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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

Nr. 1 (118) 1935 metų sausio mėn. XV

P. ORINTAITĖ

Ar tais keliais einame?
* • *

* . - ' " * • ■

Daug jau yra Lietuvoj išsilavinusių ir net su aukštuoju 
mokslu motery. Demokratiškoji D. Karo pabaigos dvasia mūšy 
valstybės pradžioj buvo davusi mums ypatingai geras sąlygas — 
kitose šalyse dar toli gražu ligi pripažinimo moterims lygiai 
žmoniškų teisiy ir jų vietos bendrajame kultūros darbe. O mes 
buvome išsyk įsileistos į viešąjį valstybės kūrimo darbą, į visuo
menės ir kultūros organizacijas, be jokių suvaržymų žengėme į 
gimnazijas,’ universitetą ir kitur. Reta kita šalis universitetuose 
turi tokį didelį procentą moterų, kaip Lietuva. Mūšy tėvai, nors 
ir pilki kaimiečiai, pasirodė labai aukštos sąmonės, kad iš pat 
pradžių jau nesvyravo ir neabejojo, o tuoj visomis išgalėmis lei
do mokytis ne tik sūnus, bet ir dukteris. Tad, lietuvaitės, dar 
kartą pasigėrėkime: mūšy tauta jau daug, oi daug turi mokyty ir 
išlavintų dukterų! Bet todėl nepamirškime, kad kam daugiau 
duota, tas turi ir pats daugiau duoti. Bukime vertos tėvų truso, 
ir rūpesčio, ir mums paaukoto skatiko, ir mumyse sudėty vilčių. 
Leiskime plačiau paplisti mumyse sukrautam dvasiniam .turtui, 
grąžinkime tautai visa tai atgal, dešimteriopai padidindamos savo 
krašto tikrąją šviesą — mokslą, idealizmą, altruizmą ir kitas gė
rybes. Būkime sąžiningos ir veiklios vadovės savo sesėms ir 
jaunesnėms draugėms, būkime pagalba ir pasididžiavimas moti
noms — vyresniajai kartai. Mes esame atsakingos už ateitį.

O turime pripažinti, kad nors šimtais skaitome akademikes, 
tūkstančiais — bendrą išsilavinimą įgijusias, nors iki šiol laisvoj 
Lietuvoj gražias sąlygas turime veikti ir reikštis —- apsnūdęs 
šiek tiek dūli šiandien mūsų moterų pasaulis, aptingimas ir su
smulkėjimas visuose luomuose (apie ūkininkes ir juodadarbes 
nekalbu), kažkoks blaškymasis, lyg mes taip labai užimtos šia 
diena ar per daug turime savo asmens darbų ir vargų, kad jokiu 
būdu nėra' kada didiesiems idealams, platiesiems visuomenės 
reikalams atsidėti — juos mes tik pripuolamai čiupteliame ir vis
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i rytojų nustumiame. Tiesa, dirbame’labdaros, srity, šelpiame se
nelius, vargšus, kūdikius ir kalinius, turime organizacijų, bet — 
nėra vieno balso, nėra bendro, visa vienijančio žodžio, nėra iš 
aukšto uždegančios ugnies! Mes visur tik lyg pareigas einam, 
atliekam kas reikia, kad sąžinė negraužtų, stumiamės diena iŠ 
dienos, bet nejaučiame savo darbe nei naujo žodžio, nei visa 
pergalinčios jėgos. Gerokai-išsiblaškiusios dar esam: skyrium 
kiekviena rengiamės kalnus versti, dėl to mūsų energija ir dar
bai neša tik trečdalį naudos. O tiek daug mūšy tarpe yra 
skaisčios ir turiningos sielos, pasiaukojančios širdies seserų, tik 
nėra kas paima už rankos ir įstato į tikrąjį kelią.

Kasdienė mūsų buitis dabar taip turininga, įvairi ir daugy
be gyviausių rūpesčių mus apkraunanti, savo būtinomis aktuali
jomis beveik į risčią vejanti, tai nors ir neviena iš mūsų turime 
gerų norų ir intencijų skirti bent dalį savęs platesniems žmoni
jos, tautos, luomo ar kitiems kuriems bendriesiems reikalams — 
dažnai visa lieka tik gerais norais, tik teoretiškų idealizmu. Betgi 
nusižiūrėkime į vyresniąją kartą. Kadaise, prieš keliasdešimt metų, 
dar musų tautos vergovės laikais, išėjusių bent kokį mokslą lie
tuvių motery buvo reta. Tačiau tos retosios kregždės, tie lašai 
jūroje neišnykdavo gyvenimo vandenyne be ženklo — jos ne tik 
mokslinosi pačios, ne tik augino savo širdy aukštuosius idealus, 
bet tuoj skleidė visa tai aplink, tautoje, tuoj švietė savo žodžiu, 
darbu ar pavyzdžiu toje ar kitoje visuomenėje. Jų gražios mintys 
nelikdavo vien j y pačių galvose šiltai tūnoti, o sklido platyn, 
nešė šviesą, diegė idealizmą daugelio širdyse. Tos moterys be
veik tik tam ir siekdavo mokslo, žinių, išsilavinimo, kad galėtų 
kitoms savo sesėms padėti, jas iš tamsybės ir nežinios aukštyn 
iškelti. Tokia amžino pavyzdžio lietuvė buvo M. Pečkauskaitė, 
tokia yra G. Petkevičaitė ir kitos. Jau Vilniaus Seime mūsų mo
terys dalyvavo. O paskui netrukus Moterų suvažiavimas! Ir at
minkime, kokios sunkios buvo tada po rusų valdžia sąlygos, kad 
nelengva buvo moterims ir aukštesnio mokslo siekti ir į kultūros 
sričių veikėjus iškilti. O vis dėlto ano laiko mokslą ėjusios mū
sų moterys veik visos buvo idealistės, dalyvavo organizacijose, 
lietuvių suėjimuose, pasiimdavo ant savo pečių įvairias pareigas, 
rašė daugiau ar mažiau į laikraščius ir t. t. To jų veiklumo tada 
niekas nepeikė, iš visuomenės darbo niekas laukan nestūmė, 
„vyriškomis“ nepravardžiavo. Taip pat tik to plataus— tautinio 
ir visuomeninio — idealizmo ir veikimo dėka jos išaugo aukštos 
ir kilnios asmenybės, gilios sielos ir taurios širdies karžygės. Ir 
vyresnio amžiaus sulaukusios, jos iki šiol dar mūšy moterų vi
suomenėj ryškiai išsiskiria savo nepaprastu vidujiniu išsitobulini- 
mu, būdo taurumu ir darbo savarankiškumu. Tokios yra: Čiur
lionienė, Bortkevičienė, Mašiotienė, Galdikienė ir nedaugelis kitų. 
Kas jas padarė tokias tvirtas, iki žilo plauko jaunas, su Šviesiu 
žvilgsniu į ateitį ir su neišsenkama energija širdy? Ne kas kita,
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IZ. BLA UDŽIUNAITĖ

Tu — laime virš Betlejaus, ~
Šviesa — Rytų žvaigždės, ?... 
Visų Karalių džiaugsmui —
Gimei ten, prakartėj, 
O žemė savo slėniuos 
Jausukalėkryžius,— 
O Dieve! — Juk jie žino: 
Kad Meilę — tą Švenčiausią Auką 
Tjuojau prikalę —■ žus! 

■ * • * * • . '

p ‘ ’

kaip išėjimas iš siauro asmens ar šeimos gyvenimo į platesnes 
sritis ir jy veiklumas — nuolatinės pastangos savo idealus įkū
nyti gyvenimo realybėj.

Palyginant, ir mes esame idealistės. Tik tą idealizmą gyve- 
niman įvesti, aplink pasėti — vis rengiamės ir neatrandame lai
ko nei progy. O dienos lekia, kaip vėjas. Netruks pralėkti dar 
viena kita dešimtis mėty, ir ims retėti tie mūšy iš anų ■—tau
tos šventojo idealizmo ?— laikų išlikę moteriškosios visuomenės 
šulai, ir reikės, kad nemenkesnės pavaduotojos stotų į jų eiles, 
kad jy vertos įpėdinės užimtų tą šventos sargybos vietą. Todėl 
jau Šiandien mes turim susirūpinti: ar tais keliais einame? Ar uo
liai budime mūsų šventyjų pareigų sargyboje? Ar pažangiai 
einame priekin? Ar tobulėjame? Šie klausimai yra «mūšy sąžinės 
reikalas. Pasižiūrėkime pačios j save, dar ir dar kartą ištirkime 
savo talentus ir palinkimus, susiraskime savo ydas ir silpnybes 
(o kiekviena jų turime!). Pažinusios save, žvilgterėkime aplink ir 
paklausykime: kas yra lietuviška moteris? kurie yra mūšy būtini 
darbai ir kurie siektini tikslai? ko labiausiai reikalauja iš mūsų 
tauta, žmonija, o ypač sesės lietuvės? Kaip sunku save pačią 
pažinti, taip nelengva šiais įvairaus dinamizmo, materializmo ir 
visokių aistrų įsigalėjimo laikais pažinti aplinkumą, suprasti, kuo 
ji mūšy tikslams yra naudinga ir kuo ji mus žudo. Negana 
įvertinti savojo krašto dabartį, bet reik būtinai pajusti ir viso 
pasaulio, bent Europos, gyvenimo pulsą ir numatyti, kas iš ten į 
mus ateina gera ir kas bloga; ką mes turime sau gabentis ir ko 
vengti. Taip pat, žiūrėdami istorijos eigos, turime nujausti, su 
kuo reikia ir galima kovoti, ir kas veržiasi neatgrasomai užplūsti 
visas šalis, prieš ką nepajėgs niekas priešintis — šiokiu atveju 
prisieina ne aklą kovą skelbti, o daugiau — tirti aplinkybes, 
taikytis, derintis ir kiek galima geram panaudoti.
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J. DRUNGA1TĖ

Prinokusi valanda
Oelžkelio stoties parke keli miesto berniukai šaudo į taikinį. 

Vieta tokiai pramogai ne visai tinkama, bet kur yra Paulius, ten 
viskas galima, ir berniukai be mažiausio rūpesčio klykia, kiek
vieną šūvį-palydėdami skambaus juoko kaskada.

Dabar šaudys Paulius.
— Žiūrėk, Kostai, tu šoviniu gadintojau, kaip reikia taikinti, — 

šūktelėjo auksaplaukis Zenius atokiai stovinčiam draugui.
Bet Kostas nekreipia dėmesio. Jis žino Pauliu: — pataikys. 

Visi džiaugsis, girs, bet jis, rudaplaukis, biaurus, visu nekenčia
mas, niekuomet nepataikąs Kostas, jis to nepakęs ilgiau. Jis žiūri 
liepų alėjos gilumom Jo žvilgsnis, kaip plėšraus paukščio, kuris 
išvydo grobį. Jo, kaip įkaitusi geležis, plaukai liepsnos liežuviais 
išsidraikė virš kaktos, veidas dega — širdyje piktas džiaugsmas:

„ — Pagaliau galas bus visiems tavo pasisekimams, brangusis 
Pauliau. Vienu vieninteliu žodžiu, kaip kirviu šaką nuo medžio, 
atskirsiu tave nuo tavo draugu- Jie visi bus mano, visi bus ru
daplaukio, bjauraus Kosto, — o tu gražusis, tu miklusis, gerasis 
šauly, Pauliau, tu...“

Alėjos viduriu ėjo jauna moteris. Pastebėjusi didelį būrį 
berniuku, stabtelėjo, lyg ieškodama tako pasukti į šalį. Kostas 
blyksterėjo baltomis į taikantį Paulių ir, lyg šiaip sau, • tarė ke
liems arčiau stovintiems berniukams:

— Pauliaus sesuo...
Tuo tarpu pykštelėjo šūvis.
— Į pat vidurį, į pat juodąjį rutuliuką, ot tai ranka, — 

stebėjosi keli berniukai, pribėgę prie taikinio.
— Valkata, prostitutė,—galutinai įniršęs balsiai pridūrė Kostas.
Išgirdo ir Paulius. Jo veidas pliūpterėjo gėdos liepsna. _Jis 

pažvelgė į draugą, paskui į mergaitę. Brolio ir sesers akys susidūrė.
— Vida, — švystelėjo brolio sąmonėje sesers veidas, bet 

lūpos jo neištarė.
— Tu... Dėl tavęs motina, dėl tavęs visi mes... Tu nelaimė 

mūsų šeimos, tu gėda visos giminės... — virė penkiolikamečio ‘ 
jaunuolio krūtinėje priekaištai. Bet sesuo stovėjo prieš jį šalta, 
išdidi ir negailestinga, kaip ir tada, kai jis sergančios motinos 
siunčiamas pastodavo jai, išeinančiai vakarais iš namu, kelią.
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Bandyti jėgas literatūros kūryboje'paragino mane 
du įvykiai: vokiečiu okupantu mokyklos mokytojas, 
įsakęs mokiniams parašyti po eilėraštį, ir vėliau 
Naujosios Vaidilutės Įsteigimas, su kurios 2—3 
numeriu pasirodė pirmieji mano eilėrašybos ban
dymai, pasirašyti Jūružės slapyvardžiu. Tebesvajoju 
sukurti ką nors didelio, gražaus ir naudingo, bet 
tuo tarpu tik smulkiais dalykėliais Įsiprašau Į vieno 
kito laikraščio skiltis.

Savytiškis, 
1935. I. 13.

L ■ '• . ■ • • • 5>
i • ■ • ’H . ■ • v , * . . ' , • '

•I v ■ . ' ' ' ■ ■ ' ■ ■ •
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— Kas tau darbo, vaike, — atsakė kartą jam sesuo ir po 
;to negrįžo daugiau į namus.

Tas pats Šaltas budelio atsakymas ir dabar buvo jos žvilgs
nyje „Kas tau darbo“. Ji pasuko takeliu į šalį ir dingo už gau
ruotu akacijų. "

— Motina mirė, o ji vis tokia, kaip plienas, — galvojo 
Paulius.

— Tiesa, — nustebo Zenius, išplėstomis akimis žiūrėdamas 
į Paulių. - ;

Kostas garsiai nusikvatojo. Jo tuščias juokas žvangėjo, kaip 
sudužusio molio šukės.

— Ji vis čia vaikšto, pasekite ją kada ir įsitikinsite,— 
paaiškino jis, siekdamas Pauliaus laikomo montekristo.

— Ne, iš kur tu Žinai, — atitraukė, kaip įgeltas, šalin šau
namą įrankį Paulius. Jo antakiai susiliejo j vieną tamsią liniją.

— Ginsi? — kvatojo Kostas.
Paulius įsiuto. Jo galvoje žaibavo klausimai — žino, iš kur, 

kaip? Jis prisiminė mirštančios motinos žodžius.
— Vida, ji nebegrįš. Tu saugok tėvo gerą vardą, laikyk jį 

tinkamoj aukštumoj.
— Ji nebegrįš, — Paulius pažvelgė dingusios už akacijų 

:sesers link. — Nebegrįš, — jei jis negins, nieks neateis pagalbon.
— Ginsiu, — tarė. — Ji, sesuo, ji visai dora.
Staiga jo karštąs tamperamentas išsiveržė visu cholerišku 

.gaivalingumu. Jis pasiryžo eiti iki paskutiniųjų.
— Meluoji, — riktelėjo Kostui.
Pastarasis pasipūtė.
— Tu pats meluoji. Ji valkata, tavo sesuo valkata, ir tu pats 

- valkata, — šnypštė purtydamas‘rudus plaukus. — Visi žino, ne
užginčysi.

Valandėlę visi tylėjo, tik aukštai Šakose čirpė kažkoks mažas 
paukščiukas ir nerimo, besirengią sutikti traukinį, stoties signalai. 

Paulius išbalo.
— Eime, — tarė jis. staiga Kostui.
Šis, išgąsdintas draugo balso, sumišo.
— Neklausysi, nudėsiu vietoje, kaip kirmėlę! — pagrąsino 

‘Paulius. '
Kostas visai pakriko. Draugo staigumą žinojo. Prisiminė: 

■Paulius taiko į vieną priemiesčio daržinės sieną. Tuo tarpu, prie
šais sustoja vežikas ir visai nekreipia dėmesio į Pauliaus grąsi- 

:nimą pasitraukti.
' — Šausiu į arklį, — tada rėkė jam Paulius, bet vežikas 

tik nusijuokė. Vaikėzas gi trenkė Šūvį, ir nelaimingas gyvulys 
krito vietoje.

Bet, nežiūrint visos baimės, Kostas nesiryžo. Tada Paulius 
nutvėrė jį už rankos ir gniauždamas jo sąnarius ne jauniklio jėga 
vilko su savimi. Visi berniukai nustebę sekė suimtąjį. ~
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Išėjo iš parko. Perėjo skersai gatvę ir užkopė gelžkelio 
pylimą. Drebėjo žemė — toli griaudė traukinys. Paulius pažiūrėjo 
garvežio dūmų link, kurie pasirodė horizonte, ir vis dar nepaleis
damas Kosto rankos tarė:

■ Čia sužinosim, kieno teisybė. Stok — kas ilgiau išlai
kys, — Paulius Kostą vilko ant bėgių.

Traukinys čia pat. Mašinistas sušvilpė pasitraukti. Jau vos 
-keli žingsniai. Kostas truktelėjo iŠ visų jėgų ranką iš geležinių 
spūsnių. Ištraukė, neteko lygsvaros, apvirto ir nuriedėjo pylimu 
žemyn.

Paulius pajuto čia pat stabdomos mašinos alsavimą. „Mirtis, 
pasitrauk“, dingtelėjo paskutiniu momentu, bet jau buvo vėlu, 
įsibėgėjusi mašina visais savo konstruotais sąnariais užgriuvo jį.

Naktis. Lavoninėje spingsi žiburėlis. Po balta drobule guli 
sustyię berniuko sąnariai. Galvūgaly parašas: „Našlaitis 15 metų, 
žuvo, patekęs po traukiniu“. Tamsus moters siluetas prieina arčiau. 
Akys užkliuvo parašą. Perskaito — taip lygiai ir laikraščiuos 
paskelbta, bet ji, jo sesuo Vida, ji vieną, vienintelį kruviną riks
mą, dangaus keršto šaukiančia ugnimi, būtų jo galvūgalyje įspau
dusi:— Nužudė sesuo!

