaus elgesyje, vadinasi, įgy
vendintų pasaulėžiūros reikalavimus.

Pasaulėžiūra sudaro asmenyje idėjų sistemą, įsitikinimus. 
Juo sistema pilnesnė, juo geriau. Juo idėjų įsisąmoninimas 
gilesnis, juo daugiau tikrumo, kad asmens elgesys bus suderintas 
su idėjų reikalavimais.

Žmogaus idėjos, pažiūros pasireiškia kalba, raštu, gestais, 
mimika ar kitaip. Yra visai natūralu, kad idėjos prasiveržtų pro 
kalbą: jau tokia yra žmogaus psichika, taip ir pati kalba turi būti 
turtinga, kad įstengtų išreikšti visą, kas glūdi psichikoje. Kaip 
žinome, kultūringų tautų mokslinis bagažas yra didelis, todėl ir 
nenuostabu, kad jų kalbos irgi turtingos žodžių kiekiu, atšešėliais, 
nes reikalas išreikšti idėjas vertė sukurti turtingą kalbą. Iš kalbos 
visai pamatuotai sprendžiama apie kultūrinį tautos lobį. Tokiam 
santykiui esant tarp idėjų ir kalbos, yra visai suprantamas reika
lavimas, kad žmogaus kalba būtų nuoširdi, t. y., atitiktų pasau
lėžiūrą, kad būtų harmonija tarp pasaulėžiūros ir kalbos.

Tvirto ir išlavinto būdo reikalavimas yra netik turėti pasau
lėžiūrą, kalboje ją nuoširdžiai reikšti, bet ir elgtis pagal pasaulė
žiūrą. Reikalavimas, kad elgesys būtų suderintas su turimomis 
pažiūromis, kad būtų harmonija tarp pasaulėžiūros ir elgesio, 
yra visiškai pamatuotas, nes, kitaip visai nustotų prasmės idėjų 
ir kalbos buvimas. Idėjos yra jėga, kuri veržiasi pasireikšti per 
organizmo judesius. Iš organizmo judesių, iš elgesio Žmonės 
sprendžia apie turimąsias pažiūras, vadinasi, jie instinktyviai 
mano, kad elgesys turi 'būti nuosekli išvada iš turimojo pažiūrų 
nusistatymo.

Tvirtam būdui įsigyti yra reikalinga tuo tikslu lavintis, t. y., 
sudaryti tam tikrą eilę pratybų. Kaip kūdikis tik po ilgos pra
tybų eilės pradeda savarankiškai vaikščioti, taip ir dvasinėje 
srityje tvirtas būdas išlavinti galima tik per daug sykių kartoja
mus nusistatymus, pasiryžimus, kliūčių nugalėjimus. Kad būtų 
galima tai pasiekti, yra gyvas reikalas dažnai prisiminti motyvus, 
kurie, būdami idėjomis, kelia organizme linkimus, suderintus su 
motyvų kryptimi. Tokiems motyvams sukelti daug patarnauja 
savarankiški apmąstymai, pasikalbėjimai su kitais asmenimis ir, 
ypač, tam tinkamų knygų skaitymas. Knygos daugiausia pavei
kia, nes jų sukeliamos idėjos, mintys atsiranda labai patogiose
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sąlygose, kad skaitantysis asmuo jas geriau atsimintų ir jų vei
kimas būtų stipresnis.

Kai žmogus suformuoja savyje tvirtą būdą, kai jisai suranda 
dorinio elgesio taisykles, kai susidaro harmonija tarp jo pasaulė
žiūros ir gyvenimo, tada žmogaus asmenybė įgauna savaimingą 
nuotaiką, įvertinimą, kuris teisingai gali būti vadinamas optimiz
mu. Yra nustatytas gyvenimo tikslas ir uždaviniai, vadinasi, 
visas gyvenimas yra įprasmintas; yra sudaromas pilnutinio gyve
nimo nuoseklumas ir jisai stengiamasi išlaikyti; yra suformuo
tos taisyklės dorovei išlaikyti, kuri, būdama suderinta su Dievo 
įvestąja pasaulio tvarka, duoda maximum gerovės tiek asmeniui, 
tiek visuomenei.

Optimizmas, kuris remiasi asmens gerove ir visuomenės 
gyvenimo santvarka, ; ruošia laimę, vainikuojamą kilniu džiaugs
mu ir pasireiškiančią krikščioniškąja kultūra.

Gerove ir laime kuriamas optimizmas, kaip jį randame 
krikščioniškoje pasaulėžiūroje, visai kitokioje šviesoje parodo 
žmonių gyvenimą, negu kurios kitos kryptys.

Kokį optimizmą gali sukurti materializmas, kokį gyvenimo 
tikslą jisai gali nurodyti, kokią laimę paruošti? Jo atsakymas: 
tėra tik akla fizinė jėga. Iš jos, aišku, negalima Jaukti jokio 
žmogiškumo.

Evoliucionizmas deda visas pastangas, kad tik įrodyti, neva 
žmogus esąs kilęs iš bendro kamieno su beždžione. Aibės spragų 
šitoje hipotezėje, kiek čia laisvo manymo, tačiau, vieno tetrokšta- 
ma: giminystės su beždžione. Tokia nepaprasta laimė ir paguoda!

Komunizmas, kaip : socializmo atbaigimas, yra drauge d e 
facto ir kovojantis ateizmas. Ką jisai davė Rusijai, milžinižkai 
savo erdve, nepaprastai turtingai gamtos lobiais, vadinasi, tokiam 
kraštui, kuriame yra labai patogios sąlygos kapitalinei reformai 
gyvendinti. Ką jisai davė? Ūkį tiek sugriovė, kad žmonės gy
vena pusbadžiai, pusplikiai, o daug ir badu išmiršta; žodžio 
ir spaudos laisvės nekomunistams neliko nė šešėlio; brangiausia 
religijos išpažinimo laisvė visiškai sunaikinta; religiškai dorovinis 
auklėjimas visiškai po kojomis pamintas; viešai ir oficialiai Dievas 
yra niekinamas, religija išjuokiama; antrojo penkmečio plane 
oficialiai nustatyta panaikinti ir paskutinius šventnamius; bendrai 
sakant, asmuo yra likviduojamas, gi skaitomasi tik su kolektyvu 
komunistišku ateistišku, bet ne tokiu, kokio žmonės laisvai norėtų. 
Šitokia komunizmo padėtis^ rodo, kad jame yra skelbiamas ir pro
paguojamas visiškas atmetimas ir atsisakymas nuo kultūrinių 
vertybių, kurias žmonių išmintis ir uolus pasiaukojimas amžiais 
sukrovė kultūrinian Europos lobynam Tokia komunizmo dok
trina, kruvinu būdu skirianti sau kelią, tegali būti propaguojama 
trumparegių fanatikų, kurie, nedaug išmanydami, bet nepapras
tai žiaurūs; visą savo energiją panaudoja fantastiškiems sumany-
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J. DRUNGAITĖ
Laimė

**

Kuriuo keliu nuėjo laimė? 
Kuriuo keliu, o Dieve? — 
Armonikos ten groja, 
Prie tvenkinio seni žilvičiai šnera.
Ir žvaigždės ten, juodoje gelmėj, tyli, 
Ir žmonės vienas kitą myli...
Ten verkti ir kentėti gera!

Vyšnelė
, * * , * z

Kaip ta vyšnelė, kaip ta 
Pakrašty sodo viena. 
Vėjas išlanksto šakas — . ' 
Skausme užlaužiau rankas.
Nei lapą nėr, nei žiedą — 
Likučiai audringą sapną.
Šaknim žemės armenys gilios — 
Man dienos, man naktys, kaip mylios! 
Ir pasaka tik dyvina, 
Kaip vyšniai pavasarį tolimą 
Sapnuota lakštutės daina.

mams pravesti, kad, galų gale, po ilgų ir kruvinų eksperimentų 
bent sau pasakys: dar žmonės nepriaugę komunizmui; gi, iš tik
rųjų, faktas yra, kad tokie reformatoriai nėra priaugę tokiems 
uždaviniams, kaip kad — reformuoti visuomenės gyvenimą, nes 
neturi nei reikiamo mokslo, nei teisybės bei žmoniškumo jausmų.

Laicizmas deda pastangas visa nukrikščioninti, kad Dievo 
vardas pranyktų iš konstitucijų, įstatymų, valstybių, mokyklos, 
šeimos, visuomenės gyvenimo, kad viskas nutoltų nuo religijos. 
Dabartinis Europos gyvenimas parodo, kiek žalingas yra laiciz
mas: šeimos židinio pakrikimas, baisūs ekonominiai konfliktai, 
žiauriausio, nuodingomis dujomis viską naikinančio karo šmėkla 
purto žmones, kyla karingasai imperialistinis nacionalizmas, mė
ginąs atsistoti Dievo vietoje, grąsinąs brutalia jėga kaimynėms 
tautoms, kyla, pagaliau, vokiečių naciuose rasistuose... neopago- 
nizmas, ketinąs sutriuškinti krikščionybę. Toliau, vargu, kur beeiti, 
šiose tamsybėse ir klampynėse tėra viena išeitis, kryptis ir 
žvaigždė — Kristus.

o
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K. GR1GAITYTĖ

Brilijantų paslaptis

Ji, kaip reto gražumo paukštė, uždaryta narve. Tik nedaužo 
sparnų ir nesiveržia išlėkti. Ji atrodo net prisirišusi prie savo 
narvo ir laisvė jos nevilioja. O vienok tiek užslėpto ilgesio iš
skaitysi iš melsvų akių, ir pats nežinosi, kodėl tau pasidarys 
gaila šios gražios moters. Nieko, rodos, jai netrūksta. Rankos ne
atkelta papuošalų, pečius supa brangūs kailiai, po kojomis parketas 
ir kilimai, sienose veidrodžiai. Jau 5 metai kai ji notaro žmona, 
o jis dar neišskaitė iš jos akių slapto ilgesio. Ir jis visai užtikrin
tas, kad buvusi jo kontoros kukli tarnautoja, dabar laimingiausia 
moteris pasaulyje, nes jis buvo turtingas ir turtą tik tevertino. 
Taip jis turi progos pamąstyti kasdien, gerai žinodamas galįs 
išpildyti kiekvieną savo žmonos užgaidą. Patenkintas savimi jis 
glosto savo pražilusią barzdą visai to nejausdamas, kad 30 mėty 
už savo žmoną senesnis ir gerokai aptukęs. O jauna jo žmona 
niekad nepamiršta, kad stalas dengiamas tiktai dviem ir kad 
visada taip bus, Ji kartais atsistoja prie lango ir godžiu 
žvilgsniu ilgai žiūri į krykštaujančius gatvėje vaikus; paskui vog
čiomis nubraukia išdavikę ašarą ir vėl šypsosi, nežinia už kokią 
kainą pirktu šypsniu. Savo mažame buduare ji paprastai mėgsta 
ilgas valandas būti viena. Susirangiusi ant kilimo ji nuskęsta 
tarp daugybės šilkinių pagalvėlių ir ilgai žiūri į parceliano vazą 
ant riešutinio pedestalo. Kaip bažnyčioj amžinoji ugnis, taip toje 
vazoje gėlės amžinos... Ji pati jas įmerkia, keičia vandenį ir 
pati šluoštinėja nuo vazos dulkes. Tai panašu j kažkokią šven
tenybę, kurią niekas kitas neprivalo paliesti.

Prieš keletą dienų notaro žmona gavo iš užsienio telegramą. 
Pasirašė pati. Pasirašė ir nublanko. Suspaudusi virpančiose ran
kose tą popierio gabaliuką per erdvų salioną nusvyravo į savo 
mažutį buduarą. Tarpduryje ji pritrūko jėgų. Griebėsi už riešuto 
medžio pedestalo, ant kurio amžinai žydėjo gėlės. Graudžiai sus- 
pengė parcelianas, pasipylęs skeveldromis, ir nutilo. Po gero 
pusvalandžio ji atgavo sąmonę. Atšalusiomis rankomis, baltesnėmis 
už patį parcialeną, žarstė ant grindų šukes. Iš baltų pirštų tekėjo 
kraujas. Tą dieną pietums stalas buvo padengtas tiktai vienam. 
Notaro žmona staiga susirgo.

J
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Artinosi Kalėdų šventės. Vitrinose spindėjo blizgučiai, krau
tuvėse kimšosi žmonės. Notaro žmona išėjo į gatvę. Išdykauda
mos smaigės viena už kitos sagstėsi ant juodo karakulio, lipo prie 
blakstienų — prie lūpų. O ji visur jautė mirties pabučiavimą, ir 
languose chrizantemos stiepėsi jai, kaip alkanos vėlės. Prie vieno 
lango ji pamatė menkai aprėdytą gelsvais plaukeliais mergaitę. Ji 
godžiom akim žiūrėjo į parėdytą eglaitę ir visą eilę kalėdinių 
žaislų. Kvapu šildydama sau rankeles trepsėjo kojytėmis, bet 
nesitraukė nuo lango.

— Sušalsi, mažytę, bėk namučių, — pašnekino ją išsipuo
šusi ponia.

— Ir namie šalta, — atsakė mergaitė.
— O ar toli tavo namai?
— Toli dar, senamiesty, ten už rinkų...
— Tai, kaip gi tu taip toli atėjai, paklysi dar.
— Aš moku pareit.
— O kiek tau metų?
— Man septyni.
— Septyni, o Viešpatie!—suaimanavo ponia. Ir su mėlynom 

akim ir plaukeliai geltoni. Mergaitė kažko lūkuriuoja, šypsosi, o 
ponia paskubomis nubraukė ašaras.

— Gerai. Eime su manim į krautuvę. Na dabar rinkis iš 
čia ką nori. Mergaitė trynė delnukais, akelės godžiai žibėjo, lakstė 
nuo vieno daikto prie kito, iki pagaliau išdrįso šį tą nurodyti. 
Ponia pripirko jai tiek, kiek ji galėjo panešti.

Iš kažkur atvykusi nežinoma, neaiški, be protekcijų ir reko
mendacijų ji pirmu savo žvilgsniu įsigijo vietą notaro kontoroje. 
Ir po kelių mėnesių ją notaras vedė iš meilės. Tada jai buvo 
dvidešimty penki metai. Aukšta, šviesplaukė, žibuoklinėm akim ir 
plačiais bronziniais antakiais; gracijingai išlenktos jos ružavų lūpų 
linijos buvo viliojimas — pagunda, ir kiekvienas pabiręs iš jų 
žodis atrodė palaima. Visi ją dievino ir visi smerkė. Lengva buvo 
įspėti, kad ši jauna moteris ištekėjo dėl turto, o senas vyras 
patikėjo jos meile. Kai kurie net džiaugėsi, tikėdamiesi gražios 
poniutės, kuri susidarys sau užkulisinį intymų gyvenimą už plačių 
pinigingo vyro pečių. Labai apsiriko. Po vestuvių ji užsidarė, 
lyg paukštė narve. Notaras, vedęs ją iš meilės, mylėjo ir toliau, ir, 
besiartinant Kalėdų šventėms, paklausė:

— Na, balandžiuk, pamąstyk, ką tu norėtumei šventėms.
— Leisk man mažutę pramogą, — tarė ji, palaukus valandėlę.
— Laikas, labai laikas, pramogų. Jau 5- metai, kai mes vedę 

ir gyvename du vienu, tarsi mūsų visai nebūtų. Į žmones niekada 
neišeiname ir nieko nekviečiam pas save. Gal dėl to esi taip 
labai nusiminusi. Na, sakyk, ar nori kur išvažiuoti, ar namie pa
sikviesti svečių.
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M. MYKOLAITYTĖ

Epizodas iš jaunystės
Jis buvo jaunas admirolas,
O ji— mergaitė gan graži — — . 
Bet ją tos dienos, kaip koks monas —■ 
Išnyks, kaip-sapnas, pamaži.