Vida viską žinojo. Jai papasakojo visas smulkmenas bjau
rus rudaplaukis berniukas, visas drebėdamas nuo raudojimo. 
Tas išdykiausias miesto vaikėzų, tas šeškus Kostas, kuris Šalia 
didelio pavydo slėpė didelę meilę tam staigiam, nesuvaldomam, 
bet geraširdžiam draugui Pauliui. Jis mylėjo tą savo draugą, 
kuris kartą staigaus pykčio pagautas įvarė jį, Kostą, net į Nemu
ną, o paskum, supratęs gresiantį mirties pavojų, šoko ir išgelbėjo. 
Jis mylėjo tą Paulių, kuris jį, Kostą, tą visada alkaną Šunį, vai
šindavo pasidalindamas kiekvieną pagautą skanėstą. Bet vieną 
kartą, tada, kai Kostas buvo labai alkanas ir įsikraustė į savo 
draugo kišenę, kur tikėjo rasiąs kokį trupinį ir niekam nematant 
suėsiąs, Paulius jį primušė, kaip vagį, kaip valkatą -—suspardė, 
kumščiais apdaužė ir paliko po medžiu verkiantį vieną, draugų 
išjuoktą.. Sugrįžo negreit ir atkišo jam puikų obuolį — atsipra
šymo ženklas. Kostas buvo dar labai piktas, jam skaudėjo mė
lynės, bet alkis neleido atsisakyti nuo dovanos. Kostas obuolį 
suvalgė, bet nenuėjo su Pauliumi išdykauti po gatves, nenuėjo 
su draugais. Kostas atsiskyrė ir ilgai vaikščiojo vienas — galvo
jo kerštą. Ir, štai, dabar — Paulius nužudytas. -

Vida atsargiai kelia drobulės kraštą: pamatyti jo veidą, tą 
neramų, ugningą ir gražų brolio veidą.

— Pauliau, aš jau niekuomet daugiau... Nesutepsiu dau
giau mūsų vardo, ~ šnabžda ji, atsargiai keldama mirties apdan
galą. Prieš ją kančioje užmerktos akys ir sustingę, lyg baltame 
marmure iškalti, tragiškai žuvusios jaunystės bruožai. Ant numi
rusio skruosto juodas plėtmas—kraujas.

. . ■ ’ . . • • ' : ' 7
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■. — Atleisk, klaupia ji, kaip prieš aukurą. — Mano purvinos 
rankos niekuomet nepalies tavo tėvo vardo, jau niekuomet... 
Jos žvilgsnis sustingsta prie užgesusio veido. Ji laukia—atleisk. 
Bet ten tik Šaltas, viskam abejingas miegas:

— Visi mes dėl tavęs, ir tavo motina, ir aš... Kas tau 
darbo prie mano tėvo vardo.

— Širdį sukaustė negailestingos, šaltos replės. Vida kon- 
vulsingai sugniaužusi rankas traukiasi. Siaubas didėja. Ji bėga. 
Už durų pasijunta tebevelkanti pastirusiuos pirštuos brolio mirties 
apdangalą. Žvilgteria į lavoną — styro nuogi, negailestingai su- 
triuškinti sąnariai. Krūptelėjusi išmeta maršką, ši ištįsta, kaip 
besivejanti šmėkla.

Mergaitė išbėga į gatvę. Aukštai juodas ir tolimas dangus. 
Aplink vidurnakčio tyloje numirę viskam abejingi mūrai ir verks
mingas pavėlavusių važiuotojų bildesio aidas.

Sustojo tuščioje gatvėje viena, be proto, kaip tada, prieš 
trejus metus, kada ištrūko iš ano taip mylimo ir prakeikto; žmo
gaus glėbio. Ji tada buvo girta, kaip paskutinė valkata. Jis ją 
nugirdė vynu ir savimi, o paskum išjuokė. Bėgo ji tada slapsty
damasi nuo žmonių tamsiausiomis gatvėmis iki namų ir čia... 
ach, negi pasisakysi sergančiai motinai. Ne, Vida nenorėjo žudyti 
motinos. Negi supras jos brolis, vaikas Paulius, ir jam ji nieko 
nesakė. Dienomis daužėsi nuo vieno darbo prie kito, o vakarais, 
o naktimis? O, tos baisiai ilgos nemigos naktys. Ji rašydavo, ji 
skambindavo, ji skaitydavo romanus, bandė melstis — viskas 
veltui. Anoji baisi naktis persekiojo visur ją, kaip šlykščiausią 
šmėkla, ir Vida pradėjo bėgti iš namų. Kiekviena sutema buvo 
jai kvieslys į triukšmingiausias gatves, į kafešantanus, į klubus. 
Ten žmonės, ten verda gyvenimas — aistra, ten ji užsimiršdavo. 
Bet kiekvieną kartą, kada ji grįždavo, prieš ją atsistodavo Pau
lius, tas judrus karštakraujis Paulius, ir maldaudavo ir grąsindavo.

Vidai surakindavo žandus vidujinis skausmas. Ji. nusigrįž- 
davo nuo brolio, kad paslėptų ašaras, ir tiktai tarusi „ Kas tau 
darbo, vaike“, išeidavo. Ne, ji neatvėrė jiems savo žaizdos pat 
pradžioje; dabar jau vėlu. Į kokias pelkes jinai įbrido? Ji išėjo ir 
daugiau nebegrįžo. Ji pasidarė valkata — nei savo žmogaus, nei 
savo kampelio, ir ilgainiui jai pasidarė visai paprasta, kad ji 
tūrėjo paklusti reglamentacijos įstatymui. Užmigo dvokiančiose 
pelkėse...

Bet koks baisus pabudimas, geriau būtų mirusi. Sulaužyta 
viskas, viskas sutrupinta ir sumindžiota. Visi jie, ir tėvas, ir mo- 

t tina, ir jis, ach, tas padykęs, bet kilnios dvasios ir geros širdies 
Paulius, visi jie nuėjo į niekieno neišmatuojamus^ tolius. Tik ji 
paliko, ji, kuri sudaužė ir savo ir jų gyvenimą, ji stovėjo apmiru
sioje gatvėje viena, supurvinta.

Bet tik dabar ji pajuto, kad bus išgelbėta. Tasai brolio 
kraujas ir tasai skausmas širdy — dvi egzotiškos jos pasauliui

8 - •: . •• • . ’
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J. DRUNGAITĖ 
. • »

Griaudu
Tavo vardas saldus.
Tu žinai, kai jį Ištaria lūpos:
Nuo pradžios iki galo gaudžia vario varpai,
Visi žmonės ekstazėje klupo.
Man tada taip griaudu, . ”
Kažkas širdį pastigusią šaukia
Pavadint viską tik tavuoju vardu.
Taip griaudu, taip griaudu.

Nusiminimas
Ant Nevėžio migla.

. Ant Nevėžio tylu. 
Nebelaukia širdis

1 • ‘

Nūn stebuklą didžią. 
Rudens žemėj žiedai 
Jau daugiau nebžydės 
Ir audringi sapnai 
Tolumon neblškvies.

Tik rugsėjo giedra, 
Tik migloti rytai 
Perlą ašarom švies - 
Tie šalną vakarai.

gėlės ima skleisti gležnučius pumpurus. Atgailos ir susipratimo 
ašaros teka srovėmis per jos tylintį veidą.

— Viešpatie, atleisk jiems visiems, visiems, prisimena ji 
savo išnaudotojus: — ir man.

Ji pajuto, kaip atsipalaidavo joje bjaurūs varžtai. Tolyn, 
tolyn pakilo ir pasitraukė nuo jos, lyg baisi didžiulė suteršta 
ranka. Atslūgo dvasia, kaip patvinusi upė.

— Paulius, Paulius, — aidi visose erdvėse brolio vardas!
— Pauliaus nėra, jo nėra, — prisimena ji ir vėl verkia.
Už tai ji, Vida, jau visai kita. Tegul ją niekina, tegu nepasi

tiki. Gal nieks neišties jai užuojautos ir pagalbos rankų. Jos ke
lias — darbo ir triūso kelias. Bet, tegu ji negauna ir darbo, 
tegu ją išveja visi, kaip vilką į staugiančius nakties pusnynus. 
Tegu ji numirs badu dėl jo, dėl Pauliaus... Ta valanda^ prinoko 
seniai joje, Pauliuje. Ir štai įvyko, kas turėjo įvykti. Viešpatie!

1
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O. BELECKIENĖ

Moterų teisės Lietuvoje
’ » . - * ■ , ' ,

. ’ ’ » • . * . " •

Lietuvoje moterys lygias teises įgijo po Didžiojo Karo, Lie
tuvai susikūrus savarankiška valstybe. Rusijos valdymo laikais 
moterys neturėjo lygi y taisiy.

Teisių gynimas
Kalbant apie motery teises Lietuvoje, pirmoj eilėj kyla 

klausimas, kokiu būdu ir kokiu keliu buvo atsiekta motery teisiy - 
lygybė.

Lietuvių tautos pavergimo laikais musy moterys ypatingai 
daug pasidarbavo, kad Lietuva ištikty gyva. Moterys per. namy 
mokyklą išlaikė tautybę, atsispyrė prieš brukamą į jos namus 
svetimą religiją, svetimą kalbą, svetimą spaudą. Didžiojo Karo 
metu moterys ant savo pečių nešė nelengvą ekonominio, tautinio, 
kultūrinio ir visuomeninio darbo naštą. Lietuvai kuriantis savaran
kiška valstybe, moterys stojo į aktyvų valstybės atstatymo darbą, 
ir dirbo įvairiose valstybinio, tautinio ir visiuomeninio gyvenimo 
srityse. Dirbdamos tautos gerovės ir valstybės atstatymo darįą 
akylai sekė, kaip bus išrištas jų teisiy klausimas.

1917 m. sušaukta Vilniaus konferencija nusprendė—sukurti 
Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos reikalus ginti įgaliojo Lietuvos 
Tarybą. Konferencijoje dalyvauti nebuvo pakviestos moterys, į 
Tarybą taip pat nebuvo išrinkta nė vienos moters. Dėl tokio ne
siskaitymo, moterys pasijuto kiek įžeistos. Motery iniciatyva 1918 
m. pradžioje Kaune buvo sušauktas didžiulis mitingas. Pasakyta 
karšty feministinių kalbų ir išnešta rezoliucija, kurioje išdėstyta 
lietuvės nuopelnai savo tautai, pareikšta nepasitenkinimas dėl mo
ters ignoravimo ir reikalauta, kad kooptacijos keliu į Tarybą būty 
pravesta moteris, kuri galėty bendradarbiauti visuose Lietuvos 
atstatymo darbuose ir pasitarimuose. Po rezoliucija buvo renkami 
parašai visoje Lietuvoje. Rašėsi visi, kas tam motery reikalavimui 
pritarė. Surinkta tūkstančiai parašy. Motery delegacija iš Kauno 
su šia rezoliucija ir parašais nuvyko į Vilnių pas Tarybos pirmi
ninką (dabartinį J. E. Respublikos Prezidentą Antaną Smetoną). 
Tarybos pirmininkas, priėmęs delegaciją, pažadėjo moterų reika
lavimą Taryboje palaikyti. Delegatės buvo įgaliotas prašyti, kad,

■ ■ • ■ . ■ ■ . ■
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Ikai bus nustatoma Lietuvos konstitucija (jei Taryboje dar nebūty 
moters), moterims būtų užtikrintos lygios teisės.

Motery pakeltas balsas nors ir sutiko pasipriešinimo, bet vis 
dėlto buvo teigiamai išspręstas. Lietuvos Valstybės konstitucija 
garantavo moterų teisių lygybę prieš įstatymus.

» . * . • *

Moterys viešoje teisėje
Lietuvos tiek Laikinoji konstitucija, paskelbta 1918 m. (§22), 

tiek konstitucija Steigiamojo Seimo, priimta 1922 m. (§ 10), tiek 
konstitucija, paskelbta 1928 m. (§ 11), pripažino visus piliečius 
lygius prieš įstatymus. 1928 m. konstitucijoje pasakyta: „Visi 
Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, yra lygūs prieš įstatymus. 
Negali būti teikiama ypatingų privilegijų nei mažinama teisių pi
liečiui dėl jo kilmės, tikėjimo, tautybės“. Moterims lygiai, kaip ir 
vyrams, suteiktos politinės teisės—rinkti atstovus Seiman ir pa
čioms būti renkamoms. Rimkimų Steigiaman Seiman įstatymo 
str. 2, 1922 m. Konstitucijos § 24 ir 1928 m. Konstitucijos § 26, 
moterims ir vyrams pripažįsta lygias rinkimo teises. Pagal 1922 
m. konstituciją rinkimo teisę turėjo pilnateisiai Lietuvos piliečiai, 
vyrai ir moterys, turintieji nemažiau, kaip 21 metus amžiaus, o 
būti renkami—turintieji nemažiau, kaip 24 metus amžiaus. O pa
gal 1928 m. konstituciją—rinkti gali turintieji ne mažiau, kaip 24 
metus amžiaus, o būti renkami—turintieji ne mažiau, kaip 30 mėty 
amžiaus. 1928 m. konstitucija pakeltas rinkikų ir renkamųjų amžius.

Pilietinių teisių atžvilgiu Lietuvos moterys turi asmens ir 
buto neliečiamybės teisę, tikėjimo ir sąžinės laisvę; laiduojama 
korespondencijos ir susižinojimo paštu paslaptis, laiduojama Žodžio 
ir spaudos laisvė, pripažįstama laisvė daryti susirinkimus, laiduo
jama draugijų ir sąjungų laisvė; nuskriausta einančio savo parei
gas valdininko, turi teisę, nurodyta įstatyme tvarka, šaukti jį teis
man be jo vyresnybės leidimo ir sutikimo ir ieškoti nuostolių 
atlyginimo. Pagalios, kiekvienas pilietis, suprantama, ir moteris, 
turi peticijos teisę į Seimą.

Ar Lietuvos moterys tomis teisėmis pasinaudoja?
Susikūrus nepriklausomai Lietuvai ir užtikrinus moterims 

lygias politines ir pilietines teises, jos tomis teisėmis naudojasi. 
Aktyviai dalyvavo visuose Seimų rinkimuose ir į visus Seimus 
buvo pravesta motery atstovių. Moteriai, kaipo vyriausiai amžiumi, 
teko didelė garbė atidaryti Steigiamąjį Seimą, jame sekretoriauti 
teko jauniausiam seimo nariui, taip pat moteriai. Seimuose mote
rims teko eiti Seimo vice-pirmininko ir sekretoriaus pareigas, teko 
dirbti įvairiose komisijose. Moterys dalyvauja taip pat Savivaldy
bių rinkimuose, kaip rinkikės ir renkamosios.

Nors ir neturime dar išleisto įstatymo valstybinei tarnybai 
tvarkyti, tačiau valstybės administravimo aparate moterys dirba
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įvairiose žinybose iri*vietose. Mūsų Konstitucija paliko pas mus 
veikti prieš, karą veikusius įstatymus (Rusijos), kurie nepriešta
rauja mūsų konstitucijai. Prieškarinėje Rusijoje moterys neturėjo 
teisės stoti valstybinėn tarnybon (Valst. tarn. 5 str.), bet ši tvarka 
yra priešinga mūsų konstitucijai, kurioje pasakyta, kad Lietuvos 
valstybėje neturi galios joks įstatymas, priešingas konstitucijai. 
Taigi šis paveldėtas iš Rusijos įstatymas pas mus nustojo galios. 
Lietuvoje turime motery — universitete profesorių, lektorių, asis
tenčių, skyrių vedėjų; aukštesnėse ir kitose mokyklose — direkto
rių, mokytojy, ministerijų kanceliarijų viršininkių, referenčių, de
partamento sekretorių; teisingumo srityje—teisėjų, tardytojų, notarų, 
advokačių; sveikatos srityje — ligoninių, klinikų vedėjų, gydytojų; 
žemės ūkio srityje — agronomių, miškininkių ir tt. ir tt.

Neretai, ypač užsienio moterys įdomaujasi, kaip yra pas 
mus, ar moterims yra galimybės atsistoti valstybės priešakyje ir 
ir jai vadovauti. Išeinant iš mūsų valstybės santvarkos tenka pa
sakyti — taip, Lietuvos valstybė yra demokratinė respublika. Suve
reninė valstybės valdžia priklauso tautai. Respublikos preziden
tu gali būti renkamas kiekvienas Lietuvos pilietis, kuris gali 
būti renkamas atstovu į Seimą ir yra ne jaunesnis, kaip 40 metų. 
Tuo būdu moteriai neužkirstas kelias būti išrinktai Respublikos 
prezidentu. Ar tuo moterims teks kada nors pasinaudoti, tai atei
ties klausimas.

Moterys civilinėje teisėje .
Pagrindiniai valstybės įstatymai —konstitucija, yra vienodi 

ir veikia Visoje valstybėje (tik turi tafln tikrų variantų Klaipėdos 
kraštui). Taip pat visoje valstybėje (be Klaipėdos krašto) veikia 
ir visi kiti įstatymai, mūsų įstatymų leidimo įstaigų leidžiami. 
Lietuvai tose gyvenimo srityse, kur dar nesuskubta išleisti savo 
įstatymų, tenka naudotis tais įstatymais, kad ir netobulais, kurie 
pas mus veikė prieš karą (Rusijos). Civilinės teisės srityje tenka 
skirti buvusią Suvalkų guberniją nuo Kauno, Vilniaus ir Gardino 
gubernijų, nes Suvalkų guberniją veikė kiti civiliniai įstatymai, 
negu kitose čia paminėtose gubernijose.

Valstybės konstitucija deklaravo visų Lietuvos piliečių, be 
lyties skirtumo, lygybę prieš įstatymus. Civiliniuose įstatymuose 
buvo likę nuostatai, kurie teikė turto ir šeimyniniuose santykiuose 
didesnių teisių vyrams, ir moteris buvo atiduota vyro globai. Tie 
nuostatai nors tiesioginiai ir neprieštaravo konstitucijai, bet jie 
užgavo moterų teisių lygybę. Steigiamojo Seimo moterys—atsto
vai, pasiremdamos 1918 m. konstitucija, 1921 m. patiekė St. Sei
mui pasiūlymą:

1) peržiūrėti veikiančius buvusių Vilniaus, Kauno ir Gardino 
gubernijų plote civilinius įstatymus;

12 . • ■ • ' '
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S 2) peržiūrėti veikiančius buvusius Suvalkų gubernijos plote 
eivįiinius įstatymus;
\ t ž 3) pakeisti ar panaikinti tų paminėtų įstatymų straipsnius, 
küwepalaiko moters su vyru teisių nelygybę turto ir šeimos san
tykiuose. Kartu prie pasiūlymo buvo pridėta įstatymu pakeitimu 
projektas. 1922 m. išleistas įstatymas —. Civiliniu įstatymų pakei- 

^Sniäs ir papildymas, — kuris padarė didelę reformą moterų teisiu 
srityje. . •

I. Buvusioj Suvalkų gubernijoj ištekėjusių moterų teisės bu
vo visai aprėžtos, nes jos patekdavo vyrų globon: vyrui priklausė 
teisė valdyti žmonos turtus (1825 metu Civ Kod. 192 ir 193 str.), 
tiktai sudaroma prieš jungtuves sutartimi vyras galėjo atsisakyti 
nuo šitos teisės (to pat Civ. Kod. 191 str.); be vyro leidimo raštu 
žmona neturėjo teisės kelti bylą teisme, daryti aktus ir p. (Civ. Kod. 
182 h kt. str.). 1922 m. išleistu įstatymu ta žmonos padėtis tapo 
vjįai: pakeistą: visi įstatymo straipsniai, kuriais žmonos teisės bu
vo aprėžtos vyro naudai, panaikinti, ir dabar žmona ir vyras yra 
Įygūs^prieš įstatymus: „Susituokusiųjų turto santykiai, jeigu jie 
nenustatyti sutartimi, tvarkomi taip: susituokusiu turtas yra atski
rąjį, kiekvieno jų valdyme, atskira kiekvieno nuosavybe, dėl kurio 
kiekvienas j u turi teisės daryti nepriklausomai nuo antro susituo
kusių visokias civiline teise numatytas sutartis (Vyr. Žin. 85, 
1922. IV. 20)“. Einant paminėto įstatymo pakeitimu, kiekvienas

. sųsituokusiy j u pats valdo savo turtą, pats gina savo teises teisme, 
pats daro aktus, o pavaduoja vyras žmoną arba žmona vyrą, gavę 
vienas iš kito atitinkamą įgaliojimą.
; ' ■ Buv. Suvalkų gub. paveldėjimas eina tiktai įstatymu, kuris 
teikia''lygias teisesmoterims ir vyrams (dukterims ir sūnums).

II. 1922 m. įstatymu civiliniai įstatymai, veikiantieji buv. 
Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų plote pakeisti ta prasme, 
•kad nuo 1922 m. įstatymo paskelbimo dukterų teisės sulygin
tossu sūnų teisėmis. Paminėtose gubernijose, einant įstatymu 
(X ;f; I dal.), dukterys iki 1912 m. birželio 3 d. gaudavo tėvo 
arpą motinos palikto turto, jei yra brolių, tiktai Vu dalį, o po 
1912 m. birželio 3 d. miestuose dukterys gaudavo lygias su sū
numis dalis, o žemės ūkiuose jos gaudavo 1/? dalį. 1922 m. įstaty
mų sūnų ir dukterų dalys miestuose ir žemės ūkiuose lygios. 
Šiose gubernijose anksčiau paveldėjimą tarp Valstiečių leido tvar
kyti papročio teise, kas sudarydavo keblumo, dabar 1922 m. 
įstatymu to nebėra.
* 

s • ‘
» ■ •

J..y;',," Našlių teisės
Atskirai tenka pakalbėti apie našlių teises. 1922 m. įstaty

mas’labai pagerino našlių padėjimą buv. Vilniaus, Kauno ir Gar
dino gubernijose. Čia našlė po vyro mirties pirma gaudavo V? 

• dalį, p dabar žmona gauna po vyro V4 dalį nekilnojamojo ir kil-
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nojamojo turto nuosavybėn. Našlė Vi gauto vyro palikimo galr 
valdyti, įkeisti, parduoti ir t. t. Jai mirus ta dalis eina jos vaikams, 
ar kitoms jos giminėms. Jei vyras nėra palikęs savo paties ne
kilnojamo turto (žemės, trobą), o tokį turtą turi jo tėvai, tai našlė 
gali reikalauti iš vyro tėvo V* dalį tos nekilnojamojo turto dalies, 
kokia tektą jos vyrui, kaip tėvo įpėdiniui. Vadinasi, sūnūs kol 
gyvas negali reikalauti iš tėvo, kol tėvas gyvas, jokios dalies, bet 
jei sūnus miršta, tai marčiai uošvis turi duoti dalį, bet^ keturis 
kartus mažesnę už dalį, turėjusią po tėvo mirties tekti sūnui.

Dar daugiau teisią tenka našlei, jei vyras miršta nepalikęs 
vaiką ar ją tiesiosios linijos įpėdiniu (vaiku vaiką), tai žmona 
po vyro gauna valdyti kitas 3/< dalis turto iki savo gyvos galvos 
arba iki ištekant. Tos % nėra našlės nuosavybė, ji negali par
duoti, įkeisti, negali visai sunaudoti, bet gali imti tik tą pelną, 
kokį turtas duoda—nuomą, nuošimčius ir tt.

Kokios teisės tenka našlei po jos vyro mirties, tokios tenka 
našliui vyrui į žmonos turtą, jeigu žmona miršta anksčiau už vyrą.

Buv. Suvaiką gub. našlė gauna valdyti iki gyvos galvos 
savo mirusio vyro lygią su vaikais dalį.

Moterys baudžiamoje teisėje
Baudžiamosios teisės srityje moterims yra suteikta kai ku

rią palengvinimą. Einant Baudžiamojo Statuto 58 str., moteriai 
mirties bausmė pakeičiama sunkiąją darbą kalėjimu iki gyvos 
galvos. Moterys suimtos būdamos nėščios ir 40 dieną po gimdy
mo atleidžiamos nuo darbą; po to, kol peni kūdikį savo krūtimis, 
joms darbai palengvinami (Baudž. Stat. įst. 970 str.).

Moterų teisės ekonominėje srityje
Valstybės konstitucija laiduoja kiekvienam piliečiui darbo 

ir iniciatyvos laisvę, suprantama, ir moterims. Moterys, galėdamos 
užsiimti įvairiomis profesijomis, verstis amatais, prekyba, dirbti 
pramonėje, gali užtikrinti sau pragyvenimą ir ekonominį savaran
kiškumą. Pagal Civ. Įst. X t. I dal. 2202 str., žmona be vyro su
tikimo negali parsisamdyti tarnybon. O pagal 1933 m. pramonės 
darbininką samdos įstatymą — ištekėjusi moteris be savo vyro 
sutikimo turi teisę daryti samdos sutartį.

Šiandien Lietuvos moterys, būdamos lygiateisiai piliečiai, 
kaip ir vyrai, ir turėdamos galimybės dirbti įvairiose gyvenimo 
srityse, turėtą kreipti dėmesį į tai, kad turimomis teisėmis tinka
mai pasinaudotą, jas saugotą ir kiek galima plėstą.
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AM. MAŽYLYTĖ

Moters Didžiojoj didaktikoj

Čekg pedagogas Jonas Atnosas Komenskis, Didžiosios di- 
daktikos autorius, XVII a. žmogus (1592—1670). Mokymo ir auk
lėjimo pavyzdys per visus 50 mėty savo veiklos mokyklose. O 
kaip pedagogas teoretikas yra palikęs tiek drąsių ir gilių minčių, 
jog daugelis j y tebėra visai aktualios ir šių dienų mokyklų re
formoms.

Didžioji didaktika sukaupia visa, ką jis norėjo pergalvojęs, 
išradęs, palikti palikuonims. Joje yra 33 skyriai. Čia tiriami bend
rieji žmonių gyvenimo tikslai, mokymo principai ir mokymo 
organizacija. Kitus savo veikalus pats Komenskis laiko tik pla
tesniais nagrinėjimais joje iškeltų minčių.

Visuotiname švietimo gerinimo plane apie moteris ten 
kalbama dvejopu atžvilgiu: apie mergaičių švietimą ir motinų 
mokyklas.

Aplenkdamas vyravusią tais laikais nuomonę, jog tik berniu
kai tereikia mokyti, jau 9-me savo veikalo skyriuje Komenskis 
skelbia, jog reikia mokyti abieju lyčių jaunuomenę, ir mokykla 
turi būti bendra jaunuomenės susirinkimo vieta. Tokia nauja mintis 
negalėjo apsieiti be platesnio paaiškinimo. Netrukus skyrium at
sakoma į klausimą, ar reikia mokslinti moteris.

„Negalima ganėtinai paremti to tvirtinimo, kad moteris... reikia šalinti nuo 
mokslo (vis tiek, ar jis dėstomas lotynų ar gimtąja kalba).

Juk moterys taip pat Dievo lygmens, busimojo gyvenimo, Dievo ma
lonės ir karalystės dalyvės, išskirtos gyvu ir paimliu prie išminties protu (dažnai 
daugiau negu mūsų lytis), joms taip pat atviras kelias į aukštą žinojimą, nes 
pats Dievas dažnai rinkdavo jas žmonėms valdyti, karaliams ir kunigaikščiams 
išgelbimu patarimu padėti, gydymo menui pažinti ir kitiems žmonių giminei 
naudingiems tikslams, net pranašystėms ir kunigams bei vyskupams įkvėpti. 
Kam mums reikia leisti jas prie elementoriaus, o paskiau nuo knygų šalinti? 
Argi mums bijoti jų niekdžiugiškumo? Bet juo daugiau mes duosime darbo 
jų mintims, juo mažiau bus vietos niekdžiugiškumui, kuris paprastai atsiranda 
dėl proto tuštumo... Visa tai, ką aš sakau, nė kiek neprieštarauja mūsų 
tikslui, nes mes patariame duoti mokslo moterims, ne jų smalsumui patenkinti, 
bet jų dorovei ir laimei kelti, ir, svarbiausia, mokyti jas tų dalykų, kuriuos ži
noti ir mokėti moterims pritinka: namų- ūkiiii vesti, savo, vyro, vaikų ir šeimos 
gerovei didinti... Kas bus, jeigu amatininkai, prastuoliai, nešikai ir net moterys 
bus mokyti? Aš atsakyčiau: bus tas, jog priderančiai sutvarkius visuotinį jau- 

„nuomenės mokymą, visi žinos, ką veikti ir ko siekti gyvenime, kiek plačiai 
elgtis ir kaip kiekvienam savo postovį saugoti“.
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A. ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ

Kalėdų sonata
♦ ■ ■ » “ i . • . . .

Tai kas; kad giedam gloria, 
1r kad ramybės šventė — 
Jeigu dūšia 7-nis sopulius 
Ir šiandien kenčia.

Ateina ir nueina baltos dienos, ..... ...
Kaip lyriška poema. —
Gerai, kad tu, žmogau, neatmeni, 
Jau savo pasakos neatmeni.

Danguje fleitos ir aniuolėlią chorai 
Pasauliui gieda džiaugsmo uvertiūrą; 
O žemėj geros valios žmonės 
Ir radijo ir patefonus turi.

Ir tu, širdie mana,
Gyvenimo su laime tu išsilgusi — 
Dainuok Kalėdą dievišką sonatą.
Dainuok, kaip ubagas prie mūro sienos, 
Kursai jau nieko ir negirdi, ir nemato.

Platų sąmoningą įgy tųjų moterims žinių pritaikymą jis mato 
motinų mokyklose, kurios išeiti skirtos visiems jaunuoliams, Tai 
būtų pirmoji motinų vadovaujama mokykla, kurioj Komenskis 
norėtų, kad būtų įkvėpta vaikui visa, kuo mes norime aprūpin
ti žmogų visam gyvenimui.

Šiam periodui Komenskis suskaito 20 mokslo šakų: meta
fiziką, fiziką, optiką, astronomiją, geografiją, chronologiją, istoriją, 
aritmetiką, geometriją, statiką, mechaniką, dialektiką, gramatiką, 
retoriką, poeziją, muziką, ūkį, politiką, etiką, religiją... Kad išsklai
dytame šiais išdidžiai skambančiais vardais sukeltą nusistebėjimą, 
plačiau parodysime, kiek tie mokslai Motinos mokykloj turėjo būti 
einami. Pav., geografijos reik išmokyti vaikus suprasti, kas yra 
kalnas, slėnis, laukas, upė, sodyba, ‘ miestas ir ta vieta, kur jie 
gyvena; astronomijos — ką vadiname dangumi, saule, mėnuliu, 
žvaigždėmis; aritmetikos — mažai, daug ir pirmosios dešimties 
skaičių sąvokas; poezijos — įkvėpiama pamokant ritminių eilėraš
tukų; muzikos—giedoti lengvesnes šventų giesmių vietas, ir pa
našiai, vis vaikiškai, bet teikiamos žinios turi būti teisingos. Vaikai 
tai turėtų pasisavinti nepajusdami jų linkusio žaidimui gyvenimo 
sutrukdymo, lengvai, vaizdžiai. Bet auklėtojos motinos sąmoningu
mas, kad tinkamai patenkintų šiuos Komenskio norus, turėjo 
būti gana aukštai pakilusio lygio.

16 ■ ■ ■ .. • ; .
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Komenskis skirsto ketveriopą mokyklos padalijimą: čia mi
nėtą motiny mokyklą, gimtosios kalbos, lotynų kalbos mokyklas 
ir akademiją. Kiekvienai jy po šešeris metus, pradėjus nuo 3 mėty 
amžiaus. Visoms mergaitėms jis skiria motiny ir gimtosios kalbos 
mokyklas, būtent, jy hiokymui siūloma dvylika metų. Tai septy
nioliktojo amžiaus genijaus minties ir širdies polėkis. Apskritai, 
tam laikui, tai pasakiška svajonė, kuri laukė realizuojama tris 
šimtmečius. Jule Verno Paspartutus, kurie taip jaudino bendralai- 
kius, ir keli dešimtmečiai jau pralenkė. Achilo greitis tetinka, 
matyti, materialinėms techniškoms gėrybėms perdirbti. O dva- 

- siškyjų mokslų raida teturi vėžlio spartumą.
Trims sielos pagražinimams: mokslui, menui ir dievotumui 

ugdyti Komenskis suteikė stipry impulsą. Krikščioniškas paskuti
nių tiksly supratimas, mokymo prigimties pažinimas, vaizdų mo
kymas, stebėjimas gamtos paslapčių ir iš jų susidarymas mokymo 

i metodų skiriama tiek berniukams, tiek mergaitėms lavinti. Per 
f Komenskį vykstame į Montessori. Kai skaitome Didžiąją didak-
j tiką ir Mokslinės pedagogijos metodą, Šias abi nesenstančios iš

minties knygas, tai juntame neatjungiamą sąryšį tarp idėjos ki
limo ir jos realizavimo gyvenime. Pati pedagogijos metodo auto
rė, tartum, gyvas liudininkas Komenskio spėto šviesios, veiklios 
ir geros moters tipo. Jos kalba, pasakyta steigiant vienus vaiky 
namus, įsitikinimų kilnumu yra, rodosi, visai gimininga anam XVII 

. į . ' a. veikalui. Tik Komenskis klojo planus ateičiai, o Montessori 
daug tyrė ir tėbetiria bandymais dabartį, sudarydama savotišką 
sistemą auklėti mažamečiams. Vaikų namų, arba mūšy vadinamų 

L vaiky darželių, steigimo mintis tarpo moteriškos išminties ir mei- 
I lės pavėsy:

■ „Namus sudaro ne vien sienos, nors tos sienos yra švarios ir šviesios,
Vi nors jos yra intyminio gyvenimo sargai ir šventi šeimos simboliai. Namai Įgyja 

daug didesnės už t| viską reikšmės. Jie gyvena,, turi sielą, turi lyg .švelnias 
į moteriškei padedančias rankas! Namai teikia gyvenimą ir gerovę, globoja ir auk-
1 lėja, kaip ant malonios ir taurios moteriškės kelių pavargęs darbininkas randa
■j atilsį ir paskatą toliau gyventi atnaujintą gyvenimą. Visas gyvenimas čia jau-
į kus ir laimingas... namai, socializuoti, veiklūs, apsaugūs, malonūs, auklėją ir

guodžią, bus tikrai žmogaus vertas lizdas, kuriame žmonija gerės ir triumfuoda
ma eis antlink amžinai nenuttūkstančio gyvenimo“.

Šitoks vaiky namų likimo atvaizdavimas iškelia jau nebe 
tiek mokslinės gydytojos savybes, kiek moteriškos sielos subtilu- 

j mus. Komenskis pramatė, jog ir moters sieloj glūdi gražių savotiš-
j kūmų, kuriuos išlavintus galima būtų naudingai pritaikinti tvar-

I t kant žmonių savitarpio ir žmonių su Dievu santykius. Ir atsitiko 
Į taip, jog netolima piety kaimynė, trečią šimtmetį po Komenskio 
į mirties, jo abstraktiškoms motinų mokykloms priešpastatė vaiky
Į prigimties pažinimu ir naujais mokslo laimėjimais paremtus,

puikiai suorganizuotus vaiky namus, kurie, lyg motinų mokykly 
teisėti įpėdiniai, vykdo Komenskio moterims žadėtąjį vaikučių 
ugdymą, r • ’ ■ * ‘ -
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IRENA ZARZYCKA

Vestuviniai batukai
— Alink! Bijok Dievo... pusė septynių!
—Jau keliuosi, mama...
—Tu jau visa valanda keliesi, prieš astuonias turime būti 

pas meistrą. Žinai, kad paskui einu j darbą.
Vietoj atsakymo, iš kartūninės uždangos, slepiančios kam

bariuko kertę, pasirodė berniuko galva.
— Dabar jau iš tikrųjų keliuosi, mama! Moteriškė pamažu 

nusišypsojo ir maloniau tarė:
Na, na... tik skubinkis.

Iš už spalvuotos uždangos išsikišo smulkus berniukas.
Į kabantį prie mažo langelio veidrodį pažvelgė pora dide

lių tamsių akių, apjuostų juodomis šilkinėmis blakstienomis, ir 
nuostabiai gražiai išlenktos lūpos švelniai nusišypsojo. Aliukas 
su didesniu, negu paprastai, rūpestingumu prausėsi, šukavo savo 
didelius juodus plaukus, stengdamasis sudėti juos gražiai ant Šono. ‘ 
Baltas veidas truputį paraudo.

Motina žiūrėjo su didele meile į nuostabiai gražy berniuko 
veidą... bet tuoj pilnas meilės žvilgsnis krito, tiesa, ant nedidelės, 
bet bjaurinančios sūnaus figūrą, kupros... ir atsiduso!

— Eikš, Aliuk... aš tau perskirsiu... Berniukas pasilenkė prie 
motinos rankų: < .

— Dėkui, mama... man taip sunku atlenkti rankas.
— E, tu, elegantas iš mariy putos... suvalgyk pusryčius, aš 

tuo tarpu apsiruošiu, gal pakeliui užsuksime į bažnyčią.
Berniukas atsisėdo prie stalo, o Zofija, Šluodama kambarį, 

galvojo apie liūdną praeitį...
Kai gimė Aliukas, ji buvo laiminga staliaus žmona* vyro my

lima ir kaimynių gerbiama (baigusi 4 klases). Vos mažutis turėjo 
4 metus, kilo karas. Vyras išėjo į kariuomenę, Zofiją išsiuntė į 
Odesą. Pakelyje į Odesą Aliukas iškrito iš vagono prie pačios 
stoties... Gyvybę išgelbėjo, bet paliko atminimas —kupra. Po dvie
jų metų buvo sušaudytas jos vyro pusbrolis.Nuo tada visur glau
dėsi su vaikučiu... buvo tarnaitė, skalbėja... laikraščių nešiotoja, 
pagaliau pasisekė jai sugrįžti į Lenkiją... čia sužinojo, kad vyras 
užmuštas... Turėjo parduoti likusius baldus, kurie dar nebuvo iš 
vogti, ir vėl ieškoti darbo. Nepaprastai gražus, bet silpnas Aliukas

iš ' ''
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labai mylėjo motiną. O vienintelis, mylimiausias jo žaislas buvo 
nuo šokolado dėžutės paveiksliukas, rąstas šiukšlyne. Paveiksliu- 
kyj buvo gražios mergaitės veidelis, apsuptas aukso plaukais. Aliu-' 
kui buvo ji „Burtų karalaitė“, su kuria niekuomet nepersiskirdavo..