Ji palydėjo jį į uostą — 
Išplaukė vėl jis per marias.
Ji slapta ašarą nušluostė — 
Išplaukė vėl jis per marias.

Ji jo nelaukė, kai žiūrėjo 
Atplaukiant laivo iš toli — 
O dabar ašara riedėjo — 
Per skruostą ašara gaili...

Pažinus jauną svetimšalį,
Jos laimė augo vis didyn — — __
Bet jūra laimę tą ir meilę 
Nurito vandeniu tolyn...

Jis buvo jaunas admirolas, 
O ji — mergaitė gan graži —
Bet tos ją dienos, kaip koks monas — 
Išnyks, kaip sapnas, pamaži...

— Taip. Aš noriu pasikviesti svečių.
— Ar jau turi numačiusi ką?
— Taip. Bet tu nė vieno jy nepažįsti.
Jis kiek nustebo:
— Tai iš toli?
— Iš čia pat. Aš noriu suruošti neturtingiems vaikams 

eglelę. Jis nežymiai suraukė antakius.
— Tu, žinoma, neprieštarausi, — sako bailiai pastebėjusi, 

kad jis nepatenkintas.
— O, žinoma, ne. Tik man keistoka. Kokia čia gali būti 

pramoga — gatvės vaikai savam bute. Manau gailėsies savo su- 
manymp, arba dar gerai pagalvosi ir jo atsisakysi.

— Ne. Tavo neverčiama, jo neatsisakysiu.
— Keistos ty motery užgaidos, — tarė pats sau.
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Suskambėjo Kalėdų varpai. Jiedu pasveikino vienas kitą ir 
abu tylūs sėdosi prie stalo. Ji vis negali pamiršti, kad stalas 
padengtas tiktai dviem ir kad visados taip bus. Vedamas laiptais 
kažkieno skardžiai suklykė vaikas. Notaro žmona nuleido rankas 
ir nustojo kramčiusi. Ir paskui jai buvo sunku, be galo sunku 
nuryti kąsnį.

Prietema ėmė rinktis jos svečiai. Sulopyti, apšvarinti dra
bužėliai dengia išblyškusius jų kūnelius. Nustebusius ir bai
lius tarnaitė įveda juos j salioną, kur prieblandoje spindi eglės 
žibučiai, ir stypso dar liepsnos nepaliestos baltos žvakelės. Pro 
rausvo pliušo užuolaidą tarpduryje pasirodo jų geroji ponia. Liekną 
savo taliją ji ankštai apvyniojusi balto šilko skara. Ilgi, blizgą 
kutai, nutysę ligi žemės, dengia juodo aksomo rūbą, tokį švelnų ir 
minkštą, kad kiekvieno tų vargšų grubi rankutė mielai jį paglos
tytų. Notaro žmona visus pasveikina, pradedant 7 metų mergyte, 
kurią užšnekino gatvėj prie lango. Ji pabučiuoja ranką, o jos 
pavyzdžiu paseka ir kiti vaikai. Ponia uždega žvakeles ir suso
dina vaikus valgomajam prie stalo, plačiai atvėrusi duris į salioną. 
Po vienas kito jie stveria skanumynus; kramto su išsipūtusiais 
žandeliais, godžiai žvilgčiodami į stalą, o kai kurie spėja šį tą ir 
kišenėn įsidėti. Juos seka šeimininkė, atsirėmusi į poliruotą bu
fetą, be pastabų, be pamokymų, duodama jiems pilną laisvę ir 
nuoširdų vaišingumą. Protarpiais nusišypso ir papildo tuščias 
lėkštes ant stalo. Tik, kai pažvelgia į mergaitę, turinčią 7 metus, 
mėlynas akis ir šviesutėlius plaukus, jos galva nusvyra, ir tada ji, 
susisupusi baltoj skaroj, būna panaši į baltą sušalusį lelijos žie
dą. Keletą malonių valandų ji praleido su vaikais, ir kada jiems 
atėjo laikas skirstytis, jai pasidarė kažko gaila ir nyku; ypač, kad 
vyras nesiteikė nė pažvelgti į jos svečius ir per visą tą laiką buvo 
vienas, kituose kambariuose.

žvakelės jau baigia degti. Visur tylu. Blankios šviesos 
apšlakstyta ji sėdi fotely ir sustingusiom akiju beprasmiškai žiūri 
į palubę.

— Aš tavęs norėčiau šio to paklausti,—sako ponas notaras, 
pasirodęs tarpduryj ir pro nusmukusius ant nosies akinius tiria
mai žiūri į ją. Ji atsigręžė. Vyras neglostė, kaip paprastai, savo 
barzdelės, norėdamas ką malonaus pasakyti. Jis kažką laikė už
gniaužęs delne ir atrodė net rūstus. Žmona sumišo.

— Ko taip labai žiūri?
— Man rodos, kad tavo auskaruos netikri brilijantai.
Ji, kaip nugąsdinta straigė, tvirčiau susisupo į skarą, lyg 

norėdama pasislėpti tuos baltuos šilkuos.
— Ką tu į tai atsakysi, — pratęsė jis reikalaujančiai žo

džius ir išmėtinėdamas. Dešinėje nervingai glamžė užgniaužtus 
popierius. Ji ką tai atsiminė ir sulaikė kvapą. Jos lūpos staiga 
pasidarė visai sausos ir nublankusios.
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Orleano mergelė — Joana Arkietė
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- Taip.. . tie brilijantai netikri.
— Ką visa tai galėtu reikšti? — ištiesia popierius prieš jos akis.
— Tu išdrįsai įžengti į mano buduarą!
— Taip. Aš išdrįsau, — taria jis lėtai, pabrėždamas kiek

vieną žodį: —
Tu buvai užimta savo „svečiais“, o aš negalėjau pakęsti jų 

klyksmo. Tas kambarys izoliuotas nuo kitų, ir ten aš geriausiai 
jaučiausi.

Jo rankose buvo kvitas nuo brangenybių pirklio ir laiškelis 
apie prisiųstus tikruosius brilijantus.

— Koks reikalas vertė tave parduoti vestuvinę dovaną? — 
klausia jis griežtai.

—- Mano duktė, — atsakė ji smaugiamu balsu ir nulinko 
ant fotelio krašto, Tyla. Skurdi tyla, nepakeliama ir troškinanti.

— Dėl jos visos tavo dovanotos man brangenybės pakeis
tos imitacijom, ir mano meilė tau buvo tik imitacija. Dėl jos aš
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A. VILUTYTĖ
Tremtinio daina

Nebesugrįžti iš dulkėto miesto
l baltą kaimą man jau nebegrįžti, — 
Kaip jauną medį iš šaknų išrovė, 
Puikią viršūnę ir šakas nulaužė.

Ar įsiklausot, kaip čia šaukia mašinos?
Kasdien, kasnakt, ~ kaip šaukia kautis 
Miškus žaliuosius, pievas, ramius vandenis 
Už gyvenimą trumpą kautis, užu mūsų menką buitį!

I 
.' L ;; a

Čia mūs ir giesmės apie mašinas, 
Apie taksi, apie meksfaltus.
O mūsų dūšios tokios visų liūdnos!
Ir tokios tamsios, kaip numindžiotas asfaltas.

Ar juntate? Pailso muzika
Plačios" alėjose, kur trankos autai, —
Ir kaip ji rauda, kaip gailiai gailiai skundžiasi. 
Kad mes visi pavirtom automatais.

balsu 
ateitj

gyvenau. O dabar man vistiek. Prieš keletą savaičių gavau te
legramą, — čia jos balsas nutrūko. Atsikvėpė ir tęsia:

— Ji mirė. Tą pat dieną sudužo ir parceliano vaza. Ir nie
ko man nebepaliko. Mes negalim turėti vaiky, ir niekas jau ma
nęs nebedžiugins. Aš išeisiu...

— Tu net iki šiam laikui slėpei! — sako jis įžeistu
— To reikalavo kūdikio meilė, kad užtikrinčiau jos 

Prisipažinti būtų per daug rizikinga.
— Kas yra tėvas tavo dukters? — jo baisas dreba iŠ ne

apykantos.
— Vienintelė ir stipriausia mano meilė. Dėl keistų aplin

kybių mes negalėjom susituokti. Širdis nepripažino įstatymų, bet 
jautė vienas kito kraują tekant gyslęmis. To mūsų laimei ir už
teko. Jis šnipinėjo savo tautiečių naudai ir buvo sušaudytas. Jis 
mylėjo savo kraštą-ir mane. Aš, kaip jo bendrininkė, pavojaus 
ištikta, pabėgau čia, spėjusi su savim pasiimti tik parceliano 
vazą, kurią man jis dovanojo dukrelės gimimo dienoje. Ir mane 
būtų ištikęs panašus likimas, ir tatai manęs nebaugino. Bet duk
relė... Del jos aš gelbėjau save. Ji liko svetimose rankose, o jos 
ateitis manosiose. Štai, ir visa brilijantų paslaptis.

b
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P. ORINTAITĖ

Mes dažnai per ilgai laikome užmerktas akis į ką nors nauja, 
kas mums yra nepageidaujama, ir laukiame, kad ta laikinai ap
nikusi yda pati pasišalintų; arba dažnai kovojame su kuria nors 
naujenybe, aklai pasiryžusios nepasiduoti, ir tik ilgainiui, išeik
vojus be reikalo daug energijos, turime nusileisti. Ir vienas ir 
kitas keliai yra netikri. Kas kita, jei kiekvienu atveju mums 
rūpėtų tik mūsų pačių asmuo: tada ši taktika būtu pateisinama, 
nes pats vienas žmogus savo valia ir ryžtingumu viską gali nu
galėti, pasiekti, ir nereikia kapituliuoti. Bet juk mes rūpinamės 
ne tik savim, o esame pasiryžusios savo asmeniu duoti ką nors 
ir kitoms, bet kuriais laimėjimais ar gėrybėmis eiti drauge su 
visa moteriškąja visuomene — todėl savo postulatus turime tai
kyti ne tik savo pačių jėgoms, bet reikia visada ištirti bendrąsias 
sąlygas ir daugumos jėgas, ir tuo grįsti savo veiklą. Kitaip — 
mums gresia pasilikti vienoms su savo gražiomis idėjomis ir sie
kimais, be atbalsio ir įtakos kitose moteryse (ypač mums svarbu 
jaunoji karta). Jeigu, pav., mes viena ar kita pajėgiame daug 
ko išsižadėti, prieš daug ką atsispirti ir daug ką nugalėti, tai vis 
dėlto netikslu būtų visa tai primesti ir visoms kitoms, iš jų rei
kalauti to pat. Per sunkių dalykų ir per griežtai reikalaudamos 
didelę dalį mergaičių atgrasome nuo savęs, kai jos savo širdy 
įsitikina vistiek visko negalėsiančios Šventai išpildyti. Žinoma, 
siektinąjį idealą mes galime visada pasilikti tokį pat aukštą ir 
nepaliečiamą, tik kelias į jį turi eiti nuosekliai, tam tikrais laip
tais, o ne imti visą painų ir sunkų kelionės tarpą į vieną žingsnį. 
Ir karžygiai ne išsyk užgimė, o per tam tikrą laiką vis tobulė
dami, savo silpnybes nugalėdami, išaugo į galingus didvyrius.

Štai, kad ir šios smulkmenos. Ne taip seniai, atplūdo nauja 
banga — moterims plaukus kirptis. Ne viena iš vyresniųjų mūsų 
autoritetingųjų moterų vadovių griežtai stojo kovoti su šia „mada“. 
Yra ir iki šiol dar tokių atkaklių savo įsitikinimais, kurios dar 
mato reikalo karštai dėl to pasiginčyti ir kasas visoms propaguoti. 
O ta užplūdusi banga — iš esmės nei gera nei bloga — vistiek 
savo padarė, visas užtvankas išvertė, nes taip ir turėjo būti. Pra
džioj tada „bubikopfus“ daug kas traktavo kaip pikantišką madą,
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įsitikino, kad tai nėra jokia mada, o tik margojo gyvenimo vie
nas epochinis etapas, moksliškai tariant, istorijos\butenybė. Tik 
reikia į tai pažvelgt iš tolo, nesikarščiuojant, išperspektyvos. Pav., 
irgi didelis sąmyšis buvo Kinuose, kai vyrai pradėjo kirptis kasas 
(pas juos tas prisirišimas prie senųjų formų, konservatizmas — 
beveik religinis!), o iš šalies žiūrint, matyt, kad taip reikia — toks 
laikas atėję, ir niekaip nesulaikysi, nes tai paties gyvenimo iš
kelta reforma. Taip ir mūšy kasos — daugelio dar gali likti ne
nukirptos, bet tai yra individualus, o ne daugumos klausimas. 
Kaime dar iki šiol dauguma su kasomis, ir, žinoma, tai yra labai 
gražu, kad gražiosios praeities formos, tradicijos ne taip lengvai 
atmetamos, kad širdžiai sunku jų išsižadėti, bet gyvenimo evo
liucija vistiek daro savo. Su laiku visokios tradicijos griūva, ir 
j y vietoj iškyla naujos formos (irgi laikinės). Todėl pasimėgiant 
formomis, nereikia aklai prie jų prisirišti, o reikia visada daugiau 
įsistebėt į žmoniškosios buities esmę, giliuosius principus, kad. 
istorijos būtinumu kintant formoms, nesugriūty tie principai, ir kad 
mokėtume mes juos sveikus, nepaliestus įvilkti į naująsias formas. 
Mūšy sugebėjimas ir veikimas turi pasireikšti nuolatiniu progresu 
visose srityse, t. y., mokant ir tas kasdien naujai ateinančias for
mas priderint prie savo vidaus, panaudot geram, pakreipti į gerąją 
pusę. Žinoma, tradicijos — brangus dalykas, kartais labai skaudu 
jy išsižadėti, bet jau tokia yra mūsų buities tragedija, kad vaka
rykščia diena — nors ji būtų pati gražiausia ir neužmirština — 
nei šiandien, nei rytojuje niekuomet nepasikartos. Neįkainuoja
mai vertingi ir amžinai mums pasigėrėtini mūsų muziejuose sudėti 
senolių rūbai ir įrankiai, bet argi dėl to žengsi atgal (o ir tai būtų 
veltui — neįvykdoma)! Praeities vistiek nepakartosi. Gražiai 
išmargintos sentėvių klumpės, bet ar tai mus turi graužti sąžinė, 
kad mes jų daugiau avėti nenorime. Austinius šešiolikanyčius 
iš šešių ir aštuonių palų sijonus mūs mamos segėjo, o ar todėl 
mus kas gali peikti, kad dabar mes vilkime plonais Šilkiniais rū
bais (dirbtinio šilko), sveriančiais vos pusę svaro. Jeigu gamybos 
technika sparčiai žengia priekip ir sugeba duoti mums ką nors 
patogesnio — juk kvaila būtų nesinaudoti.