Berniukas galėjo ištisas valandas kalbėti su savo «karalai
te“, kartoti jai perskaitytas arba išgirstas pasakas. O žinojo jų 
daug. Zofija išmokino_sūnų skaityti ir rašyti. Paskui atnešdavo 
jam įvairiausių knygų, gautų iš darbdavių. Buvo tai labai suplė
šytos Vaikiškos pasakos, nudėvėti geografijos vadovėliai, gamtos ar 
istorijos apsakymėliai. Žinodama motina, kad tai buvo vienintelis 
kupreliui malonumas, ne kartą už sunkiai uždirbtą skatiką dar pati 
jas pirkdavo iš antikvarijaus, kurias Aliukas godžiai perskaitydavo.

Baigęs 15 metų, Aliukas užsispyrė dirbti.
— O gal uždirbsiu daug pinigų, ir išvažiuosime toli į dyku

mą, pastatysime namelius ir būsime laimingi, — aiškino motinai.
1 Ir pažįstamai poniai rekomenduojant, Aliukas pradės moky-
T tis pas gerą batsiuvį.

Pono Zigmunto klijentės buvo pačios didžiosios ponios ir 
artistės. Tai buvo didelė Zofijos laimė. Šiandien ten nuves savo 
vienintelį.

— Mama, aš jau seniai pavalgiau... bet, mamute, taip prie 
to šepečio užsigalvojo!, kad apie mane pamiršot.

Krūptelėjo, kaip pažadinta, ir rengdamasi greitai kalbėjo:
— Atmink, Aliuk, klausyk, ką meisteris liepia... su berniu

kais neprasidėk.;, prašau tavęs...
—- Gerai, mama! Tai sakydamas ištraukė iŠ po pagalvio 

smarkiai sutrintą paveiksliuką su „karalaite“, pabučiavo jį ir pa
dėjo atgal po pagalviu.

V Meistras mandagiai, nors kiek išdidžiai, pasisveikino su Zo-
į fija ir pasakė berniukui:
j -— Tegu kavalierius atmins, kad pas mane štukų nėra: dirbti,
j klausyti, kalbėti mažai, arba — ieškoti sau vietos kur kitur.
j Aliukas be žodžio pakėlė savo gilias akis ir žiurėjo į nus-

! kuštą, riebų meisterio veidą, kuris daug švelnesniu balsu paklausė:
—- Kaip vardas?

} — Aleksandras... Aliukas... pasiskubino motina.
— Sėskis čia... nuvalysi šias lakierkas... gali, ponia, būti 

rami, skriaudos nebus, o dabar sudiev, nes esu užimtas.
j Zofija, pažvelgus į sūnų, išėjo. Tuo tarpu pradėjo rinktis
I. mokiniai — darbininkai, kurie žiūrėjo j Aliuką truputį piktai ir
[ jau beveik pradėjo jį užkabinėti. Bet kai įėjo prižiūrėtojas—

ponas Juozas, dešinioji meisterio ranka, kuris patsai nedirbo,
j tyluma užviešpatavo kambaryje.
j Aliukas šalia nedrąsos pasirodė labai vikrus ir gabus mo-
I kinys. Pirmomis dienomis kentė draugų pašaipą, paskui įgimtas

J jo Švelnumas, nuolankumas ir gabumas pasakoti pasakas palenkė
| bendradarbių simpatiją, Vieną rytą valgant pusryčius ir smarkiai,

. J ■ ■ ■ -
i . ■ ■ '

r . ' • . ■ . • . - ■ .

1 • ; ■ ■ . ■■■*

20



besiginčijant, vienas iš jg kreipėsi į Aliuką, kuris, kaip visuomet, 
sėdėjo tylėdamas ir žiūrėjo pro langą: ,

y -—Aliuk, tavo tėvas, tur būt, buvo nebylys.
Būrys prapliupo juoku, o užkabintojas tęsė:

— Ir tau nuo užgimimo liežuvis basliu virto.
— Ko iš manęs norit?
— Ar pasakysi mums ką nors įdomaus... o gal moki tik- 

„mama“ ir „tėte“, ką?
— Duokit jam ramybę, jis maža kalba, bet už tai daug 

galvoja,
— Didelis ponas... kunigaikštis iš karališkos šuninyčios, 

nemalonėja su mumis kalbėti... Aliukas valandėlę tylėjo — paskiau 
staiga nusišypsojo ir ramiai tarė:

— Pasakysiu jums ką nors... palaukit.
Ir be jokios įžangos; pradėjo berniukams pasakoti kažkokią 

nuostabią istoriją, kvepiančią naiviška fantazija, kurią tik jis žinojo.
Suūžė pilkame kambaryje senovės miškai... Suskambėjo 

taurelės užkeikty gėlių, o viduryj visko — auksaplaukė mergaitė...
— Kas, po velnią, šiandien su pusryčiais... prie darbo! — 

suriko ant slenksčio ponas Juozas. Išsigandę berniukai pasilenkė 
prie darbo. Prižiūrėtojas kiek nustebo, bet nieko nepasakė. Vakare 
kiekvienas berniukas padavė „kupreliui“ ranką ir su slepiančiu 
žingeidumo juoku prašė: -

— O, užbaik mums rytoj tą pasaką.
Nuo tada įprato pietaujant Aliukas tyliu, skambiu balsu 

pasakoti įvairias fantazijas, o berniukai sėdėdavo užsiklausę.
Vieną saulėtą kovo rytą Aliukas ėjo į antrą aukštą, kur 

buvo dirbtuvė, kai per langą iš priemenės pasiekė jį kažkoks 
jaunas, nepaprastai skambus ir meilus moters balsas:

— Maryte... o pakelis? Maryte... sugrįšk! Berniukas priėjo 
prie lango ir pažvelgė. Ant kiemo stovėjo šypsodamasi mergaitė, 
mojo rankomia ir kažką rėkė. Pažvelgė į jos žiūrimą pusę: 
pirmame aukšte, dešinėj pusėj buvo atdaras langas ir juokas... 
Dvi baltos rankutės sujudėjo ore ir prie mergaitės kojy nukrito 
pakelis. Aliukas pasuko galvą į dešinę ir pasirodė jam, kad prieš 
akis pražydo kažkoks stebūklingas, purus aukso žiedas...

Atkreipė žvilgsnį į tas auksines garbanas, o širdis pradėjo 
smarkiau plakti. Veidelio pamatyti negalėjo, — uždengė jį išdrai
kytos garbanos, kurios, atrodė, ištirps saulėje.

Tą dieną Aliukas pasakų nepasakojo, o vėlų vakarą, gulė
damas siauroje lovelėje, ilgai žiūrėjo į savo „karalaitę“, pagaliau 
užmigo svajodamas...

Kitą dieną Zofija nustebusi žiurėjo į ramų ir malonų vien
turtį. Lova nepaklota, rankšluostis numestas, nešvariai iššluotos 
grindys,. — net pusryčio' berniukas nepasiėmė... Zofija nuėjo į 
darbą, o neramios mintys apie sūny graužė vargšės širdį. Aliukas 
tuo tarpu užbėgo ant laipty ir godžiai žiūrėjo į priemenės langą. 
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Įvairios mintys sukosi vargšo galvelėje... O gal pažvelgs, gal 
atidarys langą?...

Po pusvalandžio laukimo nulipo į pirmą aukštą ir atsistojo 
pas duris, už kurių slėpėsi auksaplaukė. Ten juodomis raidėmis 
baltame metale spindėjo: „Henrikas Smolinskas, dvarininkas“.

Ant laiptų bildėjimas.
— Aliuk, ar mokaisi skaityti?...
— Taip. Žiūriu... kas čia gyvena?...
— O kodėl toks raudonas?...

' . — Raudonas? E... taip tau tik atrodo...
— Nepapasakojai mums vakar pasakos.
— Galvojau apie naują.
Įėjo j dirbtuvę. Aliuko mintys be pertraukos sukosi apie 

aukso galvutę... tokią pat turi jo „karalaitė“.
— Alink! Nunešk batelius poniai grafienei...
Berniukai pavydėdami pažvelgė į laimingą išrinktąjį. Gra

fienė visuomet duodavo gausiai arbatpinigių. Kai Aliukas dėjosi 
batelius, gretimam kambaryj išgirdo pažįstamą, skambų balselį.

— Prašau poną... tik, kaip galima, greičiau... jie man būtinai 
reikalingi.

— Manim, panele, galite pasitikėti... tikriausiai, panele/ 
busi nuolatinė mano klijentė.

Į dirbtuvę įėjo Juozas, laikydamas rankose porą mažų ba
tukų... Aliukas su drebančia širdimi pažvelgė į praviras duris. 
Ružavumas .užliejo jo beveik vaikišką veidą, bet tuo pačiu laiku 
prie jo priėjo prižiūrėtojas. (

— Trauk tave cholera... batai turėjo dvyliktą valandą būti...
— Prašau poną, ar negalėtų nueiti Viadukas... man taip... 

tik šiandien... esu silpnas... Vaikai išpūtė akis, Aliuko veidas 
buvo užlietas purpuro banga.

į Prižiūrėtojas be žodžio padavė pakelį Viadukui — o paskui
pažvelgė į Aliuką, kuris atrodė kaip* ligonis, su blizgančiomis

Į akimis ir perkreiptomis lūpomis... *
Draugai pastebėjo, kad Aliukas kažką slepia. Jie prievarta klau-

1 sinėjo, bet jis tylėjo, kaip užburtas. Pertraukos metu vėl pradėjo 
kažkokią pasaką, bet nesisekė, kartojo, nutraukdavo, — kad klausy
tojai netekę kantrybės ėmė šūkauti, ir juos Juozapas turėjo malšinti.

Namie Aliukas rado motiną, kuri, priglaudusi sūnų prie krū- 
į tinęs, paklausė:
Į — O kodėl Aliukas šiandien taip skubiai išbėgo... ką?

Neatsakė. Primerkė akis ir, padėjęs motinos delną sau ant 
j skruostų, paklausė:
j — Mama, ar kai apie ką nors galvoji ir labai trokšti, ar
Į tas išsipildo?
j — O ko tu taip labai nori?

— Nieko... aš taip sau, tik taip klausiu...
r — Reikia melstis, sūneli...
L ■ ■ .
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Ir Aliukas tą vakarą ilgai klūpojo tamsiame savo kampelyje...
— Na, kaip šiandien, Aliuk, sveikas ėsi?
—- Taip, pone.
— Tai imk šiuos batelius... bėk į pirmą aukštą pas poną 

Smolinską... pasakyk, kad kitaip susiūti nebuvo galima...
Berniukas stovėjo, kaip pritrenktas... išbalo, kaip drobė... 

staiga sugriebė batukus ir išbėgo, kaip pasiutęs.
— Aliuk... Aliuk... reikia 3 auksinu!...— Linktelėjo galvą jau 

.ant laiptu. Atsidūręs prie dury girdi, kaip jam širdis plaka... ir 
nedrįsta pakelti rankos prie rankenos, pagaliau užmerkia akis, 
palenkia nedrąsiai rankeną... kartą.. kitą...

— O kodėl, kavalierius, neskambini? Pas ką?
— Aš iš batsiuvio... batukai...
Mergaitė paėmė pakelį.
— Palauk kavalieriau... o čia... — nurodė kėdę prieškambaryj.
Netrukus išgirdo mergaitės balsą:
— Kiek reikia?
— 3 auksiny.
Pranyko vėl už kambario durų, o kupriukas stovėjo ir jau

kinos — gal pasirodys aukso galvutė. Pradėjo skubiai šnabždėti 
„Tėve mūšy", bet nespėjo baigti — pajuto rankoje pinigus, ir 
kambarinė atidarė jam duris į priemenę. v

— Aliuk, še 50 kapeiky, ko tu neskaitai, kiek gauni? Čia 
tai tavo. —

Mechaniškai ištraukė ranką, palenkė galvą su liūdnu veidu, 
perkreiptomis iŠ skausmo lūpomis ir atsisėdo prie darbo. Berniu
kai Šnibždėjo tarp savęs, kad Aliukui nuo pasakų galva susimaišė. 
Juozapas, praeidamas pro šalį, palengva paglostė vargšo galvą. 
Nuo to laiko Aliukas galvojo, kad jo aukso išsvajotoji paliks tik 
pasakose. Bet vieną popietį išgirdo saldų, mylimą balselį greti
mam kambaryj. Zigmantas pašaukė prižiūrėtoją, o berniukas 
prisikišo prie duru ir pamatė tik mažą kojytę, šviesia kojinaite, 
padėtą ant kėdutės.

— Tu nekišk nosies...Aliuk!...
— A, kodėl toks žingeidus?
Susirietė ir tylėdamas paėmė odą į rankas, bet sielą traukė ten, 

prie tų smulkiu, šviesių kojy. Neužilgo duryse pasirodė Juozapas.
— Zenkiai, šiandien turėsite džiaugsmo — visuomet piktas 

prižiūrėtojas šyptelėjo, o 4 poros akiy žiūrėjo į jį, kaip per miglas...
— Imkite bilietus į teatrą...
Valandėlė tylos. Paskui visi sušuko:
— Į teatrą?... Anksti! Į vaidinimą... Iš kur?
— Panelė Smolinskaitė šiandien vaidina ir atnešė porą 

.bilietų, kaip šiy narny gyventojams... na, juk ji čia rėdosi...
Džiaugsmas! Nė vienas iš berniuku dar nebuvo buvęs teatre, 

nors į kiną dažnai ėjo.
' ■ ' \ . .
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Tol apie tai kalbėjo, kol Juozapasusurlko:
. — J darbą, tinginiai, nes atimsiu bilietus...

Vakare būrelis berniukų stovėjo prie reklamų, skelbiančių, 
kad į svečius atvažiavusi Maja Caro vaidins „ Fausto “ Gretchen.

-7- Bet ji vadinasi Smolinskaitė?
— O gal tai ne ji... kaip manai, Aliuk?
Bet Aliukas nieko neatsakė, tik virpėjo. Ir jis pirmą kartą 

bus teatre. Be to, pamatys savo karalaitę!
Vikrus Viadukas surado vietą, kur jie atsisėdo.
Aliukas įtemptai laukė Gretchen pasirodymo scenoje ir, štai, 

pagaliau pasikelia uždanga, pasirodo aiški ir žavinga galvutė ir 
mergaitės veidelis. Saldus, sidabrinis balselis veikia klausytojus. 
Tarsi skamba... tai miršta... sklinda perlinis žavesys... tai lakštin
galos balsas... tai tylaus upelio čiurlenimas.

Kupriukas pergyveno nuostabiausią gyvenimo pasaką. Ber
niukai išsiskirstė į namus tylėdami, susikaupę ir susimąstę, o 
Aliukas iki vėlyvos nakties su blizgančiomis fosforu akimis 
pasakojo motinai, o kai užmigo, pašokdavo ir verkdavo per sapną.

Slinko dienos. Aliukas vaikščiojo, kaip užburtas. Kažko 
laukė, žvalgėsi, apsijuosęs laumės juostų voratinklių svajonėmis. 
Keletą kartų išgirdo auksaplaukės balsą gretimame kambaryje. 
Bet išsvajoto veidelio nepamatė. Kartais norėjo eiti į teatrą- — 
bet neturėjo pinigų, nes viską, ką gaudavo, atiduodavo motinai. 
Ilgesys graužė vargšo kupriuko širdį. Kai keletą kartų turėjo 
nunešti jai batukus — nėjo, nors svajojo pamatyti iŠ arti tą 
karalaitės galvutę, bet sykiu jautė nepaprastą baimę. Visoj me
lancholijos pilnoj sieloj skendėjo jos atvaizdas... Svajojo negalimas 
situacijas, kuriose ji buvo su juo arti, gelbėdavo ją iš po arklių 
kanopų... Išnešdavo iš liepsnojančio namo... Išvogdavo iš pagro
busių ją indėnų, o pati mintis, kad galėtų į ją prakalbėti, kad 
galėtų prie jos prisiliesti, iššaukdavo smarkų Širdies plakimą.

Kartą Zigmantas, jo sesuo ir Juozapas valgė pietus. Atsidarė 
dirbtuvės durys, ir mergaitės balselis paklausė:

— Ar galiu matyti poną Zigmantą?
Dirbtuvėj užviešpatavo tyla. Nė vienas neišdrįstų pertraukti 

meisterio pietus. Klijentas gali palaukti.' Berniukai užsižiūrėjo į 
dainininkę, kuri nusišypsojo ir pratarė į arčiausiai stovintį Aliuką:

— Ar ponas meisteris išėjęs?
Kupriukas balo, kaip drobė, drebėjo, žvelgė su užmerktomis 

akimis, ir pašnibždomis pasakė:
— Valgo pietus! — Tuo tarpu Viadukas išbėgo iš dirbtuvės. 

Aliukas pagaliau išdrįso pažvelgti į savo svajonę, ir kada Maja 
atrišinėjo atneštą pakelį, pakėlė akis. Ji prieš jį! Juodos, aksomi
nės gėlės — akys... purpurinės lūpos...

Maja pamažu šypsosi:
— Gal ponas atrišite šią virvutę, aš jokiu būdu negaliu.
Tyliai prasiveria durys:

•t ■
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— Ponas meistras tuojau ateis!
Viadukas pažvelgė su triumfuojančia mina į draugus, o tuo 

tarpu Aliukas, nuolat besikeičiančiu veidu, drebančiais pirštais 
atrišinėjo pakelį. Dainininkė tiriamai žiūri j berniuko galvą... 
Imdama pakelį Maja prisiliečia berniuko rankų... Kupriukas 
uždaro akis ir pamažu sėda į savo kėdutę. Tuo tarpu įėjo Zig
mantas. Atsiprašydamas, kad „garbinga panelė laukė,“ prašo ją 
į salioną, bet Maja, kurią domina išbalęs berniukas, prašo čia 
apžiūrėti, kas batukams reikalinga pataisyti.

— Šiam vakarui turi būti... prieš 8. •
— Panele, negalima; tris valandas turi pagulėti ant kurpalio, 

kitaip vėl spaus.., ir odos išsiuvinėjimas...
— Tada tegul jas atneša man tiesiai į teatrą, 15 po 8 vai., 

be jokios kalbos, turiu jas turėti... labai prašau... o... gal šis ponas 
man jas atneš — nurodė į Aliuką ir, nelaukdama atsakymo, 
išėjo, atsisveikinimui palenkdama galvą.

— Žiūrėkit, ponai — išsirinko sau pasiuntinį, — tarė piktai 
Viadukas. .

— Su valiza ant pečių.
— Darė beždžioniškas minas, užtai jai ir patiko.
Bet Aliukas neatsakinėjo į užkabinėjimus... Sėdėjo ant savo 

kėdutės ir jautė dar vis jos plaukų kvapą...
Penkios minutės po 8. Zigmantas vynioja batukus—bet reikia 

lėkti kaip perkūnui... gal kas kitas... Aliukas, tur būt, neįstengs...
— Aš!.. Aš!.. — berniukai puolė, kaip pasiutę...
Į Juozo pusę atkreiptas maldaujantis Aliuko žvilgsnis... Gilio

sios akys pilnos ašarų... Degančiame veide aiškus maldavimas...
— Pone meisteri... Aliukas įstengs... prašau duoti pakelį...
Berniukas gaudo pakelį... jau gatvėje. Septynios minutės 

po 8. Nuo Varečkos kampo į Teatro aikštę, ar įstengs? Galvoje 
ūžia... Širdis muša. IŠ šoninės gatvės į Naują Pasaulį suka auto 
mažu tempu. Žmonių bangos plaukia į ten ir atgal... Aliukas 
skubina prisiglaudęs, kaip bezdžioniukas šuoliais lekia ir štai... 
susigrūdimas prie Didžiojo Teatro.

— Leiskite šį vaikiną... tai mano batukai! Prieš Aliuką 
stovi jo karalaitė. Palaidi plaukai... Juodos slėpiningos akys, 
besišypsančios į berniuką.

— Bet ponas labai nuvargęs, prašau atsisėsti... Akyse da
rosi jam tamsu... veidas bąla... pasvyra... Artistė pakiša kėdę 
ir paduoda vandens...

— Kas matė, taip skubinti...
— Ponas meistras 5 minutes po 8 padavė man batukus. 
Nustebusi artistė įspaudžia vaikinui į rankas popierį...
— Prašau grįžti tramvajų...
Skambutis! Triukšmas, sumišimas... ir Aliukas palieka vie

nas. Lėtu žingsniu išeina... Rankoje gniaužo pinigą... Tai svajo
nėse dar nebuvo numatęs. Jam pasidarė nepaprastai liūdna.,.*
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Kitą dieną Aliukas nenuėjo j dirbtuvę. Zofija pranešė meis
trui, kad berniukas karščiuoja ir kosti. Juozas buvo piktas ir 
darbininkai jautė, kad geriau laikyti liežuvį už danty, nors tu
rėtu daug ką kalbėti. tuo laiku atėjo Maja ir, mokėdama ponui 
Zigmantui, pasakė:

—- Bet vikriy vaikiny ponas sau parinkot: vakar punktualiai 
15 po 8 turėjau batukus.

Zigmantas prasijuokė:
-- A, jis vakar vos neverkė iš-baimės, kad kitam neduo

čiau nunešti... o šiandien serga.
— Serga?... Kas jam yra?...
— Rodos, karštis... kosulys... toks nusibaigėlis!

■ __ Ar ponas negalėtumėt duoti man jo adresą?
: — Su malonumu... Geležinė gatvė 10. Bet, garbingoji panele...
Maja jau nebeklausė, palenkė galvą ir išėjo. -
Tą vakarą ant karščiuojančio Aliuko lovos pasilenkė moters 

auksinė galvutė... ant kaktos pajuto lengvą delną... ir susijaudi
nusiam pasigirdo, it per miglą, saldus, melodingas balselis:

Atsiysiu gydytoją.
Aliukas ilgai sirgo plaučiy uždegimu. Tik geras gydyto

jas išgydė.
Kai pirmą kartą sugrįžo į dirbtuvę, berniukai, Juozas, ir net 

pats meistras nuoširdžiai jį pasveikino... Taip pat sužinojo, kad 
Juozapas daro tai artistei vestuvėms batukus... O berniukai pa
tvirtino žinią, kad panelė Maja išteka. Aliukas priėmė tą žinią 4 
ramiai* Bet grįžęs į namus krito į lovą ir gailiai pravirko... Per 
visą naktį nemiegojo. Pusę 8 vėl buvo dirbtuvėje ir nedrąsiai 
beldėsi į „salioną“. Žinojo, kad Zigmantas jau yrą už rašo
mojo stalo.

— Įeik, ko nori?
— Turiu didelį prašymą pas poną meistrą —pradėjo nedrą

siai: — ponas meistras turit tokią gražią sidabrinę lamą... aš jos 
prašau... aš veltui nenoriu, atitarnausiu... kaip ponas meistras lieps.

— Ar iš proto išėjai, berniuk... ką, tu, motinai, ar sau nori 
batukus dirbti? Pagaliau, dar nepatąikysi... —sugadinsi medžiagą.

— Ne,' nė... prašau... labai, labai prašau... pone meisteri!...
Meistras negalėjo taip karšto prašymo stebuklingai mal

daujančioms akims atsakyti... ir berniukas išėjo laimingas. Aliu
kas dabar kasdien pavadavo draugūs: šlavė dirbtuvę, atydžiai 
išrinkdamas didesnius tinkamus lamos, atlaso, odos gabaliukus... 
■ Su įtemptu dėmesiu įsižiūrėdavo į Juozo darbą, o vaka
rais namie iki 2-3 vai. nakties kažką lupinėjo, kalė, sėdėdamas 
ant lovos savo kertėje. Vieną rytą ištraukė iŠ po pagalvio 5 
auksinus, kuriuos davė „tramvajui* Maja, ir pasislėpė už Gele- 
žiniy Varty.

Juozapas baigė dirbti batukus. Majos vestuvės turėjo būti 
ketvirtadienio vakarą, ir berniukai nutarė pamatyti savo mylimą,
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kuri taip nuostabiai šypsojosi ir „nerietė nosies“. Ketvirtadienio 
rytą prieš Smolinsko duris stovėjo sunkiai kvėpuodamas Aliukas.

— Ar... ar panelė dar miega?
— Ne... o kas? Kas per reikalas? — paklausė kambarinė.
— Kurpaites pamieruoti — tarė berniukas, paraudęs.
— Tuojau sužinosiu, bet vakar jau paėmiau kurpaitės, — 

pasakė ir išnyko. Sugrįžusi pasakė:
— Tegu kavalierius įeina...
Aliukas mato Mają, sėdinčią prieš veidrodį mažame, pilna

me gėlių kambaryje...
Nuo puikių jos palaidų plaukų rodosi dar šviesiau tame 

jaukiame kampelyje...
— Bet aš neužsakiau antros poros, — taria ji su šypsena.
Berniukas, išsigandęs ir sumišęs, ištiesia ranką su pakeliu ir 

pradeda drebančiu, trūkčiojančiu balsu:
— Ne, tai ne ponas meistras, tai aš... prašau... tegul pane

lė eis su tomis kurpaitėmis... maldauju panelę... žinau, esu kvai
las kupriukas... tegul panelė nepasididžiuoja su mano siūtomis 
kurpaitėmis į šliūbą... prašau, panele, tegul panelė paima...

Kalbant veidas nuolat keičiasi, o primerktose akyse... iš po 
tamsių blakstienų pasirodo du dideli perlai — ašaros.

Artistė sujaudinta paima iš berniuko rankų pakelį... Vos 
popietis nukrito, ji lengvai sušunka! Tikras grožis... Sidabrinė 
lama, papuošta sidabriniu tinkleliu, išaustu nuostabiais karoliu
kais... Puikūs batukai!

Apsiauna. Puikiai tinka: lengvutės ir nepaprastai dailios. 
Valandžiukę tyli, pagaliau šiek tie susirūpinusi taria:

Gražesnių nemačiau... bet... bet esu ponui už jas skolinga.
Aliukas krūptelia:
— Tegul panelė man prižada dėvėti jomis vestuvių dieną... 

tik tai... nieko daugiau nenoriu...
Maja žiuri į jį. Lengvas raudonumas aplieja« jos jauną vei

delį, pagaliau, išdidžiai taria:
— Gerai... Prižadu. Labai dėkui, ponui... Tai yra man my

limiausia vestuvių dovana, kokią tik gavau ir gausiu...
Tai sakydama, paduoda berniukui ranką.
Kupriukas iškarto išsigąsta... valandžiukę nežino, ką daryti 

su tąja maža, švelnia rankute, atkišta į jį. Pagaliau susivaldo ir 
prispaudžia prie jos lūpas. Maja lengvai pabučiuoja jam kaktą.

Aliukas išbėga, kaip apkvaišęs.
Prisiglaudę prie piliorių berniukai nustebę žiuri į puošnų 

altorių. Aliukas virpa, kaip drugio krečiamas. Maja stovi išdidi, 
žavi, kaip stebuklas. Jos vaikiškas veidelis išsilenkia iš vualio 
miglos ir paauksuotų plaukų — baltai ružava gėlė. Ant smulkių 
kojų mirga kurpaitės—'kuprelio dovana. Praeidama pro jį, leng
vai nusišypso ir palenkia galvą.
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DR. AMBRAZIEJŲTĖ-STEPONAITIENĖ

Sofija Vytautaitė
Buvo laikąs, kada lietuvaitė valdė Rusiją, nors ir ne visą, 

kokia dabar ji yra. Bet ta lietuvaitė valdė Rusijos Širdį — Mask
vą — vyriausią ir svarbiausią tada Rusijos kunigaikštystę. Ta 
moteris — Sofija Vytautaitė, Vytauto Didžiojo ir kunigaikštienės 
Onos duktė. Sofijos Vytautaitės gyvenimas, visuomeninis ir poli
tinis vaidmuo tampriai susijęs su Maskvos didžiąja kunigaikštyste.

Vytautas Didysis politiniais sumetimais sužiedavo savo duk
terį Sofiją su Maskvos kunigaikščiu Vasylium, didžiojo kunigaikš
čio Dimitro Doniškio sūnumi. Šiuo pasielgimu Vytautas norėjo 
įsigyti Maskvos neutralitetą, o kovose su priešais — nemenką 
sąjungininką.

Kai kunigaikštis Vasylius, po savo tėvo'.Dimitro Doniškio 
mirties, tapo didžiuoju Maskvos Kunigaikščiu, jis pasiuntė pa
siuntinius parvežti jo sužadėtinę. Vytautas su šeimą tuomet gy
veno Marienburge, Vokiečių Ordino žemėje. 1390 m. rudenį Sofija 
Vytautaitė, globojama Vytauto draugo ir giminaičio Alšėnų kuni
gaikščio Jono ir trijų Maskvos bajorų lydima, išvyko per Danei-

Aliukas stovi namuose prie pečiuko. Liepsna meta kruviną 
refleksą ant skausmingos jo minos. Motina žiuri su baime. Aliu
kas laiko rankoje savo mylimąjį paveiksliuką.— Pajudina keletą 
kartų lūpomis. Antakiai iš lengvo giedrėja, staiga apima veidą 
kažkokia saldi, nuostabi ilgesio išraiška. Pakelia paveikslėlį prie 
lūpų... ir, pagaliau, meta į ugnį... Paskui išbalęs atsikreipia į mo
tiną ir šypsodamasis sako:

— Mama... kiekviena pasaka turi turėti galą, tiesa?,
nelaukdamas atsako, atsiklaupia prie jos ir priglaudžia galvą prie 
nudirbtu moters rankų.

Savaitei praslinkus, Zofija gauna laišką ir 1000 auksinių per
laidą net iš Vlocįio.

„Mažajam menininkui tolimiesniam naudingam mokslui siun
čiu pinigus ir širdingus sveikinimus.

, Maja Caro.“ 
Išvertė E. Kalinauskaitė

ir
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gą į Maskvą. Plaukė garlaiviu į Naūgardą, o iš ten gruodžio tnėn. 
1 dieną pasiekė Maskvą. Kitą mėty sausio mėn. 9 d. įvyko 
jungtuvės. Kunigaikščių pora 'buvo visai jauna. Vasyliūs ėjo 
17 metus, o Sofija taip pat buvo visai jaunutė. Jos gimimo me
tai nežinomi. "

Šitomis j ungtuvėmis Maskvos valdomieji sluoksniai buvo 
patenkinti, nes Vytautas jau tada buvo plačiai pagarsėjęs. Mask
va pageidavo taikos su Lietuva ir norėjo turėti galingą sąjun
gininką prieš Jogailą. Dėl to Sofija Vytautaitė buvo pageidaujama 
Maskvos soste, ir rusų liaudis tuo įvykiu džiaugėsi.

Sofijai Vytautaitei tapus didžiąja Maskvos kunigaikštiene 
teko pergyventi labai sunkius laikus. Rusiją vargino rusų kuni
gaikščių nesantaika ir jų kovos už pirmenybę. Be to, Rusiją 
slėgė totorių jungas ir rūsy žemes laiks nuo laiko alino totorių 
antplūdžiai.

Sofija Vytautaitė apsiprato savo naujoje tėvynėje ir susigy
veno su Rusijos siekimais. Ji stengėsi pakelti Rusijos kulturinj 
lygį ir Rusijos širdį — didžiąją Maskvos kunigaikštystę — gynė 
nuo visokiy priešų.

Sofija Vytautaitė Rusijos diduomenėje pasirodė kaip nepa
prastas moters tipas. Tai nebuvo bejėgis ir pasyvus asmuo, kurs 
vadovautųsi tik kitų nurodymais. Anaiptol, ji pasižymėjo sava
rankiškumu, didele energija, sugebėjimu organizuoti ir politiniais 
gabumais.

Rusų aukštojo luomo moterys negalėjo prilygti Vytautaitei. 
Rusės buvo auginamos uždaruose teremuose ir, iki ištekant už 
vyro, niekur negalėdavo viešai rodytis. Bet ir ištekėjusių rusių 
aristokračių gyvenimas buvo nepavydėtinas, Tik vyrui dalyvaujant, 
jos galėdavo pasirodyti tarp svečių, pavaišinti svečius, vyrui suti
kus, leisti save pabučiuoti ir paskui vėl užsidaryti savuose 
kambariuose, gyventi toli nuo visuomeninio gyvenimo, rūpintis 
tik sava šeima ir paprastais kasdieniškais reikalais. Aukštesni 
gyvenimo siekiai rasėms moterims tais laikais buvo neprieinami.

Sofiją Vytautaitę toksai rusių aristokračių gyvenimas nepa
tenkino, ir ji tai rutinai nepasidavė. Visuomeniniame ir politinia
me gyvenime — ji stovėjo 4 greta savo vyro, o kai reikėjo, tai 
savarankiškai valdė didžiąją Maskvos kunigaikštystę. Sofija Vy
tautaitė plačiai pravėrė moterims politinio ir visuomeninio gyve
nimo duris ir parodė rusų diduomenei, kad ir moters sielą 
negalima laikyti vien ankštame šeimyniniame narvelyje.

’ Sofija Vytautaitė, būdama Maskvos kunigaikštienė, rūpinosi 
palaikyti gerus santykius tarp Maskvos ir jos tėvo Vytauto Didžio
jo. Ir tie santykiai buvo neblogi. Tik kada Vytautas Didysis, 
suvienijęs visas Lietuvos žemes, pradėjo prijunginėti prie Lietu
vos užkariautąsias rusų žemes (Naūgardą, Pskovą, Smolenską), — 
tada Maskvoje kilo nerimas ir nusistaymas prieš Vytautą. Šiuo 
laikotarpiu Sofijos Vytautaitės padėtis, be abejo, buvo labai kebli.

/ '■ • . ■ • ' . ■ '
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Ji turėjo lyginti santykius tarp savo vyro, didžiojo kunigaikščio 
Vasyliaus, ir josios tėvo, Vytauto. Kunigaikštienė negalėjo leisti, 
kad Maskva pultų jos tėvynę # Lietuvą. Drauge jai rūpėjo ir 
Maskvos kunigaikštystės interesai. Ne kartą rusų ir lietuvių ka
riuomenės buvo besiruošią kautis, bet tie kariški pasiruošimai, 
paprastai, baigdavosi taika. Jei tais laikais tarp Lietuvos ir Mask
vos didžiosios kunigaikštystės neįvyko žymesnių kruvinų susirė
mimų, tai reikia spėti, kad čia pagelbėjo tik giminystės santykiai 
tarp abiejų valstybių valdovų. Greičiausiai Sofija neleido galutinai 
iširti santykiams tarp Vasyliaus ir Vytauto, nors tie santykiai 
tarpais būdavo labai įtempti. Tais kebliais laikais Sofijos Vytau- 
taitės susitikimai su Vytautu (1393 m. Smolenske ir 1398 m.) 
.greičiausiai įvyko ne tiek šeimyniniais reikalais, kiek politiniais 
sumetimais.

Vėliau Lietuvos ir Maskvos valdovų santykiai pagerėjo ir 
buvo draugiški iki Vytauto Didžiojo mirties. Ypač Sofija pradėjo 
ieškoti tėvo paramos, kai jos vyras ėmė rimtai sirgti ir kilo sosto 
įpėdinystės klausimas.

Kunigaikštienė Sofija buvo pavyzdinga motina. Ji su Vasy- 
lium turėjo daug vaikų. Kiek jų iš tikro buvo, tikrų žinių nėra. 
Rašoma, kad buvę 5 sūnūs ir 4 dukters. Keturi sūnūs ir viena 
duktė mirę maži ar jauni. Likę gyvi tik sūnus Vasylius ir 3 dukters.

Iš dukterų pažymėtina Ona. Ji buvo sužieduota su Bizan
tijos imperatoriaus Emanuelio sūnumi Jonu. Šios sužieduotuvės 
buvo daromos taip pat politiniais sumetimais. Bizantijos impera
toriui karuose su priešais buvo reikalinga medžiaginė parama. 
O pora Maskvos kunigaikščių troško prasimušti į platųjį pasaulį 
ir susigiminiuoti su garsiąja Paleologų dinastija. Šių jungtuvių 
idėją daugiausia turėjo palaikyti Sofija, gal būt, ir tėvo, Vytauto 
Didžiojo, įkvėpiama.

Sofiją nepatenkino vien rusų papročiai ir bendravimas su 
smulkiais rusų kunigaikščiais. Ji norėjo turėti ryšius su garsiais 
ir civilizuotais valdovais. Todėl vos 10 metų turinčią dukterį Oną 
sužiedavo su graikų sosto įpėdiniu ir 1411 metais ją išsiuntė į 
Graikiją, kur ji turėjo išmokti graikų kalbos, susigyventi su grai
kų papročiais ir kultūra ir po to ištekėti. Tik nelaimė. Ona 
išbuvusi Graikijoje trejus metus apsikrėtė maru ir mirė. Taigi, 
kunigaikštienės Sofijos svajonės neišsipildė.