Eina ir dabar ginčas dėl mūs tautiškų rūbų: reikią, girdi, 
pasilikti juos nė kiek nekeistus, t. y., būtinai rankomis verptus, 
austus, storus ir sunkius šimtakvoldžius.

Kam tokia akla stagnacija? Svarbu, kad tų rūbų dvasia, 
bendroji išvaizda, kitaip sakant, stilius, esminis turinys liktų tas 
pat (ir senovėje buvo įvairių atspalvių), o tuščios pastangos būti
nai eiti prieš gyvenimo būtenybę — visa keičiantį laiką. Žinoma, 
muziejuose —senovei, praeičiai parodyti — mes padėsime šim
takvoldžius visai nepakeistus, nesumodernintus (taip pat scenoj, 
tam tikrose sukaktuvėse ir kitur, kur reiks atvaizduoti praeities 
laikus), bet dažnoms nuolatinių visokių švenčių progoms, kiekvie-
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nam šventadieniui pasipuošti, vilkėti — visai neprotinga būty ap
krauti musų mergaites prie lengvo, švelnaus ir visapusiškai pa
togaus aprėdalo pripratusias, tais muziejiniais rūbais, kurie joms, 
šiuo atveju, kaip „katorga“ būtų. Jei norime pasilikti tuos rūbus 
visiškai nesumodernintus, tai nereikia jų dažnesniam vilkėjimui 
nė propaguoti — tebūnie tik muziejuje ir scenoje. Bet juk mūsų 
senovė nėra vien pasigėrėjimo ar pasididžiavimo dalykas, o reikia 
jos brangintinas ir gerąsias puses kiek galima prisitaikyti dabarčiai, 
jomis naudotis, tad — ir tautiškų rūbų išvaizdą, stilių populiarinti, 
juo nudažyti savo dabartinę vilkėseną. Plačiau žiūrint lengva su
prasti: tautiškų rūbų mes išsižadėti nenorime, bet argi dabar, kada 
dirbtuvės ne šimtą, o tūkstantį karty lengviau, greičiau ir pato
gesnius audeklus gamina, — kaip kad rankomis verpiant ir au- 
džiant, — ar tikslu būty įsikabinus propaguoti būtinai vidurnak
čių mėnesienomis ratelių sukimą, per dienų dienas staklelių dūz
genimą ir kitokią laiko gaišatį? Nebent tik iš bėdos, dėl krizės. 
O šiaip vis dėlto naudingiau ne tik atskiriems asmenims, bet ir 
visai tautai kuo greičiausiai savo darbe pritaikyt visus, lig naujau
siųjų, išrastus technikos palengvinimus, kad attikusįjį laiką ir 
energiją galėtume panaudot kitoms, dar svarbesnėms — kultūros, 
dvasinio gyvenimo _ir tobulėjimo -- sritims (tegul, pav., vakarais 
kaimo mergaitės laikraščius skaito, ar radio klauso).

Visada reikia vengti užvažiuoti su per dideliais, kraštutiniais 
ir aklais reikalavimais, nes gyvenimas laiko bėgyje yra baisiai 
įvairus, su visokiomis priešingybėmis, o atskiri žmonės—individai 
dar ypatingiau skiriasi nuo vienas kito. Ypač, kad tokiais atve
jais greit atgrasomas tas vidurinis daugumos elementas: pagalvoja, 
kad visa ištesėti vistiek neįmanoma, arba kad skelbiamųjų prin
cipų vadovės yra kažkokios žiaurios ir piktos davatkos, reikalau
jančios daugiau, kaip kunigas, arba dar geriau: kad ir jos, tos 
gražių idėjų skelbėjos, tik rašo ir skelbia visa tai žodžiu ir kitoms 
graso, pačios, vargu, ar vykdydamos.

Nereiškia dar, kad moterų vadovės turėtų savo aukštuosius 
siekimus kokiu laiptu Žemyn nutraukti, bet sėdamos sėklą, turi 
visada žiūrėti, kaip ji dygsta, ir prie to būtinai taikytis, t. y., laips
niškai nuo mažų ir lengvų dalykų pradedant, pirmiau tik akis ir 
širdis, patraukiant, tik pakreipiant į tam tikrą linkmę, pamažu kilti 
aukštyn.

Begalės yra tokių smulkių formos dalykų, dėl kurių mums 
besinervinant ir į vieną kitą bešnairuojant, tik laikas gaišinamas 
ir savitarpio sutikimas silpninamas. Pav., kai kas iš vyresniųjų 
papeikia ir pusmetinį plaukų raitymą, manikiūrą ir kt. — o vis 
tai tokios smulkybės, kad nereik alaso kelti. Koks nors savęs, 
ne tik švaros, bet ir estetikos atžvilgiu, prižiūrėjimas yra būtinas. 
Mūsų kaimo lietuvaitės irgi iš seny laikų, pavyzdžiui, veido prie
žiūros neniekino: pienu ar vaisvyniu prausės, o nuo šarpaus vėjo
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į žiūrėtoją, bet virš jo, į tolį, dangaus mėlynei!, kūrimo begaly
bėn. Vos matomai paraudusių blakstienų aptvertos atrodo, kad 
vos rimę ašaros riedėt. Vis dėlto tai ne bevilties ašaros, bet ty
lios nusižeminimo ašaros. Jomis Bottičelįrmoteris lyg pasiguo
džia jai skirtam kentėjime ir ramiai neša savo kryživ, suprasda
ma, kad taip tur būti. Vis dėlto ji tiki ir turi viltį į geresnį, 
aukštesnį, kilnesnį gyvenimą, kuris dar neaiškus nepasiekiamų 
begalybių toliuose.

Bottičelli mokėjo mylėti ir piešti tik vieną moterį, todėl ne
galima sakyt „Bottičelli moterys“. Yra tik „Bottičelli moteris.“ Tai 
ne kūno, bet sielos moteris, ir net tuo atsitikimu, kur ji figūruoja 
Veneros rolėj, ji yra be kūno, astralioji būtybė, kuri nepažįsta 
žemės aistrų.

Bottičelli Venera nėra meilės deivė. Venera nesigėdi savo 
kūno, Bottičelli Venera gėdinasi. Ji gėdinasi nuogumo ir nesu
pranta, kaip galima būtų jausti savo kūno grožį ir juo didžiuotis.

Su įprastu atsidavimu, iš paraudusių blakstienų, virš meni
ninko, į tolį žvelgia dvi skaidrios, tyros akys. Bottičelli moteris 
mokėjo mylėti tik siela, atrodo, kad net su numylėtu ją jungė 
tik dvasiški ryšiai. _

Visai kitokios yra Leonardo da Vinči moterys. Jos 
turi psichologiškai komplikuotą veido išraišką, prailgintą akių 
piūvį, apgaulingai jausmingą burnos išlenkimą. Jų pusiau pri
merktose akyse išskaitoma gyvybė ir aistra. Jy akių išraiška yra 
kartu raginanti ir baidanti.

Aišku, kad tokios moterys nemokėjo glamonėti taip švelniai, 
kaip Korredžio Parmos moterys, kurios primena Parmos 
žibuokles. Jos buvę tylios, švelnios, gėdingos, kupinos saldžios 
aistros.

Iš visų renesanso laikotarpio menininkų Korredžio jautrios, 
gėdingos, Švelnios moterys yra labiausiai patraukiančios. Jy 
meilė pasireiškia švelniuose glamonėjimuose, jausmingume.

Tokių niuansų nepažįsta Tie i ano moterys. Jos yra įkū
nytos meilės deivės. Jų kūnas masyvus; į akis puolantis, bet 
vis dėlto elastingas. Jos yra subrendusios, bet ne perbrendusios. 
Ne, jos yra tik pilnai išsivysčiusios ir savo formų grožio rube- 
žiuje įsikūnijusios.

Ticiano moterys neieško pasismaginimų, nėra švelnios, bet 
nėra negailestingos, ne svajotojos, bet ir ne bejausmės. Ir meilėj 
jos palaiko savo gilų ramumą, ir, kaip tokios, yra tikros meilės 
deivės. Jos gerai pažįsta meilę, jom ji nėra neprotinga, viską 
pamirštanti aistra, neturi nimfomaniško troškulio ieškot naujų 
pergyvenimų. Jų meilė yra pati tikrovė. Ticiano moterys nealksta 
meilės, jos jai gyvena. Jų meilės antplūdžiai yra paprasti ir ra
mūs, bet veržiasi į sielos gelmes, verčia prabilti aukštesnius
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Moderniški pirmieji tėvai — Adomas ir Ieva.
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MARIA HOMSCHEID

Apie tamsą, žvaigždę ir šviesą
' ' t ' f

Tamsią naktį iš dykumos pasigirdo šauksmas.
Gal jis sklido iš tolumoj žvaigždėmis mirguliuojančios jūros? 

Gal is juody, paslaptingų, sniegais apkloty kalnynų? Gal jis išsi
veržė negirdėta jėga iš žemės gelmių? Gal tai buvo vėjo šalty 
atodūsių garsas?

Nežinia.
Tačiau tai buvo baisus šauksmas.
Jis apskrido visą žemės rutulį. Viena sekunde pripildė 

visą žemę. Jame glūdėjo kerštas Dievą pamiršusiyjų padarų. Ir 
jautė jį kiekviena prigimtis.

‘ . - i

jausmus. Joä tam gyvena, kad tarnautų meilei. Meilė yra j y 
gyvenimas, todėl jos ima ją paprastai, ramiai, visa būtybe.

Šioms moterims reikia tik pridėt nedaug brutalumo ir 
4 aistros, tuoj jos bus Veronezzo moterys.

Venorezzui visos moterys yra Kotrynos, Veneros, Europos. 
Jos visos yra šilku ir aksomu aprengtos, brangenybėms apkrautos, 
dailia galva apdovanoti sutvėrimai. Veronezzo blondinės gražuolės 
negalvoja, neturi minčių. Jos garsiai, nugalinčiai juokdamos puo
tos svaiguly gyvena, ši y motery meilė yra lengva, laisva ir links
ma. Gal būt, kad visos Šios Leonardo, Korredžio, Ticiano ir Ve
ronezzo moterys yra buvusios paviršutiniškos ir maža ką yra žinoję, 
dar mažiau veikią.

Vis dėlto jos yra įsigiję nemirtingumo, dar musų laikais 
žvelgia, kaip gyvos, iš didžiųjų menininky audeklų. Kodėl taip 
yra? — Todėl, kad jos mokėjo mylėti, kad meilei tarnavo. Artai 
nesvarbi priežastis įsigyti nemirtingumo? Juk meilė yra tai, kas 
palaiko, atnaujina pasaulį ir kovoja su išnykimu. Meilė ir mirtis 
yra du priešingi poliai. Du viens su kitu kovoją pradai, ir žmo
gaus gyvenimas įeina į Šiy prady istoriją. Žmogus šioje kovoje 
pirmenybę atiduoda meilės pradui. Suprantama kodėl — nes 
meilė yra stipresnė už mirtį.

I
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Tai buvo aną naktį. —
Piemenys, susikūrę laužą, sėdėjo aplink jį, Šildėsi ir džiau

gėsi malonia ugnelės šilima. Pamažu šnekučiuodami sekė liepsnos 
žaidimą ir gėrėjosi Jaukiu kibirkščių spragėjimu.

Tada jie išgirdo aną šauksmą.
Tuo pat akimirksniu trūktelėjus liepsna išaugo ugniniu 

milžinu, krito žemyn ir užgeso.
Avys savo gardelyje ėmė neramiai bruzdėti. Šunys bailiai 

unkštė, o piemenys išsigandę sėdėjo nejudėdami apie laužą ir 
žiūrėjo į nakties tamsą.

„Tėte, ar tai liūtas?“ klausė berniukas 
skambėjo didelis išgąstis.

„Joks liūtas! “ atsakė piemuo Simonas, 
savo baime.

„Tai gal leopardas?“
„Joks leopardas. Taip leopardas negali.
„Ach, tai tikriausiai hiena ar šakalas!“

Jojada, ir jo balse 

ir pats kovojo su

u

„Nė hiena, nė šakalas“, atsakė jaunuolis Hemanas, sudurs- 
tydamas nuodėgulius ir uždedamas naujų šakų, kad ugnis^ vėl įsi
gautų. Ir ugnelė vėl atgijo. Laužas ėmė spragėti, rūkti, ir žiežirbos 
pradėjo linksmai šokinėti, kai pasilenkęs Hemanas žarijas pūtė.

Kartu su ugnimi atsigavo ir piemens nuo išgąsčio, pasidarė 
judresni.

„Kas gi tai?“ nerimavo berniukas Jojada. „Kas tai buvo?“ 
„Aš nežinau“, atsiliepė Hemanas.
„Tikriausiai tai buvo viskas kartu ir dar daugiau“, tęsė su

simąstęs Simonas.
„Tėte, aš bijau“, šnabždėjo Jojada. „Žiūrėk, kaip mano 

ėriukas dreba! Jis taip pat bijo“, ir priglaudė prie savęs ramin
damas jaunutį ėriuką, kuris šalia jo prie ugnies gulėjo.

„Kad tu taip greit išsigąsti, Jojada, reikėjo pasilikti namie 
pas motiną, bet neiti su mumis naktį į laukus!“ tarė atsistodamas 
tėvas ir pasiųsdamas šunis prie gardo.

Nenoromis klausė savo įsakymo tie visada geri ir drąsūs 
sargai; jie nepašoko, kaip visuomet, bet dūlino pabrukę uodegas 
prie užtvarų.

„Matai, Simonai. Net ir neprotingi padarai baisaus šauksmo 
išgąsdinti!“ tarė Hemanas. „Kam bari Jojadą, kuris dar vaikas 
yra, kad jis bijo? O, tai buvo šauksmas, nuo kurio mums vyrams 
kraujas gyslose sustingo!“

„Taip, Hemanas sako teisybę“, pritarė visi, kurie prie ugnies 
sėdėjo.

Misachas, iš piemenų vyriausias, kuris jau labai labai senas 
buvo, kalbėjo: „Tai buvo tamsos Šauksmas!“

„Tamsos šauksmas? — Kas tai yra?“ klausė visi nustebę.
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Jie dar niekad nebuvo girdėję, kad tamsa gali turėti balsą, 
ir dar tokį balsą;

Misachas atsistojo. Atsistojo j kaip pranašas. Liepsna apšvietė 
jo susiraukšlėjusį veidą ir žilus plaukus, kurie baltavo, kaip snie
gas. Ir Misachas kalbėjo: „Taip, šauksmas tamsos, kurios galybė 
jau greit bus sutriuškinta! Jos karaliai turės nulenkti savo galvas 
prieš Jį, Didingąjį Nugalėtoją. Jis uždės tamsai retežius, kurių 
suspausta ji grieš dantimis dabar ir per amžius!“

„A! Ši tamsa? — — Taip yra manoma!“ pertraukė Simonas 
senelio kalbą.