Sofijai teko pakelti daug sunkumų, kai 1425 m. mirė jos 
vyras, didysis kunigaikštis Vasylius, ir sosto įpėdiniu paliko 
vienturtį sūnų Vasylių, vos einantį 10 metus. Didžioji kunigaikš
tienė Sofija tapo faktinąja Maskvos kunigaikštystės valdove, ir, 
Maskvos bajorų padedama, ją tvarkė, kol paaugo įpėdinis. Čia ir 
prasidėjo nauji neramumai. — Sosto įpėdinio Vasyliaus dėdė 
Jurgis, Zvenygorodo kunigaikštis, atsisakė Vasylių pripažinti di
džiuoju Maskvos kunigaikščiu ir patsai norėjo užimti Maskvos 
sostą. Dėl to Sofija ėmėsi energingai veikti. Ji surinko kariuome-

30



a

nę ir pasiuntė prieš maištininką. Be to, Sofija 1427. m. rugpjūčio 
mėn. 14 d. su sūnum Vasyliųm ir prielankiais bajorais nuvyko 
į Smolenską pas Vytautą Didįjį ir atsidavė jo globai su visa 
Mąskvoš kunigaikštyste. B.et su sąlyga, kad Vytautas nesikėsintų 
pavergti Maskvos valdomąsias žemes. Maištininkas, kunigaikštis 
Jurgis, pabūgo ir tuo kartu aprimo. Bet mirus Vytautui Didžia
jam (1430 m.), Jurgis vėl pradėjo reikšti pretenzijas į Maskvos 
sostą. Jis ieškojo paramos totorių sostinėje, Auksinėje Ordoje, 
nes tais laikais totoriai buvo užkariavę bemaž visą Rusiją, ir rusų 
kunigaikščiai, užimdami sostą, turėdavo gauti totorių ciecoriaus 
(Chano) sutikimą (jarlyką). Sofijos sūnus (tuomet jau paaugęs)- 
taip pat kreipėsi į Auksinę Ordą ir savo reikalams vesti pasiuntė 
galingą bajorą Joną Vsevoložskį. Už šį patarnavimą Vasylius 
pažadėjo Vsevoložskiui vesti jo dukterį. Vsevoložskis bylą lai
mėjo, totoriai jaunąjį Vasylių pripažino didžiuoju Maskvos kuni
gaikščiu. Tada Vsevoložskis pareikalavo, kad Vasylius ištesėtų 
pažadą ir vestų jo dukterį. Bet tam griežtai pasipriešino jo moti
na Sofija Vytautaitė. Ji pareiškė, kad jos sūnui visai nedera vesti 
savo valdinio dukters, nors pagal rusų papročius tada kunigaikš
čiai galėjo vesti ir bajorų dukteris.

Šitas Sofijos išdidumas ir griežtumas sukėlė visą audrą. 
Bajoras Vsevoložskis nuvyko pas maištininką Jurgį, prikalbėjo 
jį nieku būdu nenusileisti Sofijos sūnui Vasyliui ir nuversti jį 
nuo sosto.

Motinos Sofijos nurodymu, Vasylius vedė Vladimiro Narsiojo 
anūkę — Mariją. Per Vasyliaus vestuves Sofija Vytautaitė vėl 
parodė savo reikšmingumą. Sofija sužinojo, kad jos priešininkų 
giminaitis Vasylius Žvairasis, kurs buvo atvykęs į vestuves, yra 
apsijuosęs auksiniu, brangiais akmenimis išpuoštu, diržu. Tą diržą 
ji laikė savo namų nuosavybe ir labai vertingu senelių palikimu. 
Minėtas diržas klastingu būdu buvo patekęs į Sofijos priešininkų 
rankas, būtent, Vasyliui Žvairiajam. Prie visų svečių Sofija nusegė 
tą diržą nuo Vasyliaus Žvairiojo ir atidavė savo jaunavedžiui 
sūnui. Vasylius Žvairiasis su kitais Sofijos priešininkais tuoj ap
leido vestuves ir pradėjo ruoštis karui.

Visa tai iššaukė žiauriausias kovas tarp Sofijos sūnaus, di
džiojo Maskvos kunigaikščio Vasyliaus, ir kitų Rusijos kunigaikš
čių, pretendavusių į Maskvos sostą. Į karą įsimaišė veik visa 
Šiaurės rytų Rusija. Pergalė svyravo čia į vienų, čia į kitų pusę, 
ir vieni kitus ėmė į nelaisvę.

1446 m. į rusų kunigaikščių kovas įsimaišė totoriai. Chanas 
Ulu-Mach'metas užpuolė Maskvą, sumušė Sofijos sūnaus kariuo
menę ir jį patį paėmė į nelaisvę. Vasyliaus motina Sofija pabė
go į Rostovą (Jaroslavlio gub.).

Vėliau didysis kunigaikštis Vasylius susitaikė su totoriais 
ir iš jų nelaisvės tapo paleistas. Bet netrukus rusų kunigaikščiai 
jį nugalėjo, paėmė į nelaisvę, ištrėmė į Ugličių ir išbadė jam akis..
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Kunigaikštienė Sofija buvo suimta 1446. II. 12 d. ir iš- 
r tremta į Čuclilomą, Kostromos gub.

Po mėty kunigaikščio Vasyliaus šalininkai vėl grąžino jam 
Maskvos sostą. Kiek vėliau buvo paleista iš nelaisvės ir Sofija.

1451 m. totoriai vėl užpuolė Maskvą. Didysis kunigaikštis 
Vasyliūs nepajėgė atsilaikyti prieš totorius ir iš Maskvos pabėgo. 
Tada senutė jo motina, Sofija, drauge su Maskvos bajorais, su
rinko kariuomenę ir apgynė Maskvą. Kai totoriai prasišalino, So
fija pasiuntė pakviesti sūnų Vasyliy į sostinę. Vasyliūs sugrįžęs 
į Maskvą meldėsi Dievui ir ramino nukentėjusius.

Sofija Vytautaitė sugebėjo tinkamai tvarkyti ir ūkio reikalus. 
Gavusi iš savo vyro keletą bažnytkaimių ir kaimų, juos taip 
tvarkė, kad surinko daug pajamų, už kurias supirkinėjo kitų ku
nigaikščių žemes. Prieš mirsiant ji turėjo jau apie 52 nuosavus 
bažnytkaimius ir kaimus.

Sofija Vytautaitė užjautė darbininkus ir belaisviams tarnams 
grąžino laisvę.

Po paskutinio Maskvos apgynimo nuo totorių Sofija gyveno 
tik dvejus metus. Ji mirė 1453 m. birželio mėn. 13 d. Maskvoje. 
Prieš mirtį ji įstojo į vienuolyną ir pasivadino Sinklitikijos vardu. 
Sofija Vytautaitė palaidota Kristaus į Dangų Įžengimo moterų 
vienuolyne. Ji buvo sulaukusi gražaus amžiaus. Jos gimimo 
laikas nežinomas. Bet ištekėjusi gyveno 62 metus. Tai mirdama 
galėjo turėti nemažiau 78 m. amžiaus.

Tiek audrų teko pergyventi Sofijai Vytautaitei, bebūnant di
džiąja Maskvos kunigaikštiene. Jos asmenį trumpai apibūdinti 
taip tenka. — Sofija Vytautaitė buvo išdidi, ambicinga ir pilna 
energijos moteris. Ji buvo gera organizatorė ir gabi politikė. Ji 
Sugebėjo apginti Maskvos sostą nuo besipešančių kunigaikščių, 
nuo totorių užpuolimo ir palikti tą sostą savo sūnui, kaipo teisė
tam įpėdiniui. Sofija Vytautaitė veržėsi į civilizuotąjį pasaulį ir 
stengėsi užmegzti giminingus ryšius su Rytų Romos imperijos 
Valdovais.

Prof. Jonynas, tyrinėdamas Sofijos asmenybę, sako:
„Zofija Vytautaitė žybtelėjo moters istorijoje, kaip iki tol nematytas me

teoras. Ji ne savo vyro kukli tarnaitė, ji ne tik jam lygi, bet ir stengiasi vado
vauti politiniame Maskvos gyvenime. Pilna energijos, ji visur pasirodo ir rusų 
vidaus gyvenime ir diplomatijoje“.

Reikia manyti, kad šitas įpatybes Sofija Vytautaitė paveldė
jo iš savo garsaus tėvo Vytauto Didžiojo ir savo motinos—didžio
sios moters — Onos Sudimantaitės.

Lekia Šimtmečiai, mirga istorija. Mūsų buvusieji prispaudė
jai troško, kad mūsų istorija sutriūnytų ir kad mes nesurastume 
savo tautos posmų. Bet pasiliko metraščiai ir užrašai, ir mūs 
kruopštūs istorikai išskaitė tai, kas mūsų širdžiai brangu.

Brangi mums Vytauto Didžiojo duktė, kad ir Maskvos mar
telėse. O dar daugįau ją brangino senovės taurieji rusai.
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NAMU ŽIDINYS
* _ »

M. PAUTIENYTĖ-BANIONIENĖ

Namų ūkio sąskaityba
* * ■

Kiekvienas žmogus, kuris kiek rimčiau žiūri į gyvenimą, 
stengiasi taupyti. Taupo savo jėgas, kad jų užtektų gražiems, 
naudingiems tikslams, taupo laiką, kad jį sunaudojus savęs kultū
rinimui. Gal būt, ne mažiau taupo ir pinigus. Bet dažnai tau
pymas be jokios sistemos nepasiekia-tikslo: pav., betaupant ne
užsisakoma laikraštis, nenusiperkama knyga, ar užmirštama kita 
kuri būtina žmogaus gyvenime sritis. Taigi, pinigai, kaip ir kiti 
gyvenimo reikmens, turi būti tvarkomi kurių nors taisyklių.

Paprastai, vakare mes darom dienos darby meditaciją min
timis ar rašome j dienoraštį. Po šio vertėtų žvilgterėti ir j piniginę 
dienos apyvartą, pažiūrėti, kaip sunkiai uždirbti centai išslydo, 
ar tinkamai suvartoti, ar daug paliko rytojaus dienai. Mat, kartais 
mūsų inteligentai pradžioj mėnesio iki pusei, būna linksmi. (Tą 
gerai žino balių rengėjai ir stengiasi rengti balius pradžioj mė
nesio, nes tada tikisi daugiau svečių ir pajamų!) Taip be pinigi
nio apsisprendimo gyvenant, pabaigoj mėnesio pasitenkinama 
vien liesais likučiais. Tai neatsitiktų, jei būtų vedama išlaidų ir 
pajamų registracija ir pinigai paskirstomi proporcingai atskiriems 
reikalams.

Išvada aiški. Pajamų ir išlaidų registravimas teikia daug 
naudos: 1) pratina šeimininkę tvarkingai vesti namų ūkį, 2) kon
troliuoja esamas pajamas ir leidžia gyventi pagal išgales, 3) ap
saugoja šeimininkę nuo išlaidumo ir skolų darymo.

Piniginiai reikalai turi neabejotinos reikšmės šeimos gyve
nimui. Nuo tinkamo pinigų tvarkymo paeina šeimos sutarimas ir 
sugyvenimas. Jei žmona gauna iš vyro tam tikrą sumą namų 
ūkiui vesti — tada negalima kalbėti apie sąskaitybos vedimą: 
tuokart veda vyras, jis tai ir teregistruoja. Tinkamiausia Vesti są
skaityba, kai yra bendra šeimos kasa ir pagal reikalą imama pi- 
nigai išlaidoms padengti. Tik tokia sąs-ba duoda vaizdą apie visą 
apyvartą. Čia registruojama ne tik^ maistas, bet ir kitos išlaidos. 
Galima lyginti atskirų grupių išlaidas, surasti jų santykius, pav., 
koks santykis tarp maisto ir drabužių išlaidų. Koks santykis tarp
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atskirų mėnesių (maistas vasarą, žiemą), ar išlaidos kartojasi. Iš 
mėnesinių santraukų išvedami vidurkiai, kurie padeda sudaryti 
kitam mėnesiui biudžetą. Tokią sąs-bą vedant matyti, kur galima 
taupyti, o kur išlaidas padidinti.

Namų ūkio sąskaityba skirstoma į 2 grupes, atsižvelgiant 
į vietą: mieste ar kaime. Skirtumai yra tame, kad miesto narnų 
ūkis tvarkomas pagal turimas pajamas, kurios iš anksto numato
mos. Žemės ūkio namų ūky to padaryti negalima. Be to, žemės 
ūkis turi savo gaminių, metus pradeda ne tuo pačiu terminu. Mieste 
pradeda sausio 1 d., baigia gruodžio 31 d. Ši data patogiausia, 
nes surišta su kalendoriaus metais. Žemės ūky metų pradžia lie
pos 1 d. Tuo metu ūkio būklė normaliai būna tapati: užsėti 
laukai, tušti kluonai, išginti į laukus galvijai. Tai svarbu darant 
apskaičiavimus.

Sausio 1 d. šeimininkė padaro turto sąrašą ir sudaro sąmatą 
ateinantiems metams — skyrium pajamoms ir išlaidoms. Pirmiau 
surašomos pajamos, kurios bus gaunamos kas savaitė, ar kas 
mėnuo. Darbininkų Šeimos atlyginimą gauna kas savaitė, inteli
gentų — kas mėnuo. Žymima visos pajamos: vyro uždarbis, žmo
nos uždarbis, pajamos iš kapitalų ir k.

Panašiai sudaroma ir stambesnių išlaidų balansas, tik čia 
paskirstyti sunkiau. Gera, kai yra pavyzdys. Pas mus pragyve-
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nimo minimumo davinius tiekia Statistikos B ~ as; Pav*, •
J žmogui pragyv. mėn. 74 lt 45 c. per m _ .esi, 2 žmonėms 

■'-==■ 125,30 lt. Tas pragyvenimo minimumas skirstomas taip: 
maistui 30, 49 lt. 40, 9 °*o 
drabužiui 9» 92 
butui . 16, 4Į 
kurui, šviesai 14, 57 
kitoms išlaid. 3, •

13, 3 % 
22, I °/o 
19, 6 % 
4 1 0/09

maistui

butui

Viso 74, 45 lt. 100 %

Mums svarbiau °/o °/o. n
Jei šeimos pajamos didesnės, tai °/o gm kiek pasikeisti 

bet mažai. Tik didesnėse -šeimose maistui /o sumažės.

1934 m. sąmata:

Numatomos pajamos o/o%
per mėnesį per metus

Lt. _ et. Lt. et.

1. Darbo pajamos 91 364 4368 ■■ I

2. Kitos pajamos 6 24 288 ■ ■■■

3. Avansai, paskolos ir k. 3
_■___ ,

12 k . 144 :

* ♦ , . .
Suma 100 400 4.800

■

—-

Numatomos išlaidos , 0/0. 0/0
per mėnesį . per metus

<

Lt.- *• ' Lt. et. • et.

1. Maistui 37 148 .. . 1776 ■

2. Butui : 20 80 960
3. Drabuž. ir skalbiniams 12 4 s . ■ ■■ 576
4 Sveikatai, poilsiui 5 . 20 240
5. Švietimui, vaiku auklė- 3 12 144

jimui i,

6246. Mokesčiui 13 52 ■■.-f». ’

7. Kitos išlaidosF ._______ _ _ __ •____ _
10 40 i ■? ■ 480

■

Suma 100 400 4.800
■ ■

1
Vedamos knygos yra metinės ir kasdieninės. Kasdieninės 

— kasos ir medžiagos knygos. Miesto namų ūky susiduriam 
tik su kasos knygomis, nes mieste produktų mažai, perkama ma
žais kiekiais. Dėl to medžiagos knygų vedimas pasitaiko retai. 
Žemės ūkyj svarbesnės medžiagos knygos, o pagelbinės—kasos.

Kasos knygą galim pradėti užvesti bet kuriuo laiku. Pra
džioje Įrašomi turimi pinigai, be to, pašto ženklai, vekselių blan
kai (nevartoti) ir visa kita, kas gali Apyvartos-
metams pasibaigus, vėl tenka suskaityti visos vertybės ir įrašyti
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j kasos knygų išlaidų pusę. Tuo turi balansuotis bendra metinė 
pajamų ar išlaidų suma.

Kasos knygų galima užbaigti kas mėnuo. Uždarant kasos 
knygą aiškėja, kiek gauta pajamų, kiek išleista ir kiek liko ki
tam mėnesiui.

__ . Paprasčiausia kasos knyKasos knyga: gos vedimo forma.

Pajamos Data Apyvartos apibudinimas Dok.
Nr.

Išlaidos , • '

. - Lt et. Lt. et.

115

32

05

15

i 
i 

i

Kasos stovis metų pradžioj 
Už butą nuoma

1 Iš Liet. Bank, palūkanų

Kasos stovis 1-5 d.
62 Lt. 20 c.

1
2

85
62 20

147 20 147 20

Taip vedant kasos knygas negaunama aiškus vaizdas, kiek 
kam išleista.

Kita kasos knygos vedimo tvarka •— kai vienam mėnesiui 
skiriami du puslapiai: kairysis—pajamoms, dešinysis—išlaidoms. 
Abu puslapiai vienu numeriu.

Ir šis vedimo būdas neatitiks miesto namų ūkiui. Čia pa
jamos įrašomos retai, stambiais kiekiais, o išlaidų daug ir įvairių. 
Taigi reiktų praleisti tuščius pajamų puslapius. Dėl to pajamos 
atskirai vedamos.

Faktinos pajamos per metus:

Pajamų apyvarta
GO 
co 
U 
ca 

C/D Va
sa


ris

•

La
p

kr
iti

s
G

ru
o

di
s Bendra 

Suma

1-2 Vyro alga
1 -5 Žmonos uždarbis 
1-31 Vyro pašalinis 

uždarbis

360
30

10

-
Į

Visos pajamos | 400
• * . t %

Praėjusio mėn. likutis 21.50
i . |

• ’’.••• I *

Stovis 400
>

Visos išlaidos |378.50 n..

1

Likutis Į 2150 t Į t
•

f '

►

1

Išlaidas skirstom į būtinas ir nebūtinas. Būtinos — kurios 
reikia daryti pragyvenimo minimumui, nebūtinos — pramogoms, * • ■ ' . .

36



patogesniam butui ir k. Išlaidas žymėti — kuriam tikslui jos da
romos. Maisto išlaidas žymėti atskirai, kad galima būty orien
tuotis, ar maistas galima papiginti, ar paįvairinti.

Visos išlaidos sausio mėn.:
• • • ■ . »

Data.
Mėnesio diena 1 2 3 • .* • 30 31

Suma
' A '' et,

Maistas: produktai 
restoranas 

t

7,90
2, 40

1 — . 4.-60 6,10
3,60

140
17

80

Butas: nuoma 
remontas 
švara

72—

i 8 —

t ’ * - ,

0,80
' 7

1
1

6
8
6

60

50

Drabužiai ’ir 
skalbiniai

5,80
10

10-
-

35
9 45

Sveikata: sportas 
vaistai 

ekskursijos 12
2 ■——*

- ■

0,40

0,30 -

3
3
7

80
20

Švietimas: knygos 
teatras 

paskaitos

3,50
*

*

-4 5 — ■ 2
6
1

60
10

Mokesčiai 2
t

■ • 10 40

05

50

Kitos Įvairios iš
laidos: algos

labdarybė

Trūkumas

Dienos išlaidos

4, 20

107,80

0, 15

3,20

10—
-

13,05 3,90

7

6

4.

378•
Iš viso išleista ■ ■ ■k 111 — • •

374,60 378,50 *

A
tsi

sk
ai

ty
m

as

Senas kasos stovis 360 252,20 249- 28, 45 15,40 21 50

Pinig. pajamos ■ «MW» »
•. ...

•"■R* a
10—

IŠ VISO 360 252,20 28,45 25,40 400 . 1 1 1 *■

Dienos išlaidos 107,80 3,20 13,05 AE
Naujas kasos st. 252,20 249 - 15,40 21,50

Šia tvarka vedant kasos knygą kasdien matyti, kiek išleista 
ir kiek dar liko pinigu rytojaus dienai.
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Maistui žymėti galimą naudoti atskiri lapai, kur sužymima 
kiekvieno produkto rūšis ir jo vertė.