Šis tačiau tęsė toliau ir savo rudas sulysusias rankas staiga 
pakelė aukštyn, kad net jo apsiaustas nuo išdžiūvusių pečių 
nuslinko: „Jei šventosios knygos nemeluoja, tai turi greit įvykti; 
Sinagogoje apie tai irgi kalbėjo. — — Išsipildymo valanda jau 
arti. Taip, tikrai!“

„Taip, tikrai“, pritarė piemenys ir visi žiūrėjo seneliui į akis.
„Ateis šviesa. - ----- — Greit Jokūbo žvaigždė, kurios mes

ilgimės ir kurios tamsa nekenčia. Nekenčia!“ baigė Misachas savo 
nuoširdžią ir karštą kalbą.

Užviešpatavo tyla.
— Piemenys, lyg sapnuodami, įsmeigė akis į liepsną ir mąstė, 

ką senelis Misachas pasakojo. Misachą jie laikė visa žinančiu, 
pamaldžiu ir teisingu. Jis vėl atsisėdo jų tarpe prie ugnies ir 
mąstė į ją žiūrėdamas, tačiau jo mintys nuskrido kažkur toli. —

Ugnis linksmai traškėdama pamažu apėmė visą laužą, pakilo 
Švelnutis vėjelis ir paslaptingai sušlamėjo balzamų krūme, kuris 
vienintelis čia ganykloje augo. Garduose girdėjosi ramus gyvulių 
alsavimas ir retkarčiais susisapnavusiojo bliovimas. Aukštybėse 
iškilmingai slinko žvaigždės, ir nesutrikdyta tyla vėl užvaldė pie
menų stovyklą prie Betliejaus ir visą pasaulį.

Rodėsi, kad baisaus Šauksmo nė nebūta.
Staiga suskambėjo Jojados vaikiškas balselis nakties tyloje: 

„Žiūrėkit, šita didelė, už visas žvaigždes šviesesnė žvaigždė! 
Tikriausiai-ji bus Jokūbo žvaipždė?“

Berniukas, šauksmą ir baimę pamiršęs, Misacho kalbos metu 
savo didedėmis akimis žiūrėjo į žvaigždėmis nusėtą dangų.

Vyrai juokėsi, o Misachas kalbėjo: „Tai ne Jokūbo žvaigždė, 
mano vaike. Jokūbo žvaigždė labiau Švies ir puikiau spindės, 
kaip visos dangaus žvaigždės drauge“.

„Koks spindėjimas .turės būti, koks spindėjimas!“ tarė jau
nuolis Hemanas, stengdamasis jį įsivaizduoti.

„Tai perdėjimas. Negalimas toks spindėjimas“, mąstė juo
dabarzdis Savarias, kuris buvo labai gudrus ir daug kam abejingas.

Berniukas Jojada pašoko užsidegęs ir šaukė: „O, aš džiau
giuosi Jokūbo žvaigžde ir dabar kiekvieną naktį žiūrėsiu, ar 
jos dar nematyt!“
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„Daryk tai, mano vaike!“ ragino Hemanas.
Jojada visą laiką nenurimo su savo žvaigžde. Negalėjo 

nukreipti jis žvilgsnio nuo spindinčio dangaus turto. „Bet saky
kite, kas ten per žvaigždė, apie kurią aš jau pranešiau. Ji yra 
Jokūbo žvaigždė?“ norėjo jis žinoti.

„Tai yra miela žvaigždelė, kuri mums valandas rodo“, atsakė 
Hemanas. „Žiūrėk, Jojada, kai ji virš mūšy galvy stovi, yra 
vidurnaktis“. . .

..„Jis-jau greit ..ateis“,'tarė Simonas,.
Ir atėjo vidurnaktis, o su juo šviesa.
Dangus atsivėrė virs Betliejaus.
Dangus atsivėrė virš piemenų stovyklos.
Dievas Tėvas liepė pranešti šio pasaulio maŽiausiems: ange

las pranešė apie Kūdikėlį, apie pasirodžiusią Šviesą, spindėjo 
virš vienišos piemenų stovyklos ir giedojo vargšams piemenėliams 
į jy paprastas tikinčias širdis.

Jiems giedojo palaimintą giesmę apie ramybę, jiems, ma
Žiausiems. Aną giemę, kurios pasaulis šimtmečius ilgėjosi, nesan
taikoje ir tamsybėse klaidžiodamas.

Ramybė žmonėms! — ------ - .
Tada skubėjo piemenys į miegantį miestą. Jie ėjo žolėtais 

kalnų šlaitais. Nesilaikydami takelio, šokinėjo per krūmokšnius 
ir akmenis, net ir. Misachas, tas senelis, buvo toks vikrus, it 
jaunuolis.

Ramybė žmonėms!-------—
„Gal dar paskubėtumėm!“ pasiūlė Misachas.
Berniukas Jojada, kurį jie viduryje vedėsi, paklausė: „Ar 

ta šviesa lygi dabar Jokūbo žvaigždei, apie kurią Misachas kalbėjo?“
Tuo tarpu jie priėjo Čiurlenantį upelį, kuris pakalnėje rasota 

žole skubėjo. Simonas paėmė berniuką ant pečių nešti, kad 
nepakenktų jam šaltas upelio vanduo... Senelis, nebodamas šalto 
vandens, perbrido jį, kaip ir kiti.

Kai pasiekė krantą, jis tarė berniukui: „Ne, tai nebuvo 
šviesa, nė žvaigždė. — — — Tai buvo* tik šviesos pasiuntinys, 
giesmė apie šviesą, žinia apie žvaigždę. Bet mes, mes dabar 
skubame prie šviesos, prie tikrosios Jokūbo žvaigždės. Tu galėsi 
ją greit pamatyti, su šitomis savo akimis matyti, mano vaike, 
šviesą, kuri į šį pasaulį turėjo ateiti. Šviesą, tamsos nugalėtoją“.

„O, kaip aš džiaugiuosi, kaip aš džiaugiuosi!“ krykštė ber
niukas. „Kokia puiki bus toji šviesa, kad jos pasiuntinys jau toks 
gražus buvo, kurį mes jau matėme!“

Kai jie įėjo į tvartelį, kuris skendo tamsoje tik menkutės 
aliejaus lempelės skurdžiai apšviestas, berniukas Jojada atrodė 
labai nusivylęs.

Dangiška šviesa ir garbė, kurią jis prieš tai piemenų sto
vykloje buvo pergyvenęs, pripildė dar jo mintis ir sielą. Ir čia
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turėjo būti toji Šviesa, žvaigždė, tamsos nugalėtoja, kaip Misa- 
chas yra sakęs?

Ei, čia buvo tik pora suvargusi y žmogelių: vyras ir moteris, 
ir mažutis kūdikėlis, kuris tik menkas ėdžias, net lopšelio netu
rėjo! Teisybė, angelas minėjo ėdžias ir kūdikėlį; tačiau taip, kaip 
čia visa matė, savo vaikiškos vaizduotės galia negalėjo persistatyti.

Čia nebuvo nieko, nei žibėjimo, nei dangiškos grožybės, 
nieko — nei šviesos, nei galybės, nei puikumo!

Skaudžiai nusivylęs ir beveik supykęs atsistojo berniukas 
prie seny balkių, pro kuriuos kyšojo šiaudų glėbia. Juose kažkas 
Čiužėjo, taip pat girdėjos ir kitokių garsų, kurių priežasties jis 
visai nenujautė. Baikščiai žvilgterėjęs pro sąsparų, pamatė paprasto 
suvargusio gyvulėlio šešėlį, taip pat išgirdo jo alsavimą, prunkštimą 
ir pajuto gyvulio kūno šilimą.

Ach, čia buvo tik paprastas asilas, kuris siekė ir godžiai 
graibstė šiaudus! Staiga silpnutėj tvarto šviesoj jam pavyko įžiū
rėti dar pilką jaučiuką, kuris visai arti ėdžių stovėjo.

„O, tik gyvuliai, kvaili gyvulėliai čia yra“, murmėjo ber
niukas ir pats nežinojo, ką jis buvo sau įsivaizdavęs ir ką tikėjosi 
rasti tvartelyje.

Įsidrąsinęs žengė žingsnį artyn prie ėdžių.
Ir ką jis dabar pamatė?
Jo tėvas Simonas, Misachas, išmintingas ir geras Hemanas, 

jaunas, stiprus, visuomet abejingas Savanas, jie visi klūpojo prieš 
kūdikėlį ir jam meldėsi!

Kūdikėlis ir jo motina šypsojosi.
Ir nuo to vargšo kūdikėlio sklido žibėjimas, neapsakoma 

šviesa, kuri vienu sykiu pripildė visą apytamsų tvartelį, visą naktį, 
visą pasaulį ir Jojados mažutę Širdį.

Tada sužavėtas jis puolė ant žemės ir meldėsi.
Ir jis girdėjo, kaip Misachas šnibždėjo: „Tamsos siaubas 

turi trauktis, nes atėjo šviesa. ----------
r 1

Iš vokiečių kalbos išvertė
V. Kurmaiiskaitė

4
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LU1ZA VIK-NĖ
• . . .

Keli bruožai iš Anglijos 
moterų kovų

(Tęsinys iš 11 nr.)

Suf ražetė s ir teismai.
Ir teismai šioj kovoj ne kilnesnę rolę vaidino už parlamentą. 

1911 m. paneigė praktikoj teisę peticijų. Nepripažino sufražečių 
politinėmis kovotojomis, laikydami jas su didžiaisiais prasikaltėliais 
ir puolusiais. Leido ministeriui pirmininkui dilituoti bausmes. Sten
gėsi pažeminti, pajuokti ir užgaulioti moteris. Parodė, kad Anglija 
turi šalia lytinio parlamento, tokias pat įstatimdavystes ir teisingumą 
su premija vyrams. Teisėjai pripažįsta luomus: kitaip elgiasi su 
lady Constance Lytton ir kitaip, kai ji pasivadina Jane Wharton. 
Sufražečių kovos atidengė daug paslėptų dalykų, kurie neturi vie
tos „gentleman“ šaly. Jos pasiryžo siekti so ciali ni o teisin
gumo ir teismų.

Sufražetės ir kalėjimas.
Dar geresnės pasekmės sufražečių kalinimo. Nuo to laiko 

į Londono kalėjimus įsiveržė nauja šviesa. Visuomenė sužinojo, 
kas juose daros ir kokių reformų ten reikalinga. Pradėta rūpin
tis ir suprasta, kad visur viešpatauja priespauda, kurios be moters 
nepašalinsi. Nuo to laiko, kai Halloway inspektorė yra Dr. Mary 
Gordon, įneštos kai kurios lengvatos.

Kitokia dvasia gyvena kalinės, kai prižiūrėtojų elgesys nėra 
paslaptis plačiajai visuomenei. Visi trūkumai ir kančios Halloway, 
nesveikos, drėgnos ir apytamsios celės, gyviai ir kirmėlės, biau- 
rios vonios, blogas valgis, prižiūrėtojų šiurkštumas, gydytojo bru
talumas, kankinimai bausmių celėse irtorturos dirbtinio valgydi- 
nimo*, žinomos visoj šalyj ir reformuojamos. Sufražetės pirmos tai 
pamatė ir iškėlė viešumon. 1912 m. jas pripažino politinėmis ko
votojomis.

S uf r až etės i r gy dy to jai. v
Kalinamos sufražetės buvo traktuojamos, kaip paprastos pra

sikaltėlės. Kad įgyti sau politinių kalinių teises paskelbė bado 
streiką. Pradžioj po kelių dienų badavimo jas paliuosuodavo. Bet

— «
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štai, 1909 m. „vyresniųjų įsakymu“ buvo pavartotas badaujan
čioms sufražetėms dirbtinis valgydinimas. Prieš tokį elgesį tuojau 
užprotestavo trys žymiausi to laiko gyd. autoritetai: Dr. Forbes 
Winslöw, Dr. Mansell-Moullin, Dr; Forbes Aon. — Dr. Flora 
Murray pasiuntė valdžiai peticiją, pasirašytą 116 daktarų, tvirti
nančių apie kenksmingumą dirbtinio valgydinimo, net pavojingu
mą, jei asmuo tam priešinas. — Tačiau ilgai tą ginčą negalėja 
užbaigti, nes atsirasdavo tokių gydytojų, kurie pritarė šiems kan-

•I
Sufražetės ir Bažnyčia.
Šiandien jau yra Anglijoj pripažintas faktas, kad moterų ju

dėjimas, kaip jį supranta sufražetės, yra ir religinis judėjimas; jo 
tikslas — geresnis ir etiškesnis pasaulis, atstumtiesiems teisėtumas 
ir neteoretiška, karšta meilė prispaustiesiems ir artimiesiems. To 
viso šaltiniu yra kilniausios idealistų sielos, kurioms pritaria dalis 
dvasiškių ir krikščionių.

Žinoma yra legenda, kur klausia Kristų, ar Jis buvo žemėje 
moters pavidalu. „Taip“, sakęs Kristus, „bet keliai dar per daug 
akmenuoti moterų kojoms“.

Sufražetės stengiasi wersti tuos akmenis ir išsilaisvinti. Prieš 
kiekvieną deputaciją, prįeš kiekvieną svarbesnį įvykį W. S. P. U. 
melsdavos ir priimdavo Švenčiausią.

Juk kiekvieną kartą buvo pavojuj ir gyvybė, ir sveikata. 
Bažnyčiose meldėsi už jas. „Christian Commonwealth“ karštai 
jas gynė. Churoh League for Women's Suftrage, Churoh Socia- 
list ir kitos draugijos manifestavo prieš dirbtinį valgydinimą; o tie 
dvasininkai, kurie negynė sufražečių taktikos, visados pripažinda
vo jų reikalavimų teisėtumą ir įsitikinimų jėgą. Iš vestuvinės prie
saikos išbraukiamas jų paklusnumo pasižadėjimas. Jaunieji dva
siškiai jaučia tokį Bažnyčios tylėjimą, taip svarbiam reikale, kaip 
gėdą. Kodėl Bažnyčia negalėtų tarti savo žodžio? Ir jie patys 
kalba. Štai kun. F. M. Grean taip prabyla:

< — Kalbu į jus, sąžinės liepiamas. Man skaudu, kai girdžiu _ 
kalbant, kad Bažnyčia neleidžia prie geresnės ateities. Ši kova 
išgelbės moterį iš visų dirbtinių aprubežiavimų. Moters išsilaisvi
nimas atneš ,laimės ir vyrams. Tikėkit, kad šiais sunkiais laikais 
moteris buvo begaliniam varge, bet vyrai buvo prislėgti nuodėmės 
ir gėdos. Ir nors yra apgailėtinas vergas, bet šiuo atveju šimtą 

, kartų labiau jo ponas. Ir jeigu dabar valdžia dar neatsižiūri į jūsų 
reikalavimus, tai vis tiek su laiku įsitikins, kad šito judėjimo ne
besulaikys, kol nepatenkins prašymų, nes neteisingumui nugalėti 
— tik tas vienas kelias.

Anti su fra žįstai.
• ■ ’ * ’ • ’ ' -4

Kaip yra puolamos kovojančios moterys, jau iš to galima 
suprasti, kad 1908 m. atsirado net speciali draugija, kurios vadu

M
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yra lordas Curzon. Jon priguli ir viena moteris rašytoja msr. 
Humphrey Ward, keistai manydama, kad tik išrinktosioms galima 
būti tuo, - kuo ji yra, ir stato save aukščiau savo seserų misera 
plebs, paliepdama joms daboti tik rūkstantį namų židinį. Tokių 
motery begalės.

Antisufražistų moters idealas: passive, patient, recepti ve! Drąsa, 
jėga, savistovumas, pasipriešinimas, darbas, kova — vyro privi
legijos. „Men are men and roomen are women“. Vyras yra vyru 
ir moteris moterim. Todėl vargas moteriai, jeigu nori kištis L po
litiką. Jitik vyrui tepriklauso. Jų nuomone, moteris per jautri ir 
per silpna viešiems darbams, bet tvirta... 12-kai valandų darbo 
fabrikuose. Antisufražistai yra daugiausia aukštųjų luomų žmonės, 
išsidirbę nuomones apie moteris iš vienos kitos alpstančios salo
nų damos. Jie nesupranta, kad ir moteris, gavusi tokį pat išauk
lėjimą ir išsilavinimą, yra vienodai patvari ir namy darbuose, ir 
politikoj. Be to, antisufražistams padeda tie jų pasyvieji idealai, 
kurie stengiasi ką nors išgauti iš politikų moteriška įtaka, kurią 
sufražetės vadina „tualetine—virtuvine“. Tai yra moterys, mylin
čios savo vergovę. Jos pripažįsta vyry valdžią, kaipo gamtos jam 
suteiktą privilegiją, tačiau paslapčia, prisigerindamos stengiasi iš
trūkti ir apvaldyti savo ponus; the iron hand in the velvet glo- 
ve— geležinė ranka aksominėj pirštinėj...

Paskutinis antisufražisty argumentas yra tas, kad davus 
moterims rinkimų teises į parlamentą, Anglija gali nusilpnėti arba 
ir visai žūti. Tuo tarpu Anglija yra pasaulio galybė, turi spręsti 
didžias problemas „imperial problems“, o tam pašaukti tik vyrai. 
Aišku. Kas kitaip aiškins? Bet neišaiškins, kodėl nežlunga Austra
lija, kur moterys jau balsuoja.

Sufražetės ir vyrai.
Nežiūrint visos armijos priešininky, sufražetės turi ir draugy. 

Pirmieji jy buvo įžymūs vyrai, ir net kai kurios vyrų organiza
cijos pritarė jy judėjimui. Laike rinkimų fabrikų savininkai kvies
davo sufražetės kalboms. 1907 m. įsikūrusi vyrų Lyga dėl moters 
teisių turėjo begales puikių kovotojų. Mr. William Ball sakė: 
— Reikalauju tokios pat globos savo dukterims, kokią turi mano 
sūnūs. — Aišku, neapsiėjo be pajuokimo tie motery prieteliai, ta
čiau jie buvo nepajudinami. Jie padėjo sufražetėms kovoti su 
tais, kuriems atrodė, kad viskas taip gali palikti kaip buvo, jie 
kėlė „amžinai vakarykščius“ tipus ir drąsiai į akis sakė teisybę, 
stengėsi pralaužti biauraus konservatizmo kevalą.

Sufražetės ir spauda.
Pirmieji keliai buvo sunkūs. Savo organų neturėdama viešoji 

spauda nenušviesdavo aiškiai dalykų, rūpinosi tik sensacijo
mis, praleisdama gilesnį idėjos išaiškinimą. 1907 m. pradeda-

29



mas leisti Wotes for Women — pradžioj mėnesinis, kuris nuo 
1908 m. ėjo kas savaitę, Jis išaiškino daug miglotumų. Ir vie
šoji spauda susižavi judėjimu. Į pabaigą 1910 m. pradedama nu
tylėti. 1911. XI. 12. po išdaužymo langų nuomonės pasidalija. Ir 
teisingai dalyką nušviečia tik Standard, Daily Chroniche, Daily 
Telegraph ir pora kitų. Po išdaužymo langų vėl imta už sufra- 
žetes rašyti. Tuo tarpu Times visą laiką skubinos pirm teismo 
numatyti bausmes, be galo piktindamasis tokiu moterų elgesiu, 
tuo tarpu, kai dar didesnes vyrų riaušes Ulsteny gynė.

Nuolatiniais W. S. P. U. draugais buvo liberalistų ir socialistų 
spauda, Taip pat The Nation English Rewiew, Contemporary Re
wiew ir kit. Teisininkų ir gydytojų straipsniai tilpo The Law Ti
mes ir The British Medical Journal. The Standard nuo 1911 m. 
užvedė kasdienį moterų skyrių.

Wotes vor Women buvo vienintelis šiam sufražečių judėjimui 
pašvęstas savaitraštis, duodąs kuo plačiausias žinias.

Sufražetės ir moterys.
Dauguma moterų neprisidėjo prie sufražečių. Jos pripažino 

teisėtumą kovos, tačiau paliko pasyvios. Bet turima visa eilė dar
bininkių.

Paruošimo darbus varė National Union of Women Suffrage 
Societies, kurios pirmininkė — jur. dr. H. Faweett. N. U. W. S. S. 
organu yra The Common Cause. N. U. W. S. S. išleido trumpą 
moterų judėjimo istoriją dėl rinkimų teisių.

Sufražetės nieko negalėtų nuveikti be paruošiamųjų darbų 
sufražisčių. N. U. W. S. S. reprezentuoja Angliją Tarptautinėj Fede
racijos Sąjungoj. W. S. P. U. ten nepriklauso, nes neturi nuolati
nių metinių pajamų.

Prie sufražisčių priskaitoma daugybė organizacijų (apie 20), 
kurios viskuo pritaria sufražetėms, išskyrus jų karingą ūpą.

(W. S. P. U. nariai yra visokio luomo. Čia dirba tarnaitės, 
studentės, fabrikantės, doktoratės. Ir reikia stebėtis, kaip šis miši
nys yra drausmingas ir išsilavinęs. Kiekviena pasiryžus kovoti tol, 
kol Anglijos moteris neturės rinkimo teisių į parlamentą.

Tai tiek apie tas angles—kareivius, kuriomis ilgą laiką pik
tinosi ir mylėjo.

Šios žinios apima sufražisčių veikimo trumputėlę apžvalgą ir 
sufražečių kovas iki 1912 m. Anglijos santvarka, įstatymai ir pat
sai gyvenimas be galo skiriasi nuo mūsų, todėl nenuostabu, jei 
kai kurie žygiai atrodys mums gal kiek ir keisti.

Stengiaus aprašyti tik istorinius bruožus, tačiau mrs. Schir- 
macher karšti žodžiai, gal būt, nepaliko neužkrėtę mano plunksnos. 
Manau, kad skaitytojos pasistengs pačios tą dalyką plačiau ištirti 
ir pastudijuos iš aukščiau minėtos spaudos.
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į ■ ROZALIJA PETRIJŠAUSKIENĖ 
) ” . *

Ekonominis krizis ir moterys

Jau kuris laikas, kaip skundžiamės dėl apkarpytu algų, su
mažėjusiu pajamų, dėl nedarbo ir panašiu negerovės reiškiniu. 
Tačiau, aplink apsidairę, galėsim konstatuoti, kad nors ir skun
džiamės dėl ekonominio gyvenimo sunkumų, bet tikrenybėj — gy
venam, kaip ir gerais laikais. Baliuj, teatre, gatvėj ir t. t. taip 
pat matyt prabangiškai puošnios ponios, kaip ir nekrizio laikais. 
Užsieniniai galanterijos reikmenys, kosmetika, vaisiai, konservai 
ir kt. dar turi masinį kiekį vartotoju, kurie " nė kiek nesivaržy
dami duoda tos srities pomėgiams pilnai pasireikšti.

Naujas stalo padengimas — tamsiai rusvos servetėlės, papuoštos 
baltu audeklu.

31



488
*■—» • •

Bet sumažėjus pajamoms ir likus toms pačioms išlaidoms, 
be abejo, biudžetas nesubalansuojamas. Tat iš to turime ir aiškias 
pasėkas: valdiškų bei visuomenės pinigų išeikvojimų ir kitokių 
aferistinių apraiškų, kurių daugiausia įvyko paskutinių metų bėgyj.

Kartais atrodo, kad ekonominiai sunkumai yra tapę tik dažnų 
pašnekėsiu tema, bet realiam gyvenime dar per maža su tuo 
skaitomasi.

Kaip ir kiek mes vartojam prabangos dalykų (žinoma, užsie
ninių) aprėdams ir maistui, leisiu čia pacituoti keletą skaitmenų*).

Importuota:

Prekių pavadinimai:
1933 m. | i 1932 m. į 1931 m.

už
1000 lt.

už
1000 lt.

už
1000 lt.

Kosmetikos prekės be alkoholio 151.5 205.6 255.3
Parfumerijos ir kosmetikos prekės su alkoholiu 35.6 49.3 66.6
Brangieji galanterijos daiktai 120.2 170.1 205.2
Paprastieji galanterijos daiktai 576.9 641.3 1226.7
Metaliniai galanterijos daiktai 144.5 108.5 218.7
Įvairūs karoliai 80.2 70 9 105.5
Sagos ir sagutės 511.5 293.4 660.7
Mėgsti dirbiniai, nėriniai 567.9 687,3 1679.8
Švieži vaisiai: bananai, apelsinai, mandarinai,

vynuogės ir citrinos 524.5 716.6 1720.1
Sausi vaisiai ir uogos 84.0 94.6 106.3
Juodos slyvos 285.0 281.3 375.9
Radzinkos ir korinkos 173.5 302.5 364.1
Migdolai, persikų ir abrikosu branduoliai 109.5 117.3 131.8
Riešutai ir kaštanai ' . 125.3 130.0 182.7
Vynuogių, vaisių ir uogų vynai iki 25° stiprumo 53.2 45.8 95.5
Konjakas statinėse . 32.1 39.3 95.6
Konjakas bonkose - 18.5 15.3 19.6
Arbatžolės 367.1 437.2 568.4

Jeigu mes mąstysime, kad pinigai yra vertybė, įgyjama tik 
darbu, fiziniu ar protiniu, ir kad dabar bet kuris darbas yra daug 
mažiau apmokamas, negu prieš kelerius metus, tai turėsim pri
pažint, kad čia milžiniškai didelės sumos išmestos į užsienį.

įsižiūrėję į importuojamų prekių sąrašą (kurio čia pacituota 
tik maža dalelė), tuoj pastebėsime, kad prekių yra ir tokių, kurių 
ir mūsų krašte pakankamai gaminama ir neblogesnės vertybės, 
kaip ‘užsieninės, pav., kosmetikos ir parfumerijos prekės. Tačiau 
mūsų skonio dar nepatenkjna „Samias“, „Florance“ ir kt; šių 
prekių gabenamės ir iš užsienio, ir gal daugiausia dėl to, kad yra 
ponių ir panelių, kurios, apskritai, mėgsta daugiau vertinti viską, 
kas iš užsienio. Prie šios progos pravartu pastebėt, kad mes už 
per didelę sumą vežam iš užsienio ir tokių dalykų, kurių ir miesto

*) „Lietuvos Užsienio prekyba“ 1933 m. Central. Statistikos Biur. leidinys..
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Stalo padengimas kavai.

ir kaimo šeimininkė gali sau namie pasigamint,būtent — arbat
žolių. Iš obuolių žievelių, iŠ žemuogių, raskilių ir kt. žiedų bei 
lapelių galim pasidaryt arbatos esenciją, kuri išeis j gerą ne tik 
kišenei, bet ir sveikatai.

Toliau — iš importuojamų prekių stambią poziciją sudaro ga
lanterijos dalykai. Jų pereitais metais įvežėm už virš 2 milijonų 
litų. Tiesa, šių dalykų anksčiau (žiūr. 1931 m.) mūšy kraštui 
tekdavo; bemaž, dvigubai daugiau. Tačiau valstybei įvedus li
cencijas, iš viso, importas tapo labiau suvaržytas. Tat čia jau ne 
pačių vartotojų nuopelnas, kad šiy ir kitų liuksusinių prekių įve
žimas kiek mažėja.

Mažinant savo reikalavimus parėduose, inteligentės moterys 
ir, bendrai, miestietės, tuo būdu duotų tam tikrą toną ir kaimietėms. 
Juk kaimas, kuris iš tiesy ūkiškojo krizio naštos taip negailestin
gai slegiamas, vistiek nenori atsilikt nuo miesto. Dėl to šilkinės 
suknelės ir kojinės, moderniški bateliai ir „blizgantieji“ tualeto 
reikmenys skaitosi kaimietei taip pat būtini, kaip ir miestietei. 
Nors jų darbo bei gyvenimo sąlygos ir, pagaliau, pajamos yra 
labai skirtingos. Bet apie tai sunku galvoti ir atsispirti, nes ma-
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dos Šukiai yra perdaug stiprūs ir vilioją. Sakysim, pereitą vasarą 
Kaune daug kas sifidinosi sukneles ir kita iš Ii n u drobės, Įdomu, 
kad tai kaime tuoj rado atbalsį. Daugelis jau siūdinosi, o dau
gelis galvojo, svarstė, kaip gražesnius audeklus išausti; vienos — 
kad pačioms puoštis, kitos — ruošti pardavimui. Taigi šis pa
vyzdys veikė labai teigiama prasme.

Spalvuotai išsiuvinėta tiuliaus staltiesė.