Dar užvedami pageltuniai lapai žymėti mėnesinėms sumoms; 
Santraukiniai skaičiai mėnesio gale perkeliami j santraukinį lapą. 
Pasibaigus mėnesiui — patikrinti, ar atitinka sąmatai, kuri suda
ryta pradžioj metą. Iš metinių santraukinių sumų galima pritai
kinti išvadas sekantiems metams, sudarant biudžetą.

|V
iso°/o| 

41,7 
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29,3 
11,5 

3,7 
1 

7,4 
2,7 
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Į
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lapkritis
gruodis

2 
A
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§

s

30

X- 

o

g

g

B

SD
X o
□7 
b

00
S

s n»* □
Q■ *

produk 

restör.

nuoma

remont

šviesa

tėvy
vaiky
skalbim

sportas 

poilsis

paštas
pramog»
įv. kito

*

a I B
iu

ns
 1 f® 

g 
1 

j 
Į 

1 g 
I 

E 
| 

» Į 
i I 

| M
aistas 

Butas 
Sveikata 

M
okesč. 

K
itos jv, išiaid. 

Į
I 

■-1 
‘ 

i h.SK
aiD

iniai 
m

as 
M

ėti. 
I

Šeimininkei naudinga turėti turto sąrašą. Iš sąrašo galima 
matyti ar turtas didėja, ar mažėja, kuriuos daiktus galima likvi
duoti ir t. t. Kapitalu bus ne tik pinigai, bet ir baldai, patalinė 
ir kitą. Surašyti turtas ir skolos.
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Turto sąrašas:

Į Ęilės
Į Nn

* . ■> . . . • •

’ u ’ . i , .

Pavadinimas

Metų pra
džioj vertė 
1933-1-1 d.

Padidė
jimas

Sumažė
jimas

Metų pabaigoj 
vertė 

1934-1-1 d.
Lt. et. Lt.• et. Lt. et. Lt. | et.

1 1
1 2
1 3
I 4 

1 5 i 6
Į 7 

1 8

1 1 
1 2Į 3 _

I Aktyvas:
Grynais pinigais 

Indėlių s-ta x Banke 

Palūkanos x Bank.

Buto įrengimas 
Amortizacija 4°/o 

Patalai

175

1100
k ♦

•
i •

8

82

25

80

47 31

15

183

1135

80

25 
t

49

Iš viso Aktyvas

II Pasyvas:
Skolų

Siuvėjai sęsk.

Nario moje x dr.

Turto vertė

Turto pasįkeitim ai
*

2664

35

2629

89

40

49

48

1

1
1

50

15

3

40

20

2696

18

2677

59

•

60

99

t

Paprastai nevartojamos įrištos knygos, bet atskiri lapai, ku
rie laikomi bylose.

Be šią knygų dar gali būti vedama visa eilė pagelbinią. 
Pav., sandėlio atsargos produktų sąrašas, skalbimo registravimas, 
knygą sąrašas, ligą registravimas, firmų adresai, įvairios sąskaitos, 
dokumentai, įvairūs patarimai iš laikraščių ar knygą. Patarimai 
galima grupuoti: 1) namų ūkio — virtuvės, 2) ligoje, 3) kosmetikos 
srity.

Sąskaityba pravartu vesti ne tik šeimai, bet ir paskiriems 
asmenims: studentėms, valdinininkėms. Šiam vedimui gali tikti 
ta pati tvarka.

Vedant namą ūkio sąskaitybą keletą metų galima įprasti 
racionaliai tvarkyti pajamas ir išlaidas. Būtų gera, kad tos ar kitos 
šeimininkės tokios są-bos ištraukos butą skelbiamos. Tai būtą 
gražus pavyzdys, kaip tvarkyti namą ūkis, kaip taupiai ir kartu 
gerai pragyventi.
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MINNA WEBER.

Kodėl moteris jausmingesnė?
Jausmas — sielos gyvenimo veidrodis. Čia susiduria sielos 

virpesiai ir potroškiai su jusliniais geidimais. Šitas kūno ir sielos 
santykis dėl moters psichofizini y savumy yra gilesnis, negu pas 
vyrus, todėl lengviau pasireiškia jausmais išorėj ir jos sielos tu
rinys. .

Dėl tampraus kūno ir sielos susijungimo moteris savo pro
tavimą sieja daugiau su išgyvenimais, dėl to ir jausmas yra 
gilesnis ir turiningesnis, negu pas vyrus. Vyrui žodis dažnai tėra 
tik simbolis tam tikro turinio. Tuo tarpu moteriai jis yra simbo
lis turiningo išgyvenimo, surišto su visais pajutimais ir jaus
mais. Moters s.eloje suvirpėjusi viena styga visada užgauna ir 
kitas. Jos jausmą galima prilyginti tyliam ir skaidriam vandens 
paviršiui, kuriame ir mažiausio judesio sukeltos bangos išsiplečia 
Ūgi krantu.

'J.

Vakarinė suknelė

»*•*/*••***•%*»*•*•*

ÄWA'

v
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Jausmai parodo sielos reikšmę išgyvenimus, todėl jaus
mu kilimą susieti vien su tam tikrais kūno organais būtų nera- 
cijonalu. Naujas išgyvenimas visada pasireiškia kaip visuma 
sielos turinio ir organizmo. Tarp kūno ir sielos viešpatauja glau
dus sąryšis, kartais pasireiškiąs kaip abipusis bendradarbiavimas, 
kartais kaip priešpriešinis veikimas. Todėl pagrindinė priežastis 
moters didesnio jausmingumo yra jos užsidarymas savyje, jos 
visa psichofizinė struktūra.

Van de Veide pažymi, kad stiprus ir vieningas reagavimas 
yra pagrindinis moters sielos esmės elementas — jos didesnis 
emocionalumas turi biologišką pagrindą. Kari Lange tą dar aiš
kiau pavaizdavo. Jis teigia, kad psichiniu! procesui pajungti 
jausmai priklausą nuo veikimo įvairių liaukų ir kraujo apytakos. 
Didelę svarbą jis suteikia gimdos liaukoms, kurių veikimas turi 
didelės įtakos kraujui ir nervams. Paskutiniam dešimtmetyj ištirta 
didelė įtaka įvairių sekrecijų ir nustatyta, kaip jos teikia kūnui 
maistą ir tuo palaiko fizinį tvirtumą ir dvasinę veiklą. Tačiau 
kraujas čia lošia dar svarbesnę rolę — tai gyvybės laidas visam
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APŽVALGA

STUDENČIŲ VEIKIMAS
Fideles lustitiae korp! iniciatyva 1934 m. gruodžio 9 d. buvo suruošta 

visoms studentėms paskaita Aboliucionizmo idėja, kurią skaitė Dr. Kalvaitytė. 
Ta pačia proga p. Pikčilingienė padarė pranešimą iš Tarptautinio Moralės kon
greso, įvykusio Budapešte 1934 m. spalių 15—18 d.

Paskaita ir pranešimas buvo labai įdomūs ir išklausyti su dideliu rimtu
mu, o po to kilo paklausimai ir gyvos diskusijos. Bet tenka apgailestauti, kad 
tik nedaugelis studenčių šiuo klausimu domisi. Aboliucionizmo idėjos realizavi-

organizmui ir ypač jungiamajam kūno ir sielos nariui — nervų 
sistemai.

Moters nervų sistema, kaip ir visas jos organizmas, yra 
daug jautresnis — iš to išplaukia, kodėl joje pasireiškiąs stip
resnis jausmų pasaulis.*

Išeinant iš to psichofizinio pagrindo aiškėja, kodėl moteris 
lengviau priima įvairias idėjas ir jas apipavidalina ir kodėl puo
lusi sunkiau pakyla.

Apie moters jausmingumą leidžia kalbėti jos visuma. Dėl to, 
kad jos charakteryje suskamba daugiau jausmingumo tonų, ir 
svarbiausi jausmai rečiau tėsuardomi, jie aiškiau pasireiškia išo
rėj. Tas dalykas leido susidaryti klaidingai pažiūrai, kad moteris 
protaujanti tik jausmais. Iš antros pusės, moters didesnis jautrumas 
surištas su praktiškumu ir sugebėjimu panaudoti psichines galias.

Išvidiniu sielos ir kūno sąryšiu, aiškesniu jausmų pasireiš
kimu ir teigimu, kad sužadinamas jausmas veikiąs vaizduotės 
eigą, suprantamas jos turtingesnis ir gyvesnis fantazijos pasaulis, 
susidedąs iš įvairiausių tikrų ir galimų savo ir svetimo gyvenimo 
įsivaizdavimų.

Savo charakteriu, intuicija ir turtingais pergyvenimais ji 
daug lengviau supranta ir užjaučia kitus. Tie moters sugebėjimai 
ir linkimai padaro ją panašią į menininkus. Glaudus kuuo ir sie
los sąryšis sudaro tai, kad moteris parodo daugiau (gabumų) 
sugebėjimų vaidyboje ir lengviau sugauna jos ritmą. Goethe ne
veltui pasakė, kąd „Jei nori žinoti, kas padoru, teiraukis pas kil
nias moteris“.

Išvertė O. Penkaiiskaitė.
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mui šiandien reikalinga daug pastangų, o tai gali padaryti tik aukštąjį mokslą 
einančios moterys.

^ Artimu laiku bus taip pat visoms studentėms skaitoma paskaita—Motery 
teisės Lietuvoje.
v v ^1934 m. rudens semestre padaryta korp! ekskursijos į Paramą ir į Mer
gaičių Globos Namus. -

Giedros Korp! literačių būrelis Grandinė 13 1934 m. gruodžio m. 8 d. 
šventė savo<Globėjos šv. Teresės Kūdikėlio Jėzaus šventę. Rytą būrelio narės 
priėmė šv. Komuniją, o vakare buvo suruošta kukli arbatėlė, kuri draugiškam 
būreliui praėjo tikrai linksmai ir jaukiai.

Šiais mokslo metais būreliui vadovauja energinga valdyba: pirm.—J. Ste
ponaitytė, vice-pirm. — O. Lukšytė ir sekr. — V. Kiškytė.

1934 m.fgruodžio mėn. 9 d. įvyko Giedros Korp! susirinkimas, kuriame 
įdomią ir turiningą paskaitą — Moteris visuomeniniam gyvenime — skaitė EI. 
Balčiūnaitė.

Giedros Korp! praėjusį semestrą buvo ypatingai susirūpinusi tarpusavio 
narių šelpimo reikalu. Kartu su kitą mergaičių korporacijų atstovėmis buvo 
parūpinta valgyklose keletas nemokamų pietų ir keletai mergaičių buvo parū- 
pintaįdrabužiai.

Be to, Giedros Valdyba, padėjusi pastangų, sumokėjo vienos savo narės 
mokestį už mokslą.

Giedros Korp! jaučia ir mato, kad daugelis narių gyvena tikrai sunkiose 
materialinėse sąlygose ir stengiasi joms padėti.

* fe

LIETUVOJE
• ■ . ■■■ ■ •' : j ■ ■

Moterų Talkos Akademija įvyko 1934 m. gruodžio mėn. 11 d. T. T. 
Marijonų salėje. I ją atsilankė apie 70 dalyvių. Išklausyta pranešimai apie 
naujus kelius socialiniame darbe p. p. Pikčllingienės ir Beleckienės — tiek 
tarptautine plotme, tiek Lietuvoje — buvo labai turtingi ir įdomūs. Lygiai graži 
buvo ir meniškoji dalis.

Pavasario Federacijos Mergaičių Sąjungos konferencijoj Kaune, 1934m. 
gruodžio mėn. 27 d., dalyvavo 352 atstovės ir apie 400 svečių. Po iškilmingų 
sveikinimų skaitė Dr. Karvelienė paskaitą „Pasaulinis katalikių mergaičių orga
nizavimasis bei veikimas ir Lietuvos pavasarininke“. Prelegentė supažindino 
auditoriją su užsienio katalikių judėjimu, su Tarptautiniu jaunųjų bendravimu 
per Jaunimo sekciją, su Kat. Moterų Unija. E. Balčiūnaitė paskaitoj — Ateities , 
pavasarininke — kalbėjo apie pavasarininkės idealą Jis turi būti sintezė ir 
rimtos katalikės moters, ir jaunos, kilnios, linksmutės mergaitės tipų. į naują 
Sąjungos vai iybą išrinkta: pirm. Ona Labanauskaitė, dabar tebestudijuojanti 
Prancūzijoj, ir stud. Bronė Baukaitė, Agota Žukauskaitė ir Marija Matusevičiūtė. 
1 revizijos komisiją — Petrušauskienė, O. Vaitonytė ir Em. Vainauskaitė. į gar
bės teismą — dr. V. Karvelienė, O. Beleckienė ir EI. Balčiūnaitė. Priimtos rezo
liucijos. S-gai du metu vadovavusi EI. Balčiūnaitė pakelta S-gos garbės nariu.

■ • ■ * * ■■ . ’

Moterys darbo apsaugos tarnyboje. Iki šiol Lietuvoj visi darbo inspek
toriai buvo vyrai. Kadangi įmonėse daug moterų, kurių reikalavi n ai kai kada 
skiriasi nuo vyrų reikalavimų, atitinkamose įstaigose nusistatyta darbo inspek
torių padėjėjais skirti moteris.

Vaduokliuose neseniai buvo surengti pedagoginiai kursai. Kursuose 
paskaitas skaitė kan. Butvilą ir F. Rogalskytė. Visas tris dienas buvo klausy
tojų pilnutėlė salė.

i
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Ukrainietės tautiškuose 
rūbuose

Rozalime veikia sudaryta motery ugniagesių sekcija. Jos uždavinys 
— teikti nukentėjusiems per gaisrą pirmąją pagalbą ir rinkti aukas.

L. K. Moterų Dr-jos įvairių skyrių pastangomis Kalėdų metu buvo su
ruošta įvairiose Lietuvos vietose daugybė iškilmingų Kūčių ir Kalėdų eglučių 
vargšų šeimoms.

Dr. Arcimavičienė, 
įvadą į Egypto istoriją.

i ! Humanitarinių mokslų fak. lektorė, ruošia spaudai

RUSIJOJ
7* ■ ' Q.

Maskvoj atidaryta pirmoji moterų lakūnių mokykla. įsiregistravo 41 mo
kinė. Bus mokinama valdyti moderniškus orlaivius.

Maskvos gatvėse negalima sutikti europiškų damų,—beverk visos atrodo 
pilkai apsirengusios, be mados įtakos. Batai panašūs į vyriškus, dauguma ne
šioja vyriškas bliuzes. Dažnai pasitaiko plakatai: „Moterys, kovokite su virtu
vės vergija“. Didelis šeimų nuošimtis uždarė savo virtuves ir valgo valgyklose. 
Visas moterų pasaulis veržiasi į darbavietes.

Vyriausias Sovietų Rusijos kariuomenės vadas Vorošilovas neseniai 
paskelbė raudonosios armijos karininkams, kad visi artimiausiu metu privalo 
išmokti naujoviškus šokius.

Pasirodo, kad visam tam kalta viena turkų gražuolė. Šiemet vasarą 
Turkijoje viešėjo Sovietų karininkų grupė. Turkijos sostinėj jiems pagerbti 
buvo surengtas didelis balius. Viena iš žymesnių turkių, dalyvavusi baliuje, 
pakvietė raudonąjį karininką šokti. Nelaimei, šis nemokėjo šokti. Tai buvo 
beveik skandalas, dėl kurio galėjo kilti tarp Turkijos ir Sovietų Rusijos vy
riausybių rimtas konfliktas. Kad išvengus panašių atsitikimų ateity, Vorošilovas 
išleido minėtą įsakymą.
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ANGLIJOJ
h- Mokslininkė Elzbieta Semmens Liverpulio universitete konstatavo, kad 

mėnulio Šviesoje dvigubai daugiau sėklų dygo, negu saulės šviesoje. Mėnulio 
šviesa yrą saulės Šviesos atspindys ir 500.000 karty silpnesnis už saulės šviesą. 
Skirtumas yra tas, kad mėnulio Šviesa — šviesa poliarizuota, t. y., atsispindi 
viena kryptimi, bet ne į visas puses, kaip kad yra su saulės šviesos bangomis. 
Tuo būdu šis poliarizuotos šviesos ypatumas, matyti, palankiai ir veikia į augalų 
augimą. Toliau misš. Semmens padarė ir kitokius įdomius bandymus, kurie 
įrodė nepaprastą poliarizuotos šviesos veikimą. Pasirodė, kad poliarizuotoj 
šviesoj krakmolas skiriasi labai intensyviai, — saulės šviesoje — labai lėtai, ir 
patamsyje visiškai nesiskiria.

Poliarizuota šviesa veikia ir tas augalų lapų dalis, kuriomis augalai kvė
puoja. Prieš saulei tekant ir šaulei nusileidus, šviesa jau yra gerokai poliari
zuota, nes ji atsispindi npo viršutinių atmosferos sluoksnių. Ši šviesa išsklei
džia krakmolo molekules augalų lapų ląstelėse, per kurias augalas ir gali kvė
puoti. Kada saulė yra aukštai ir stati šviesa nuslopina poliarizuotąją šviesą, tat 
krakmolas sustoja Skleidęsis, tada augalo kvėpavimas žymiai pasunkėja. Mano
ma, kad šis atidengimas padės išaiškinti ir kitą prietarą —-kad mišką reikia 
kirsti pilnatyje, nes tada esanti daug stipresnė miško medžiaga.

Anglų moterų policija praplečia savo veikimo dirvą. P-lei Stella Read 
pavesta sekti moterų automobiliščių klaidas ir susisiekimo nuodėmes.

Anglų karalienė, apžiūrėdama Londone pramonės parodą, madų parodos 
direktoriui pareiškė, kad vakarinės suknelės per ii gos ir ji nenešiosianti ilgesnių, 
kaip ligi kaulelių.

Liverpuly didelės batų dirbtuvės tarnautojos turi vaikščioti, reklamuo
damos naujų modelių patvarumą, patogumą. Ant kojų kaulelių turi vaikščiojimo
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rodyklę, kuri vakare turi parodyti mažiausia 20 padarytų kilometrų. Mergaitės 
gali eiti, kur jos nori. Viena tarnautojų per 7 metus išėjo 35.000 kilometrų.

Anglų kalėjimuose 12.000 vyrų kalinių atitenka tik 600 moterų kalinių.

PRANCŪZIJOJ
Dvi Paryžiaus studentės, norėdamos savo disertacijoms susipažinti su 

Afrikos dykumų giminių papročiais, padarė į Saharų ekspedicijų, iš kurios ne
seniai laimingai sugrįžo. Abi jaunos studentės yra pirmosios moterys, vienos 
išdrįsusios be vyrų apsaugos keliauti į dykumas drambliais 2.2000 kilometrų. 
Kelionėje mito vietinių gyventojų, maistu, gynėsi nuo užpuolikų ir gyveno 
tokiu pat gyvenimu, kaip ir vietiniai žmonės.