Pagaliau, įvežamu prekių didelę grupę sudaro pietų vaisiai 
(švieži ir džiovinti). Juk šiuos dalykus išimtinai vartoja tik mies
tas. Kaimas, be abejo, apie juos ir svajoti negali. Tuo tarpu 
miestietės ponios įsitikinusios, kad be apelsinų ir bananų vaikų 
neužauginsi. Nors dabartinė inteligentija daugumoj pirmoji iš 
kaimo išėjusi karta, tačiau per daug išponėjo ir savo vaikus, visais 
požiūriais, per daug lepina. Bet kadangi daugelis tų pačių ponių 
dejuoja dėl ekonominio krizio, kad sunkiai sueina galas su galu, 
tad gal dėlto verta pasvarstyti, ar tų brangių užsienio vaisių ne
galima pakeist kokiu savo krašto produktu? Reikia atsakyt, kad 
—taip. Didžiąja dalimi galime pakeist savo žemelės obuoliais 
bei vaisių sultimi. Jeigu obuolius ir sultis taip vertina kiti kraštai 
(pav., Šveicarija, Vokietija ir kt.), kurių žemėj dar iš dalies auga 
tie musų brangiausieji pietų vaisiai, tai mums ypač reiktų jais
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susidomėti ir visokeriopai naudoti. Prie progos reikia pastebėt, 
kad užsieny daktarai kasmet išleidžia daug brošiūrėlių ir knygų, 
kame obuoliai vertinami ne tik kaip maistas, bet ir kaipo gydy
mo priemonė, sergant Žarnų, inkstų ir kt. ligomis. Be to, kam 
reikalinga taikinti suliesėjimo dieta, vietoj pirmiau praktikuojamo 
badavimo, dabar, sako, geriausių rezultatų atsiekiama paskirtą 
laiką maitinantis vien šviežiais obuoliais. Pagaliau, kadangi obuo
lių sudėtyj yra arseniko ir fosforo, tai nors nedidelis jų kiekis 
turėtų įeiti į kiekvienos dienos meniu proto darbininkams;

Bet užvis labiau tenka vartoti obuolių ir kt. vaisių bei uogų 
sultis, arba bealkoholinį vyną. Prieš porą metų, L. K Blaivybės 
Draugijos inėiatyva, šios sultys pradėta gaminti ir pas mus. Bet 
jas galima sau pasigamini ir naminiu būdu1). Kituose kraštuose 
(Šveicarijoj, Švedijoj, Vokietijoj) šios sultys jau įgijo pilietybės 
teises, ir varoma plačiausia propoganda už jų vartojimą. Pav., 
Vokietijoj per pastaruosius 6 metus sulčių suvartojimas nuo 7 
mil. litrų pašoko iki 16 milijonų litrų! Sulčių galima gauti ne tik 
valgyklose, restoranuose ir pan., bet ir paprastose karciamose. 
Pas mus jų nauda nėra, kaip reikiant, suprasta. Daug kas mano, 
kad tai tas pats, kaip limonadas ar gira. Tai yra pasterizuotos, 
grynos bet kokio vaisto sultys. Taigi, juose nesuardyti vitaminai. 
Sultys net vertingesnės už pačius vaisius. Vokiečiai sultis vadina 
„Flüssige Sonnenenergie“. Jos tinka ne tik paaugėliams vaikams, 
bet ir mažiems, pradedant vartoti nuo mažų dožų. Taigi šios 
sultys, bent didžiąja dalimi, tikrai gali pakeisti užsieninius vaisius. 
Be to, jos turėtų rasti vietos ir mūsų vaišėse, jaunimo sueigose 
bei iškilose ir t. t. O tai būtų daug naudos ir atskirų šeimų biu
džetui, ir krašto ūkiui. Pakilus sulčių vartojimui, dygtų viens po 
kito sulčių gamybos punktai ir didėtų vaisių pareikalavimas. 
Daugeliui kam būtų pragyvenimo šaltinis. Juk pas mus yra ak
tualus inteligenčių bedarbių klausimas. Kodėl gi tat, įgijus atitin
kamų žinių, nepamėgint naujo verslo? — Pav., steigiant sulčių 
gaminimo punktus, atidarant tam tikrus blaiviųjų gėrimų paviljo
nus — darželius (pav., vasaros metu) ir pan. Jeigu tai sunkiai 
įmanoma padaryt vienai, tai keliese — kooperatišku būdu —arba 
moterų organizacijos tikrai gali tai įvykdyti.

Mūsų krašto ekonominio krizio vaizdas, rodos, būtų nepil
nas, nepaminėjus, kiek per pastaruosius trejus metus mes esame 
išgėrę degtinas:

1933 m. už 26.540.000 litų
1932 , „ 30.938.500 fl
1931 B , 40.388.500 ,

A*

Čia tenka pastebėt, kad čia neįeina degtinė ir spiritas, par
duotas medicinos pramonės ir technikos reikalams. O per šių

4) Žiūr. knygelę .Vaisių sultys“ agr. J. Valatka. III laida, 1934 m. L. K. 
Blaivybės Dr-jos leid. -

1 .
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1934 metų I pusmetį parduota valstybinės degtinės ir spirito 
už 12.101.494 litus.1)

Argi tos dešimtys pragertų milijonų neslegia tauresniųjų 
piliečių sąžinės? Iš vienos pusės — skaitlingos ūkių varžytinės, 
miestuose eilės šeimų, dėl nedarbo netekusių duonos ir pastogės, 
o iš kitos — vėjais paleisti milijonai! Tačiau be to nustoto turto, 
dar labiau turi rūpėt girtuokliavimo pasėkos, kurios pasireiškia 
moralinėj srity ir veda prie tikro moralinio bankroto. Tų nuostolių 
nieks neišreikš matematiškai skaitmenimis, bet šią žalą mes 
aiškiai suvokiame, stebėdami praktišką gyvenimą...

Ulionės ir, iš viso, per platus gyvenimas veda prie liūdnų 
rezultatų. Šit, jau ir rimtuose dienraščiuose rodosi žinutės,, kad 
skolose skęsta net ir provincijos valdininkai, kur, rodos, pragyve-1)B Statistikos Biuletenis" 1934 m. 7 Nr.
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nimo sąlygos visais požiūriais yra lengvesnės, negu centre. Šita* 
me punkte gal daugiausia kaltės turėtų prisiimt moterys, kurios 
yra ruošėjos, rūpintojos ir iniciatorės visų vaišių ir pramogų. 
Taigi blaivinimo-srity dar plati darbo dirva moteriškajai inteli
gentijai, ir ji čia daug teigiamo gali padaryti. Gal sėkmingiausiai 
vyktų šį darbą pradėjus nuo savo šeimų. Šia prasme, reikalingos 
reformos mūsų virtuvėj, vaišėse ir, iš viso, abstinencijos idėja 
(ne tik gėrime, bet ir visame kame) turėtų būti visu rūpestingu
mu skiepijama, jaunąją kartą auklėjant. Ta kryptimi dirbdamos 
moterys, ypač inteligentės moterys, gali visai sėkmingai kovoti 
ne tik su ūkišku krizių, bet dar labiau su moraliniu pakrikimu, 
kuris dabar visais frontais į mus veržiasi.

ANTONIJA ŽAGRAKALIENĖ

Kas kaltas?

_ Lietingą rudens vakarą sėdėjo Y. miesto grietinėlė apie 
gražiais pyragaičiais nukrautą stalą ir, gurkšnodama pasaldytą 
stiproku likeriu juodą kavą, svarstė dienos įvykius.

— Koks akiplėšiškumas apvogti savo vyrą, — reiškė pasi
piktinimą drūtas, ilgais juodais ūsais banko buhalteris.

— Ką gi darys moterys? Darbo neturi, rėdos, rėdos viena 
kitą lenktyniaudamos. Viena pasirodo kotikiniu apsiaustu, kita 
tuojau karakulinį išverkia iŠ vyro, o ta, kuriai ašaros nebepa- 
gelbsti, bakt ir apvagia, — dėstė, lyg Ameriką suradęs, aukštas, 
liesas, viską kritikuojąs^ banko direktorius, slapčia žvilgčiodamas 
į ponias, lyg sakytų: „Štai kokios jūs“.

. — Kaip gi ten buvo, aš dar nieko negirdėjau, — jau daug 
kam įvykį apipasakojusi, bet dėdamasi nežinanti, kad dar kartą 
pati išgirstų, gal su naujomis smulkmenomis, kamantinėjo gar- 
siakalbė buvusio rajono viršininko žmona, dabar našlė.

— Argi nežinai? Antstolio žmona šią naktį iš vyro kasos pa
ėmė pusantro Šimto lity. Koks kilo sumišimas: policija, šunes dir
bo įkaitę. įtarė, mat, sekretorę. Bet šunes, apuostę pėdas, bakt, ir . 
veda į antstolio butą. O ten įbėgę, kad puls prie antstolienės loda
mi! Vadinas, ji vagilka. Ir pirštų nuospaudos atitiko. Koks negra
žumas! Sako, pasiskandinti norėjusi,—skubėjo plepi nuovadienė.

— Aš tuoj, kai vedėsi, sakiau, kad antstoliui nebus doros. 
Kur tu matęs, kas dieną vis nauja suknelė! Ir į turgų vis šilki
nėmis eidavo, — jau beveik džiūgaudama porino pašto viršinin
ko žmona. — Kur mums buvo prie jos... o vyrai, tad taip ir su
kosi: kokia graži antstolienė, kokia graži. Štai tau ir gražumas.— 
Ir patenkinta pasižiūrėjo į savo vyrą, buvusį antstolienės gerbėją.
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— Gerai, pone advokate, — kreipėsi į pagyvenusį, tylų, 
kažkuo užsimąsčiusi, žinomą apylinkėje advokatą banko direk
torius, — kad esi nevedęs, ir nevesk. Moterys tik tam, kad mūšy 
sunkiai uždirbtus pinigus leistų, o jos nė kiek apie tai nepagal
voja imdamos.

— Ir kam joms galvoti, jei nereikia dirbti, — patvirtino 
ūsus kraipydamas ir į žmoną žvilgčiodamas banko buhalteris.

— O kažin, dėl ko ji vogė? — įsiterpė iki šiol tylėjusi 
mokytoja, dar panelė. — Gal visai ne dėl skarmalų. Sunku žmo
gaus Vidų permatyt.

Kur ten, — puolėsi visi, bijodami, kad neimtų teisinti.
— Ot ir man tas pats klausimas kilo, — ėmė kalbėti pirm 

direktoriaus užkalbintas advokatas. — Šiandien, vos išgirdau apie 
vagystę, man prisiminė kitas panašus įvykis. Dar seniau būda
mas vieno miesto nuovada, kaip tik susidūriau su panašia va
gyste, gal kiek kitoniškesne, bet labai įdomia.

— Įdomu, prašom papasakoti, pone advokate, — ėmė visi 
smalsiai prašyti, nes gerai žinojo, kad advokatas moka gražiai 
papasakoti ir daug įdomių dalykų žino.

— Taigi, — tęsė prašomasis, — baigęs univesitetą ir ati
tarnavęs kariuomenėje, nutariau visose savo specialybei artimesnė
se srityse pasipraktikuoti. Gavau Šiauliuose nuovados viršininko 
vietą. Antrą tarnybos dieną praneša, kad turtingo, visiems gerai 
žinomo fabrikanto žmonai pavogę naujitelaičius sidabrinių lapių 
kailius. Visu uolumu griebėmės sekti. Kailius radome parduotus 
vienam pirkliui žydeliui už gana stambią sumą. Ir betardant pa
aiškėjo, kad juos pardavė ištikimiausia fabrikanto žmonos tarnai
tė. Prispirta tarnaitė pasisakė, kad jai reikėję pinigų, ir ji juos 
paėmusi ir pardavusi. Ji taip ramiai jautėsi, lyg patenkinta ir 
didžiuotųsi tuo darbu, todėl mane suėmė piktumas, ir aš pradėjau 
ją graudenti, kaip ji galėjusi tokį nedorą darbą padaryti, savo 
ponų pasitikėjimą užvilti ir panašiai. Įsikarščiavęs išvadinau va- 
gilka. Ji užsigavo. _

— Gali, tamsta, ką nori sakyti, bet aš nesu jokia vagilka. 
— Ir ašarodama papasakojo, jog poniai labai reikėję pinigų, ir ji 
priprašiusi tarnaitę parduoti kailinius. Tarnaitė tai ištikimai išpil
džiusi ir sau nė vieno cento nepasilikusi. Ta nauja jos maniera 
mane išmušė iš vėžių. Paskutinieji jos žodžiai ir ašaros atrodė 
tokios nuoširdžios, kad aš pagaliau iškviečiau pačią ponią.

Ji atėjo susijaudinusi ir nusiminusi. Pasirodo, jog tai buvo 
geriausia mano gimnazijos klasės draugė Janutė. Apsidžiaugiau 
ir nustebau ją sutikęs. Pasisakė, jog baigusi universitetą, tarna
vusi kontoroje pas fabrikantą ir jis ją vedęs.

Ėmiau klausinėti apie tarnaitę, ir ji papasakojo tą patį. 
Nustebau. Kam jai, tokio turtingo vyro žmonai, prireikė tokiu 
būdu gauti pinigai?
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Janutė buvo neturtinga ir anksti likusi našlaitė, pati užsi- 
darbiaudama baigė gimnaziją ir universitetą. Buvo be galo geros 
širdies. Gal net perdaug geros kitiems padėti. Paskutinius skati
kus atiduodavo kam reikėdavo ir kam nereikėdavo. Todėl pama
niau, kad, gal būt, ji norėjo kam pagelbėti tais pinigais. O gal 
tarnaitės gailėdamasi bando ją nuo bausmės išsukti. Ryžaus ištirti.

„Jei jau teisybė, kaip tamsta sakai“, — tariau jai kiek 
piktoku tonu, — „tai kam reikėjo varginti policiją pranešant? Kam 

ta komedija?“
„Ak, Oliau, atleisk, kad kreipiuos gimnazijoj įprastu vardu. 

* O tai taip buvo, rodos, neseniai“ — nusiminusi pradėjo Janutė. 
„Tada mes juk buvome tokie geri draugai. Nebuvo juk tokio 
dalyko, liūdno ar džiugaus jūsy širdžiai, apie kurį man nebūtu
mėte pasisakęs. O jy buvo kasdien. Ir aš, kartu su vienu kuriuo 
ar keliais iš klasės, besidžiaugdama ar budėdama, savo pačios 
pergyvenimus pamiršdavau. Ne, kad ir nepamiršdavau, bet man 
atrodydavo, kad jais jusy siely drumsti neprivalau. Ir taip apie 
jus aš daug žinojau. Kiekvieną jūsy siely kampelį; o jūs apie 
mano vidaus gyvenimą — nieko. Ir vėliau, kada aš Situos laikus
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prisimindavau, man visada atrodydavo, kad aš jus nuskriaudžiau. 
Ir, gal būt, bus teisinga, kad aš, nors dabar tau atsiteisdama, at
versiu savo sielą. O kita vertus, ir šios pradėtos bylos išsprendi
mui tau reikalinga žinių. 0

Kaip kiekviena jauna mergaitė, taip ir aš apie šeimyninį 
gyvenimą svajojau, kaip apie kažką, kas aptariama pasakymu: 
„Viena siela dviejuose kūnuose“. Ir tausojau savo meilę tam 
vieninteliam išrinktajam, stengdamasi būti visiems abuoja, tolima, 
užsidariusi. Viską norėjau atiduoti tik tam, kuris vadinsis mano 
vyru. Net meilesnis pažvelgimas į kurį jaunuolį, man atrodė ano 
būsimo apvogimu.

Ir kai pradėjo pirštis įstaigos, kurioje dirbau, šefas, aš net 
persigandau, — kad šitam pagyvenusiam, daug nuotykių su mo
terimis turėjusiam vyrui, be nebus mano meilės turtai krauta. Ir 
juo buvau šaltesnė, juo jis labiau mane atakavo. Vyrui laimėti 
nepasiekiama, tur būt, įgimta. Ir jis mokėjo kovoti dėl savo sie
kiamo tikslo. Atrodė, kad jis be manęs negalės nė gyventi. Ir aš 
ryžaus. Iki tol nebuvau sutikusi nė vieno žmogaus, su kuriuo 
nebūčiau galėjusi nesugyvent, todėl tvirtai tikėjau, galinti prie 
visą prisitaikyti. Ir dėl to Šeimyninio gyvenimo nebijojau. Apskritai, 
sau maža tereikalaudavau iŠ gyvenimo.

Ištekėjusi pastebėjau, kad kaip tik toks mano būdas mane 
pražudys. (

Žiemę
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Iki šiol aš buvau 
gyven usi savarankiš
kai. Įpratau kitiems 
duoti, o iš kitų pati 
nieko neimti. O dabar 
keleto centų man rei
kėjo iš vyro prašyti ir 
net pasakyti, kuriam 
reikalui. Daug dalykų 
jis išrasdavo nereika
lingais, nors tai ir pa
čius niekus kainavo.

... Štai ir prasidėjo 
mano gyvenimo kan
čia. Kada kurią valan
dą pasinervinusi prisi- 
versdavau nueiti ir pa
prašyti vyro kokiam 
nors reikalui kiek pi
nigų, jis visada pa
klausdavo, gal kokiu 
litu užteks mažiau. 
Tuokart man labai su
geldavo širdį ir kilda
vo apmaudas. Kai jis 
man į ranką dėdamas 
po litą ar centą skai
čiuodavo, tai didelėmis 
pastangomis laikyda- 
vaus, kad netėkščiau 
jam į akis tuos skati
kus ir neišeičiau. Tik 
dėl savę$ aš niekad 
neprašiau. Juk aš esu 
gyva jo firmos rek
lama.

Pirmą sykį vil
kaus drabužį nenoriai. 
Bet paskum prie jo 
pripratau. Ir kai jis pri
sigėrė mano prakaito, 
pajutau, jog tai mano 
nuosavybė.

Štai kodėl aš išdrįsau tą apsiaustą parduoit, parduoti vogčia, 
nes mano toks būdas — prisitaikinti, o kas kitą nervina, —apie 
tai nutylėti. Falsifikuotomis monetomis perku namų ramybę...
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Pinigų man taip labai reikėjo. Žinai, Oliuk, juk aš turiu 
vyresnę seserį, ištekėjusią už naujakurio. Kol buvau netekėjus, 
aš jiems iš savo uždarbio padėdavau. Dabar nebeturiu savy pi
nigų, o vyras neduoda. Jei imu prašyti, nervuojasi. Šįmet tokie 
prasti metai. Nuvažiavau, toks trūkumas, dar, nelaimei, perkūnas 
sudegino gyvenamąjį namą. Susimetė į pirtelę. Langai mažutė
liai, asla drėgna, vaikučiai cypia. Dieve, o aš čia šilkuos, turiu 
net dvejus kailinius. Brangius kailinius. Už vienus jie lengvai 
ten pasistatytų erdvią trobą ir kitkuo apsirūpintų, vargą išvydami 
iš namų. Pakalbėjau su vyru, jis supyko ir uždraudė man ir 
prisiminti apie padėjimą seseriai. Esą ir mums nėra iš ko. Tebuvo 
viena išeitis, ir aš kailinius, kad ir labai pigiai, pardaviau už 
penkis tūkstančius litų, o pinigus nusiunčiau seseriai. Dabar 
antruosius jau ramesne širdimi vilkiu. Taigi, Oliuk, tik dėl to 
apsivogiau. Nežinau, kas būtų, jei vyras apie tai sužinotų. Aš 
visa drebu apie tai pamanius, kad reiktų jam teisintis, o jis pyktų, 
bartųs! Jis manęs nesupranta, net ir nebando. Kur ten, jis, tiesiog, 
nenori.

Dabar viską žinai ir pasielk taip, kaip tau atrodys teisinga. 
O, atsimeni, mes taip daug svajodavom apie padėjimą nelaimin
giesiems. Dabar auksu žibam, verkiam ir padėti nepajėgiam“.

Ir ji, vos laikydama ašaras, atsisveikino su manimi ir sku
biai išėjo.

Žinoma, bylą aš sutvarkiau, ir Janutės vyras nesužinojo 
kailinių vagystės paslapties.

Kaip jūs manote, kas kaltas? Ji, moteris?
Advokatas kiek nutilo, pasitaisė ir lyg jausdamas ne visus 

motyvus pasakęs, kad galėtų prašyti ginamąją išteisinti, su užsi
degimu ėmė dėstyti:

■ — Ak, mano ponai, mes kuriame organizacijas, sugalvojame 
joms kilnias idėjas, nuostatus, rašome gražiausius straipsnius, 
mokome suprasti nelaiminguosius, padėt nuskriaustiesiems, žodžiu, 
auklėjame idealistus, bet jei iš šimto mums pavyksta vieną tokiu 
padaryti, tai kasdieniniame gyvenime mes jį, kaipo “nevykėlį, 
sutrempiame. Tai viena. O antra, argi moteriškė tvarkydama 
namų ūkį nėra tiesioginė dalininkė vyro uždarbio? Ir ką ji tokiu 
būdu uždirba, mes jai kyštelėjame kaipo išmaldą ir reikalaujame 
dėkingumo. Ak, jūs, pabūtumėte čia provincijoje viengungiu, 
tai suprastumėte, ką reiškia turėti šeimininkę, šeimą.

O dėl per daug pliuškių moterų, tai mes irgi kalti. Atvirai 
sakant, mes dauguma paliekame namie savo rimtas žmonas ir 
sukame sparnus apie tas, kurios ir per daug rėdosi, nei namų, 
nei vyro neboja. Tuokart mūsų žmonos ir nesąmoningai paseka 
anas. Kuri nenorės savo vyrą turėti sau, kuri iš jų nesvajojo apie 
tokią šeimą, kur viena siela dviejuose kūnuose? O anoji, kurią 
mes puoselėjame savo komplimentais, argi susilaikys dar didesnio
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palankumo neieškojusi? Bet tik nereiktų kreipti į ją dėmesio, ir 
susitvarkyty. — Ir advokatas peržvelgė sėdinčiuosius. Moterys 
dėkingai šypsojosi, o vyrai kiek paniurusiai žiūrėjo.

— O ko pats nevedi, kad jau taip moteris supranti ir aukšti
ni, — vėl užsipuolė banko direktorius.

— Galiu pasisakyt, pone direktoriau, kad būčiau be galo 
patenkintas, turėdamas mylimą moterį ir galėdamas dėl jos dirbti, 
ir matyti ją besidžiaugiančią, laimingą, besinaudojančią mano 
darbo vaisiais. Bet aš pavėlavau... — Ir tyliai, lyg sau, pridėjo:

— Aš jos per savo nerangumą netekau. — Ir išsigandęs, kad 
— gal per daug pasakė, — atsikėlė ir ėmė atsisveikinti. Buvo vė
lyvas laikas, — ir kiti išsiskirstė.

Švedų pritaikomojo moderniško 
meno paroda

(Kaune, Vyt. Didž. Muziejaus patalpose)

Ši, nors ir nelabai gausi, paroda mums aiškiai duoda su
prasti, kad šiandieninėj Švedijoj pritaikomasis menas drang su 
įvairiomis pramonės šakomis turi vis dėlto aukštą darbo kul
tūros, kvalifikacijos ir meniškos nuovokos laipsnį.

Daug švedy pritaikomajam menui kilti yra padėjusi švedy 
namy pramonei remti Dr-ja. Jos iniciatyva buvo suruošta 1914 
m. Malmö mieste, t. v., B alto jos pramonės paroda. Šiai pa- a 
rodai susilaukus griežtos kritikos, Dr-ja ėmėsi ieškoti budy 
meniškam pramonės lygiui pakelti. Jos pastangų dėka buvo 
pritraukta į pramonės gamybą dailininkai, kurie, arčiau susipažinę 
su gamybos technika ir medžiaga, liko daug produktingesni 
praktiška kryptimi. Dr-jos veikimo vaisiai buvo aiškiai matyti 
1923 m. ‘Göteborgo parodoj. 1925 metais pritaikomojo meno 
paroda buvo suruošta Paryžiuj, o 1927 m. New Yorke. Po šių 
parody švedy pritaikomuoju menu pradeda daugiau domėtis ne 
tik visa švedy tauta, bet ir užsienis. .. . ..

Paskutinėj žymioj švedy pramonės parodoj buvo raginama 
daugiau kreipti dėmesio į menišką kasdieninės apyvokos reikmeny 
gamybą. Ir reikia pasakyti, kad po Stokholmo parodos prasidėjo 
nauja pritaikomojo meno epocha, pasukta aukščiau minėta kryp
tim, nors neatsisakoma gaminti ir prabangos daikty. Tačiau, be 
Žiūrint į parodoj išstatytus daiktus, mūšy sąlygoms jie atrodo visi 
prabangiškL

Parodą labiausiai reprezentuoja stiklo, keramikos ir metalo 
dirbiniai. Baldai ir audiniai, išskyrus kai kurias ypatingesnes 
darbo technikas, labai kukliai atrodo. J. Valentukonls. .
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STUDENČIŲ GYVENIMAS

„Fideles lustitiae“—jauniausia studenčių at-kių teisininkių 
ir ekonomisčių korporacija, š. m. lapkr. 18 d. šventė dviejų metų 
sukaktį. Tie dveji metai buvo daugiau formavimosi ir techniško 
tvarkymosi viduje metai. Gi 1934 ir 1935 m. korporacija pasiryžo 
„iš garsvyčio grūdo užaugti į didelį medį...“ Išeiti į viešą gy
venimą, visuomenę ir bandyti savo pajėgumą teisiniam ir ekono
miniam gyvenime.

„F. lustitiae“ korp. valdybą sudaro: Marija Naudžiutė — 
pirmininkė, Domicėlė Bajorūnaitė — vicepirmininkė, Elzbieta Ber- 
notaitė-Gruodytė — sekretorė, Janina Cerenaitė— iždininkė, Vincė 
Ratkevičiūtė — junjorių magistrą, Elena Drungaitė — laisvas narys.

Ž. U. Akademijos lektorių — studenčių posėdyj iškelta 
mintis steigti Moterų Agronomių Sąjungą.

LIETUVOJE
Valstybės operos solistės Vladislavos Grigaitienės penkio

likos metų scenos darbo jubiliejui paminėti išleista monografija 
„Vladislava Grigaitienė 1919—1934“.

i

Dainininkė Pranė Kaupely te, baigusi dainavimo studijas 
Lietuvoje ir Paryžiuje, š. m. gruodžio 2 d. debiutavo operoj „Toska“. 
Debiutante užsirekomendavo stiprių interpretavimo pajėgumu, vai
dyba ir sutraukė pilnutėlį teatrą publikos, kuri nuoširdžiai apdo
vanojo jaunąją meno žvaigždę gėlėmis ir „bisais“.

Rokišky, Kupišky, Ramygaloje, Panevėžy ir k. vyko kursai 
apie tai, kaip mergaitėms pasiruošti į moterystę. Šiuose kursuose 
aiškinamas moterystės sakramentas, jo sudarymas, sąlygos ir kliū
tys, pašaukimo pasirinkimas, apie meilę ir įsimylėjimą, apie vyro 
pasirinkimą, apie kraitį, apie moterystės laimę ir t. t. Mergaitės 
kursus sekdavo su dideliu susidomėjimu.

Panevėžio Vyskupijoje katalikiškoji akcija yra sistemingai 
ugdoma. Joje didelės svarbos skiriama moterų pedagoginiam švie-

i
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timui. Daugely vietų steigiami kursai moterims, kuriuose maždaug 
per 12 paskaitų dėstomi svarbiausieji auklėjimo dalykai.

| Klaipėdą buvo atplaukęs rūsy laivas „Rose Luxemburg“, 
kurio įguloje yra ir motery. Moterys atlieka vyrų darbus ir yra 
apsirengusios vyriškais drabužiais. E.

Dr. Kalvaitytė paskaitoje „Ištekėjusios moters pilietybė“ 
(skaitytoje L. Aukštąjį Mokslą Baigusių Motery Sąjungoj), pabrė
žia, kad neteisinga iki šiol traktuoti moterį, kaip kokį daiktą, kuris 
priklausąs šeimai ir vyrui — pilietybės žvilgsniu. Nes ištekėjusi 
už svetimtaučio moteris netenkanti savo pilietybės. Tarptautiniam 
bendradarbiavimui išplitus, šie atsitikimai yra ne reti, o toks įsta
tymas stūmius moteris dažnai į keblias situacijas. Kodėl tai ne
taikoma vyrams, vedantiems svetimtautes?

Straipsnyje „Moters kultūrinė pažanga“ („Ryte“, 274 nr.) 
teigia, kad moteriai pirmoje eilėje turėty rūpėti ne virtuvė ir namų 
ruoša, o jos vidinis asmenybės tobulėjimas ir darbas specijalybėje, 
kurią ji yra pasirinkusi, ar pasirinks.

„Židiniui“ Š. m. gruodžio mėn. sueina 10 mėty nuo įsikū
rimo datos. Pirmuoju redaktorium buvo V. Mykolaitis. Žurnalas 
per 10 mėty išrausė milžinišką kultūrinę vagą Lietuvos dirvonuos 
ir užėmė kitos periodinės spaudos tarpe vieną iš stipriausių po
licijų, išsilaikęs be jokių subsidijų iš šalies. Didžiausių laimėji
mų antram dešimtmetyj!

ANGLIJOJ
■ • ■ t ■ 1

Šiomis dienomis Londone moterys paskelbė griežtą protestą 
ir boikotą „Austin“ automobilių šefui, kuris viešai paskelbė, kad 
motery pašalinimas iš pramonės yra' sveikintinas žygis bedarbių 
problemoje.

v • . ' ‘ ‘ . •

Domina Laurentia, Stanbrocko vienuolyno viršininkė, ap
dovanota popiežiaus medaliumi „Benemerenti Medaile“ už litur
ginius nuopelnus Anglijoj. Domina Laurentia įsteigė Stanbrocke 
choralų giedojimo mokyklą ir parašė plačią knygą apie choralų 
giedojimą.

AMERIKOJ
Mrs, Nicholas F. Brody, * žymi katalikė veikėja visose 

katalikų veikimo organizacijose, išrinkta katalikių skaučių ve
dėja. Bostone buvo skaučių vedėjų suvažiavimas, kuriame daly
vavo Mrs. Franklin D. Roosevelt, prezidento žmona. Ji labai 
vaizdžiai nupiešė ponios Brody nuopelnus ir suteikė jai gar
bės laipsnį.
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Iš stabmeldišku religinių apeigy — šokis prieš 'altorių. Žymi Amerikos šokėja 
ErikaThtnrey išpildė tai Walthamo— Massachusetts— bažnyčioj, pritariant choralui.

Madame Steenberge-Engeringh, pirmininkė Tarptautinės 
katalikių motery S-gos (šią pareigą jai paskyrė popiežius Pijus XI), 
ruošia visą eilę paskaitų apie Argentinos katalikių veikimą. Šios 
paskaitos bus skaitomos Moterų sąjungos salėje, Buenos Aires, 
Argentinoj.

Carolyn Ruth Doran, kalbėdama apie moralį atgimimą, 
pabrėžė, kad moteris grjžtų prie tikybos fontano —< Dievo Bažny
čios — ir grąžintų senovės moters doros idealus, per ją tik bus 
galima privesti žmoniją prie aukštesnių tikslų atsiekimo ir pa
saulio pagerinimo. • 'J - . ■

Mrs. Percival de St. Aubin Šv. Tėvas apdovanojo „Pro 
Ecelesia Et Pantifice“ už kilnaus gailestingumo darbus artimui. 
Šis kryžius — simbolis garbės — buvo jai suteiktas vietinio 
Vyskupo Keough, po iškilmingų Šv. Mišių, kuriose dalyvavo 
daugelis žymių asmeny.
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Dr.Elizabeth Morrissey, kalbėdama Katalikiy Motery su
važiavime, pareiškė, kad: „Sociale neteisybė yra priežastis, kuri 
vertė žmones sukilti prieš senąją tvarką, ir tik socialinis teisingu
mas yra vienintelis vaistas privesti žmoniją prie tvarkos“.

Mėtinis konventas. Neseniai New-Yorke įvyko „National 
Woman’s Party“ metinis conventas. Ši skaitlinga motery org-ja 
jau seniai pasižymėjo ir pagarsėjo kovoje už lygias motery teises.

Mrs. Hortense Mc. Quarrie Odium spalių mėn. 8 d. iš
rinkta didžiulės New-Yorko departamento krautuvės viršininke. 
Mrs. Odlum yra pirmoji moteris, kuriai tenka tokia pareiga.

Moteris inžinierė. Jung. Valstybių universiteto Minnesota 
inžinierė Edith Reed paruošė valdžios priimtą planą tilto statybai 
per Missouri upę Omahoj. Projekto vertė— 2 milijonai dolerių.

Gelžkelių direktorė. — Miss Virginia Persons yra Tolberton 
Gelžkelio, Alabamos valstybėje, direktorė. Manoma, kad tai vie
nintelė moteris, U. S. A. užimanti tokią vietą.

Panelė Perkins — J. A. Valstybiy Darbo ministeris — pri
pažinta ir pamėgta ne tik 48 valstybių darbininkų, sindikatų, bet 
ir tūkstančių kitų organizacijų, nes ji geniališka savo veikla iš
blaškė iš šalies tvankią revoliucinę atmosferą.

VOKIETIJOJ

Halės gatvėse įvyko nepaprasta moterų demonstracija, ku
rios reikalavo sustabdyti neteisėtą sterilizavimą ir paleisti vieną 
moterį, kuri buvo nubausta 3 metams priverstiniems darbams už 
tai, kad nenorėjo duoti savo kūdikio policininkams. Demonstra
cija buvo išvaikyta, keletas dešimčių moterų buvo sužeistų ir 
areštuotų.

Moterų mokytojų akademija. Hanovere atidaryta aukš
toji mokykla moterims mokytojoms paruošti. Įstojo 175 studentės. 
Pavasarį ir vasarą jos jau dirbo jaunimo namuose, o dabar klau
sys surištas su jų praktika paskaitas.

• . * .

PRANCŪZIJOJ

Paryžiaus mieste tarybos narys įnešė pasiūlymą, kuriuo 
reikalaujama iš policijos prefekto paruošti moterų policijos pro
jektą. Moterys policininkės turės atititinkančius jų savybes už
davinius.

Vienas Paryžiaus gydytojas įsteigė juoko mokyklą, nes 
juokas esanti geriausia gydymo priemonė. Jo melancholingi pa
cientai turi pirmiausia užsimerkti, paskui kartoti gydytojo žodžius:
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Aš esu ramus, sveikas, man viskas vyksta kuo puikiausiai. 
Tuomet pradeda gramofonas groti juoko plokšteles. Visai ne
jučiomis pamažu visi pradeda juoktis. Kai kurie iš juoko turi 
stačiai sprukti iš kambario.

RUSIJOJ

Moterų dalyvavimą Sovietų Rūsy viešajam gyvenime 
parodo faktas, kad bemaž pusė studijuojančių yra moterys. 
1933-34 m. Sovietu universitetuose studentės sudarė 41,7°/o. Aukš- ■. , ' - t . v" *
tųjų mokyklų profesūroj dalyvauja 44°/o. Mokslo institutuose dirba 
7106 (31°/o); šių įstaigų vedėjos 92 moterys (7°7o). Švietimo 
darbe moterų — 55,5% mokytoj y. Sveikatos įstaigose — 70,7% 
užimta. Pramonėj motery dirba 35,5%. Taip pat politiniame 
Sovietų vadovavime moterų dalyvauja apsčiai. Komunistų parti
jai prikaušo 500.000 motery; komunistų jaunimo sąjungoj yra 
1.000.000 motery.

v 1 »

Europos Haremai. Piety Šlavimuose gyvena apie pusan
tro milijono mahomety, kurie daugiau laikosi senų įpročių, negu 
modernioji Turkija. Yra ir haremų, nors įstatymais daugpatystė 
draudžiama. Oficialiai tik pirmoji žmona skaitoma žmona, kitos 
įeina į namų tarnautojų skaičių. Pažangieji mahometonai mano, 
kad daugpatystė religiniu žvilgsniu tik tuomet leidžiama, jei su 
tuo sutinka pirmoji žmona, kas gyvenime nepasitaiko. Tuo būdu 
manoma pagreitinti poligamijos panaikinimą.

KITUR

Tohoku apskrity per šiuos metus ūkininkai pardavė 14.000 
savo dukterų į vergiją. Tai yra tikras faktas, kurį patvirtina pati 
valdžia. Badas pradeda griebti vieną kaimą po kito, o jų gy
ventojai minta tik žolėmis ir gėlėmis. Ankstyvesnis šilko ir ryžių 
kainų kritimas buvo privedęs japonų ūkininkus prie bankroto, bet 
šiais metais prasidėjusios sausros visiškai pribaigė jį. Iš parduotų 
14.000 mergaičių vienos išmainytos su fabrikais amžinam darbui, 
o kitos turės vesti nuodėmingą gyvenimą.

Indijoj aukštųjų sluoksnių moterys ruošiasi kovai su moters 
beteise padėtimi ir priespauda.

„Rimties valandėlė“ padvigubinta išeis su 
1935 m. pirmuoju „N. V numeriu.

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė
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Naujos knygos
K. V. Butvilą. Katalikiškoji Akcija parapijoje. 32 pslp. 

Panevėžys, 1934.
Musu Laikraščio Kalendorius 1935. Kaunas. 96 pslp. K. 50 et.
Vilniaus krašto vaizdų albumas. 1934 metų „ Mūsų Vilniaus* 

nemokamas priedas. Redagavo Vincas Uždavinys. V. V. S. leidi
nys. Kaunas, 1934.

„Sakalo" B-vės leidiniai
Al e s s a n d r o M a n z o n L Sužieduotiniai. Istoriškas romanas.

II tom. Iš italų kalbos išvertė Ant. Barčius. Pslp. 300. Kaina Lt.3,50.— 
Maurice B ar r ės. Sodas prie Oronto. Romanas. Iš prancūzų 

kalbos vertė Pranas Povilaitis. Kaunas, 1934 m. Pslp._123. K. Lt. 2. — 
Mauri c e B e d e i. Zulfu. Rytų ir vakarų kultūros santykių ro

manas. Iš prancūzų kalbos išvertė Step. Povilavičius ir Pov. Ambro- 
zevičius. Kaunas, 1934 m, Pslp. 194. Kaina Lt. 2. —-

H. Rider Haggard. Kleopatra ir paskutinis dieviškasis 
faraonas Harmachis, išdavęs savo tautą. Istorinis pasakojimas iš 
2000 metų laikų anksčiau mūsų, sąryšy j su Egipto misterijomis, pagal 
neseniai atidengtame kape rastą papirusą. Vertė J. Kazėnas. Kaunas, 
1934 m. I ir II dalys pslp. 395. Kaina Lt 4.—

Vytė Nemunėlis. Drugeliai. Eilėraščiai vaikams. Tinka visų 
mokyklų knygynams. Iliustravo Ant. Kučas. 1934 m. Ps. 63. K. Lt. 2.—

Step a s Z o b a r s k a s. Ganyklų vaikai. Ili ustravo dali. J. Pem 
čyla ir P. Tarabilda. Tinka visų mokyklų knygynams. Kaunas. Pslp, 
96. Kaina Lt. 2. -

Šv. Kazimiero Dr-jos leidiniai
I. J. S er re’a s. Juo plačiau, juo prie tiesos arčiau. Visuo* 

tinio sutaikinamojo metodo ir pilnutinės intelėktualybės eskyzas. IŠ 
prancūzų k. išvertė Vikt. Kamantauskas. Kaunas, 1934. Pslp. 182. 
Kaina Lt. 2.50.

2. Kauno Kalendorius. 1935 metai. Kaina 50 et —
3. Kasdien nuplėšiamas kalendorius 1935 metams su skai

tymais kiekvienai dienai. Kaina Lt. 1. —
’ • ■ , , ■ ' *

l

■ J 1935 m. „NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ“ galės skaityti 
nemokamai, kas suras 5 naujas prenumeratas.

Mūsų senuosius skaitytojus labai prašome prenumeratą pratęsti 
iki 1935 m. sausio 5 d., neatnaujinusiems gali pritrūkti pirmųjų num.

Dar neatsilyginusius labai prašome paskubėti atsilyginti. Ypatin
gai prašome ,N. Vaidilutės® platintojus atsilyginti senąsias skolas.

Administracija.
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KĄ DUODAMISIJOS“
Jau ketvirti metai leidžiamas tas laikraštis. Be abejojimo, kiekvienas 
žmogus, arčiau pažinęs šį laikraštį, pripažins, kad 0 Misijos t duoda 
tokiu žiniy, kokiu nė vienas laikraštis Lietuvoje tokiu mastu neduo^ 
da. Bet svarbiausia: „MISIJŲ46’ ŽINIOS :YRA VISADA 

ĮDOMIOS, Jaunam ir senam, kaimo ir miesto žmogui patinką įvairių 
tautę aprašymai, kelionės, nuotykiai, gražūs paveikslai, įvairūs tautę papročiai, religi
niai ir šiaip gyvenimo. Kam gi nepatinka tūtų j y kraštę gamtos aprašy mai? Kas ne
mėgsta klausyti įdomių pasakojimų, misijonierių laiškų? „Misijos“ visa tai duoda kas 
mėnesį, savo straipsniais, paveikslais. -

REIKALINGOS, Mūsų laikais reikia daug žinių. Štai .Misijos* iŠ 
savo pusės parodo, pavaizduoja, aprašo įvairių tautu šių dienų reikalus, Bažnyčios 
darbus misijų kraštuose, duoda statistinių žinių apie įvairių kraštų katalikybę. Neuž
tenka pažinti vien savo tautą ir savo tautos reikalus. Šiandien kiekvienas žmogus, ir 
kaimelis, ir jaunuolis, privalo pažinti visą pasaulį, kurs daros vis artimesnis, mažes
nis. Visi turime plėsti savo akiratį. Be to, iš kitų tautų galima šį tą pasimokyti. Gi 
„Misijos* jau ketvirti metai nori tuo atžvilgiu patarnauti savo tautiečiams.

SVARBIOS, Svarbi yra žinia, jei ji įneša savo dalį kiekvieno žmo
gaus gyvenime, jei ji turi tam tikrą tikslą. Štai „Misijos* duoda tokių žinių. Jos auk
lėja mus universalumo keliais, suartina su kitomis tautomis, išmoko visus mylėti, daro 
mus apaštalais tikra prasme, daro mus katalikiškais, t. y„ apimančiais visus tikėjimu, 
meile, —- širdimi, moko mus bendradarbiauti su Bažnyčia, viso pasaulio katalikais. 
^Misijos* duoda žinių, kurios yra esmingiausios misijų sąjūdžiui.

TODĖL: be „Misijų“ neturėtų apsieiti nei kaimo, nei miesto žmogus, 
nei jaunuoliai, nei senesni. Be to, atsiminkite, kad „Misijos“ yra gausiai ilius
truotos, dailiai leidžiamos ir te kaitra o ja m e ta 
SKAITYKITE IR RAGINKITE KITUS SKAITYTI „MISIJAS“ 

Redakcijos ir Administracijos adresas: Kaunas, jėzuitų Namai, „MISIJOS“ . 
arba tel. %63.

i

II

Naujiena kny 13ų mėgėjams
' Kas užsimoka. 5 litus, ■ gauna kayf^ už- 10 litų su prisiuntimu.

Tokie bus. dabar metiniai Sv. Kazimiero Draugijos nariai.
1935 metais visi Sv. Kazimiero Draugijos nariai gaus Šias knygas:
1. Kauno Kalendorių. 1936 metams.’ 50 et. Tai bus jau 30 mėtai, kaip eina 

tas Kalendorius. Tas vienas jau ilgas jo amžius rodo, kad žmonės jį brangina (nes 
kitaip būtų jau seniai miręs, kaip daug kitų), o jei brangina — vadinas, yra. už-ką.

2. Katalikų Bažnyčios Meno Istorija. Su keliomis dešimtimis gražių paveiks-, 
lų. Parašė Kauno Meno Mokyklos Direktorius Ignas Šlapelis. Labai vertingas kūrinys. 
Kaina 6 lt.

5p Korsaro belaisvis, labai įdomi apysaka. Parašė /■'. S. Liet, vertė X Povi- 
laitis. Kaina 1 lt

4. Baltoji rožė, apysaka iš Alžyro Parašė A. Huondera. Liet, vertė Ą. Lip- 
rtzcXas Kaina 50 et.

L Veiklioji katalikė, nepaprastai gyvas, gilios išminties veikalas^ Ispaniškai: 
pagarsėjęs G. Palau S. J. Lietuv. išvertė U Kamantauskas. Apie 160 pusi.

.1 lt. 50 et. . . - . . •
.■ 6» Pašaukimas mergystės. Parašė J.. H. Aubry. Liet, išvertė Z T. K. 50 centų.

Tos knygos bus siuntinėjamos du kurtu per metus: pirmą kartą apie užgavė
nes, -mtrą kartą — metams baigiantis. ... . . -

■ .Jei kas nenorėtų imti visiems skinamų'.knygų, tas gali pasirinkti kitų Sv. 
. Kazimiero Draugijos• išleistųvknygųyuž 10 lt.- pranešdamas Draugijai, kokias knygas 

vra pasirinkęs. Jų sąrašas paskelbtas Šv. Kazimiero Draugijos kataloge, kurs atspaus- 
dintas ir atskirai/ir Kauno kalendoriuje. Katalogą, galima gauti dovanai.

Kviečiame visus rašytis į metinius Šv. Kažimierp Draugijos narius, nesiyėlL ? 
nant, kad kitų metų pradžioje galima jau būtų pasiųsti pirmąjj siuntinį. Pinigus 
siųsti šiuo adresu: • ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA

Kaunas, Rotušės Aikštė Nr. 6

paraše
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