Murano miestelyj atgaivinta sena tradicija— jaunamarčių turgus, buvęs 
iki pereito šimtmečio pabaigos. Kasmet liepos mėn. paskutinį sekmadienį visi

1

1935 m. Paryžiaus grožio kara 
lienė, Andrėe Lorram. Ji nela 

bai mėgsta kosmetikų.
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norį tuoktis vaikinai susirenka bažnyčios šventoriuje, o merginos, išėjusios iš 
bažnyčios, renkasi vienų, kuris jai patinka, ir abu eina pusryčiauti. Kronikos 
rašo, kad tuo būdu įvykdavo daug laimingų vedybų.

Elzbieta Fuchs paskirta garbės legijono ritere, už darbų mergaičių jau
nimui. 25 metus ji dirbo jaunų mergaičių namuose Paryžiuj.

Luiza Weiss, Žymi prancūzų žurnalistė, politinio laikraščio »Naujoji Eu
ropa“ steigėja ir vadovė daugiausia skleidusio taikos idėją, perdavė laikrašęio 
vadovavimų kitai moteriai. Ji suorganizavo Paryžiuj naujų propagandos centrų 
kovai dėl lygių prancūzės moters pilietinių ir politinių teisių ir pavadino jį 
»Nauja moteris“.
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KINIJOJ
’ z

Mergaičių mokyklų direktoriai griežtai draudžia mokinėms pudruotis, 
dažytis ir frizuoti plaukus.

Kinuose dar ir šiandien mirus sužadėtiniui ar sužadėtinei likusis gyventi 
daro j'ungtuves su mirusiu. Ceremonijos niekuo nesiskiria nuo visų kitų vestu
vių, tik prie vestuvių stalo mirusiojo vietoje iškabinama „sielos lentelė“.

*

Nankinge įsteigta „Vilties namai\ kurie rūpinasi sutuokti jaunas mergai
tes be šeimos ir turto. Jų atvaizdai iškabinami viename kambary ant sienų, 
kur norį vesti vyrai ateina pasižiūrėti. Jei išsirenkama, vyriškis privalo atsiųsti 
savo atvaizdų, biografines žinias ir rekomendacijas. Jei Įstaigos vadovybė įsiti
kina kandidatų į vyrus esant rimtų žmogų, jam leidžiama lankyti paskirtų mer
gaitę. Jei mergaitė sutinka, tuojau daromos vestuvės. Vedęs iš šios įstaigos 
žmonų, vyras moka nustatytų sumų už auklėjimų.

Naujos idėjos politiniame ir visuomeniniame kinų gyvenime, išstumian- 
čios senųsias tradicijas ir pranašaujančios Kinijai žlugimų. Šie klausimai keliami 
Liucernos „Vaterland“ eilėje straipsnių, antrašte „Kinijos žlugimas“. Prie įvairių 
to žlugimo priežasčių priskaitoma ir moterystės bei šeimos dorovės suirimas, 
menkas švietimas, negudri moterų emancipacija ir lengvai teismų duodami 
šeimoms išsiskyrimai. Dėl to konservatyviškieji sluoksniai visu griežtumu rei
kalauja Konfucijaus idealų atgaivinimo.

AMERIKOJ

II

Mirė žuvusio transatlantinio lakūno Dariaus motina. Velionė buvo dar 
visai stipri moteris, bet paskutiniais metais jų pribaigė skaudi sūnaus tragedija. 
Dariaus motina kitais metais norėjo atvykti į Lietuvų pamatyti sūnaus kapų.

Dr. Mary Williams, vieno Amerikos universiteto istorijos profesorė, šių 
žiemų skaitys paskaitas iš moterų judėjimo istorijos. Pirmų kartų ši tema bus 
išsemiamai aiškinama universitete.

Amerikietės liet. kat. deda visas jėgas, kad išeivės lietuvės nežūtų savo 
kraštui ištautėdamos. Žiemos pradžių jos paskyrė savo vajui. Reikia manyti, 
kad mūsų užjūrio sesėms pasiseks tie kilnūs užsimojimai realizuoti.

Autotaksi savininkas Čikagoj vienų mašinų davė valdyti 3 metus Vyrui 
šoferiui ir antrus 3 metus moteriai. Per pirmus 3 metus jis turėjo 3280 dolerių 
mašinos išlaidų, o per antrus 3 metus—tik apie 800 dolerių. Dėl, to dabar 
jis pasamdė 10 moterų šoferių.

Lakūnė Erhardt atskrido iš Honolulu į Kalifornijų per 18 vai. 16 min. 
Tų atstumų pirmų kartų pavyko perskristi vienam asmeniui.

ITALIJOJ
Mergaitės Savaitė Ryme. Niekur kitur nėra tokio didelio dechristiani- 

zacijos pavojaus, kaip dideliuose miestuose. Šis pavojus ypač gresia jaunimui, 
kuriam modernusis miestas suteikia labai daug progų nustoti doros ir nutolti 
nuo religijos. Be to, didmiesčio tempas ir kasdieniškas savimi besirūpinimas sun
kina jaunuoliui-ei rimčiau pažiūrėti į gyvenimų ir atima progas jam rengtis.

Katalikiškasis Veikimas, sau tikslu pasistatęs. įnešti Kristų ir Jo dvasių 
visur, o pirmiausia į žmogaus širdį, panaudoja visas tinkamas priemones, kad 
šį kilnų uždavinį tinkamai atliktų. Vienos tų priemonių yra tiesioginės, kitos 
netiesioginės, apsaugojančios ir parengiančios žmogų atsispirti tiems pavojams,.

46 ' • Z' -

47



*

■

’■ r
i

i-

t
’f
f.
!

f

>:<■
SS#

KW«’!

>.w

• ••••'•* • • «

K«Z«>K<

:•&

.•.y.’.v.'.y?«.'

r.**4.*.*.*.4

Ä-ZvÄ^Ä^Ä^v^

w.W

v

!%■

a

Äi
’j-»:

‘•V*’

>5x-:«

#yy’:o

>%%

K

>v

>X’!

įX w

!>J

>y.w.

A

>%w.w.

>J£A

;Xy<:

v.

'Ą'.‘.w.w< &Ä

wS

m

.»y.:.

>V.V.‘

;g%?9s*x«^

:*z-

w.*.y.*.yA

&

XKwI«««
į

*? -

j

Birmos krašto (Indijoj) gražuolės. Pagal jų triadą ta mergina gražesnė, kurios 
kaklas ilgesnis. Dėl to iŠ jaunatvės ant kaklo maunamos ririkutės, kad kaklas 

ilgesnis išaugtų.

kurie sutinkami gyvenimo keliuose. Ypač ir pirmiausia atkreipiama visas dėme- 
. sys Į jaunimą, kuriam šiandien yra tiek daug progų nuo savojo tikslo nukrypti.

Šia mintimi Italijos Katalikiškasis Veikimas ėmėsi įvairiose Italijos vie
tose rengti »Jaunimo Savaites“, kurios turi didžiausio pasisekimo, d reikia ma
nyti, kad duos ir geriausius rezultatus. Ryme, gruodžio mėn. 10—16 dienomis 
įvyko Mergaitės Savaitė. Jos rengimą popiežius Pijus XI ypač laimino ir jos 

, pasisekimu rūpinosi. O pasisekimas turėjo būti didelis. Popiežiaus vikarijus
J kardinolas Marcchetti per Rymo miesto parapijos klebonus pakvietė visas kata-

>[ likes mergaites pasinaudoti šia savaite, o tikinčius paragino melstis už jos pasi-
'■j sekimą. Kad lengviau galėtų visos mergaitės dalyvauti, buvo paskirta 31 vieta
j susirinkimams, paskaitoms. Pagrindinė šios Savaitės tema — Gyvenimo tikrovė.

! Visos Savaitės1 paskaitos nagrinėjo Šias temas: Mergaitės kilnumas, Mergaitės
, į paskyrimas, Mergaitė ir ateitis, Mergaitė ir dabartinė bei busimoji šeima, Pasi-

I rengimas moterystei, Mergaitė ir Bažnyčia, Mergaitė ir apaštalavimas. Paskai-
! toms skaityti buvo pakviesti geriausi kalbėtojai ir dėstomąjį dalyką gerai pažįs-

tantieji žmonės
Kad Savaitės daly vės geriau galėtų joms teikiamomis žiniomis pasipaudoti, 

jos buvo suskirstytos į grupes: bendrai jaunuolėms paskaitos ėjo aštuoniose * € • ’ «....•
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vietose, studentėms — dviejose, pradžios mokyklų mokytojoms — vienoje, 
aukštesniųjų klasių moksleivėms — dvylikoje, valdininkėms— dviejose, įstaigų 
ir krautuvių tarnautojoms — penkiose, darbininkėms — dešimtyje, sužieduoti
nėms — dviejose vietose.

Savaitės dalyvės kiekvienų rytų skirtoje bažnyčioje išklausydavo šv. Mi
šias ir trumpas prie tos dienos paskaitų turinio prirengiančias mintis. Po pas
kaitų kasdien būdavo Švenčiausiuoju palaiminimas.

Skirtose vietose salės buvo pilnos mergaičių. Suskaityta 12 tūkstan
čių dalyvių, neskaitant Kat. Veikimo narių.

Šventasis Tėvas atsidėjęs sekė visos Savaitės dajbus, o paskui gruodžio 
16 d. visas dalyves priėmė į audiencijų, kuri įvyko Šv. Petro bazilikoje.

Paskutinės dienos rytų Savaitės dalyvės susirinko į Šv Petro bazilikų į 
užbaigos pamaldas. Jų metu visos priėmė Šv. Komunijų, kurių dalino daugybė 
kunigų. Reikia paminėti, kad jų tarpe buvo trys jau po 20 metų jaunuolės, 
kurios priėmė pirmų Šv. Kumunijų. Jaunyste ir entuzijazmu trykštantį reginį 
dar padidino irtai, kad prie Dieviškojo Stalo visos tapo lygios: pačios žymiau
sios Rymo aristokratijos dukros ir vargdienės užmiesčio darbininkės. Jos visos 
susiliejo į vienų Kristaus Bažnyčių.

Audiencijoj dalyvių skaičius padidėjo dar 3 tūkstančiais Kat. Veikimo 
Mergaičių org jos narių, taip, kad audiencijoj viso buvo 15000 dalyvių.

Sutikę Popiežių karštomis ovacijomis, visos balsu sukalbėjo Krikšto pa
žadus, Credo ir Tėve mūsų. Kat. Veikimo Mergaičių Sąjungos Dvasios Vadas 
pranešė Popiežiui Savaitės rezultatus—paminėjo ir tas 3 pirmąsias jaunuolių 
Komunijas. Šventasis Tėvas laimingas mergaites pasišaukė pas save, padova
nojo medalį ir ragino būti ištikimoms Kristui, su kuriuo šiandien susivienyjo.

Popiežius kalbėjo į jaunuoles, džiaugėsi jų tikėjimo išpažinimu bei pakar
totais Krikšto pažadais, kurie yra jų šios Savaitės proga padarytieji pasižadėji
mai, ragino, kad visada liktų jiems ištikimos — ne tik pakilusios dvasios mo
mentu, bet ir tada, kai susitiks su realia gyvenimo tikrove.

Suteikęs Apaštališkąjį Palaiminimų, dar karštesnėmis ovacijomis palydė
tas, Popiežius apleido bazilikų, ir jaunuolės pamažu išsiskirstė. Dauguma jų 
pageidavo panašias Savaites surengti ir dažniau. J. Sav.

Italijoje motinos diena švenčiama prieš pat Kalėdas. Šiais metais ji 
buvo atšvęsta labai iškilmingai ir užsitęsė dvi dienas. Šių dienų ruošia 
Tautinė Motinos ir Vaiko globos sąjunga. Apdovanota 101.798 motinos, iš jų 
62.353 piniginėmis dovanomis, kurių suma sudaro arti 5 mil. litų. Svarbesnią
sias premijas gausingiausioms šeimoms įteikė pats Mussolini.

KITUR
. Ispanija. Katalonijoj pirmą kartą bus įvykdyta moterų lygybė su vy

rais. Reformos įstatymas pradės veikti nuo sausio 1 d. Likusioj Ispanijoj 
moterys lieka nesavarankios teisiniu atžvilgiu. Čia net 60 metų moteris neturi 
teisės pasirašyti buto nuomos kontraktą, išsiimti pasą, savo turtų parduoti arba 
pinigus savo vardu į taupomąsias kasas įnešti, be raštiško jos vyro sutikimo.

Rašytoja Concha Espina paskirta valdžios atstove Peru jubiliejinėse 
iškilmėse.

Japonijoj uždaromi viešieji namai. Japonų garsus meilės miestas 
Joshiwara, viešajai nuomonei reikalaujant, tvarkomas doriniu atžvilgiu. Uždaryta 
308 arbatnamiai su 3.000 geišų. Visoj Japonijoj yra apie 50.000 tokių mergaičių

Ęigypte Assiont ir Mansurach uždaryti viešieji namai. Manoma, kad šį 
pavyzdį paseks ir kiti miestai.

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė
V
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MOKYTOJOS, MOKYTOJAI!
Skubėkit užsiprenumeruoti 1935 metams seniausią, jau aštuonioliktus |Į 

(f metus pradedantį, Lietuvoje pedagogikos laikraštį

f’’

.LIETUVOS MOKYKLĄ“.
„LIETUVOS MOKYKLOS* kaina: Liet Kat Mok. S-gos nariams: g 

metams — 15 litų, pusei mėty — 8 lt
Nenariams: metams — 20 lity, pusei mėty 10 lity.
„LIET. MOKYKLOS* Redakcijos ir Administracijos adresas:

Kaunas, VUinskio g.16.

etanu — -20' lity, pusei metę ■— 10 lity.
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GF A PTY A LIETUVOS KARININKŲ LAIK- 
„N.AixUAu RAŠTIS eina dukart per mėnesį, g

„KARDAS* rašo aktualiais krašto gynimo, kariuomenės, atsargos 
karininky, savanorių kūrėjų, šaulių reikalais; deda tarp, užsienio ir vidaus 
politikos apžvalgas; plačiai informuoja apie inflsy ir kity valstybių kariuo- 
meniy gyvenimą bei įvykius. -

„KARDAS* iliustruotas ir dailiai leidžiamas. „Kardy* leidžia Ką,-
rininku Ramovė.

7 _ at a: Lietuvoje: metams — 18 lt., 6 mėn. —10 lt; 3 mėn.
— 6 lt Ujraieny/ij^latvijos Estijos ir Vokietijos, dvigubai brangiau.

& 4•..J. Kaunas, Nepriklausomybės aikštė 10, 
Adresas. Telefonas per Vyriausiąjį Štabą 56*
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B LIETUVAITE INTELIGENTE! juk Tu matai, kad mu- g 
sų tėvynėj ne viskas dar kilnu, gražu ir teisinga. Dar svetimtaučiai spe- « 
kūliadjom, o mūsiškiai pataikavimu ir savanaudiškumu silpnina Lietuvy. « 
Jei nori kovoti su visom negerovėm, 1935 metams užsisakyk savaitrašti » 

„TĖVŲ 2EMĘ“
Ji dabartį nelaiko idealu ir trokšta kilnesnės, aktualesnės Lietuvos. ■: 

Leidžia L. Atgimimo Dr-ja, dalyvauja Savanoriai Kūrėjai ir L. Namų Sa- : ■ 
vininkai. Metams kaina-. 6, 50 lt Užsisakykite skubotai. ; >

Adresas: Kaunas, L Al. 19 7
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Neįmanomas yra auklėjimas, visuomeninis 
ir kūrybinis darbas neskaitant aktualiausio 
moterų visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo 
žurnalo

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“.
.NAUJOJI VAIDILUTĖ“ moteriai inteligentei, 

mokytojai, studentei, moksleivei, visoms, kurioms

4 
4 
4 
4 
-4 
4 
4

3
:5 ‘4

4 
4 
4
4,1

1

ė

50



i

’■ ' 3ß;i- ^JÜäp- S

Į . ?*.s-

i . . # *'"* * **

i ', Av. <■■ ■.,

?. ’ j .'* •* ■'•

k '
i ’

t

1

BBBFmž . • - * > ■. ”
IJ’jiiÄHCK:- -•■* ' *'**’ - ■. f * ■

'V. ■ >■ >£-- .f-*.'<*<*■ ■ ’
f i■''*• ■• ' r*ū. it>aW * ** r r ,- .T . ,
»•>- '■ ■■ .- ’. •• •■ .

. • , a* ? • * • » ' •. - • ■ » • k r-r -1? M- =*^_ k ♦ 5r W_. Ä.

¥', f v

£
r ;

-f ,
-t •

♦

>, „>■ , •

Kvl
BU'?.

t

fe

f

Jfrįg

M>iFs*'T"' iįįį ■ 3,'A'
. T ■. :> ■

t.

J.

«V

j
i

T

I

t

s

t

?

i

i

i

^i*s*i

ĮL >. ’ 
įwV_ 
ĮLm .
K.*'

f YįOgo, pistas m 
/'8Į9wS kuriame labi 
mk» dkf vesti ir ii ii

M I

U

*•*"•*’ f
- r. r

’ ’ * . *• ’.*_/ *
* • ' • -■ a - >■ ■ . •

y; Įgft'l /

[ aülko pirkliai,le
k ilmieras, medžiot
> ekonotaistai ir _ t . _ _ _
[ tatoftios ir tt Būtinai turi visi įsigyti
penciklopediją kuri gaunama »Musų

[Prisiimtas 2,28 lt, kalendorine nurodyta adrese
"r *******

• ? -■. ” ■ • ' •’ . : ■ J j a’kA. Üä’A a'ä k A A,'^ Jk A kA- A.A A. A A. A?

?’ -'r ’■ ' '. . .. > . ' ■ '• • ' ■.
* \ r . • * ■ . ’ . . •.f ; :‘ • ? . • - * . • ‘ •' . Į w \ ’ t . .

TPAC SlAHblBH AĘIKAL1NCA SKAITYTI

„KARYS“,
net, norėdamas žinoti, M bestaiaukstančiojl politinė padangė 

italą, kaipreikta wvo|o krašto laisvė gtati, kokie gertaėtl kbirai 
iteltbüdtas ūaUnoį Ä ,KARY*. Jis rad$E< ir neper^bdamiš 
iBom* Tinta sn vtsu tisą.- ■ ->

II

t
r?

H

< i

.t

f

11

i

>

«

•į*.

H

U

;<

.4

■ ^wšif^£as

Metodai pretnan

JCAgifS*tiate
*K*HO ėjM

#■
-,ijJi

^name numery dėt
•ĮEBpe&^fat.' bei Hffdi
ii gauna, be ^ta^riedi^ ^^ deaH 'karię

_ * ’ - .1 w- . »’ “ , ėf • .* f' '. n*

*•

• * v • , •

^^8^0
m-’

JT*

18 ' i—8 lt.,:f> taltak;iįį 
is,. Nepriklausomybės; 
>• Ä J- * L Ä

n t
\š&

*

V'
-r y-t#

21t

*

merątą,prarito
bet ir sąrašą (pavardę, gyv 
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„N. Vaidilutės'4 platintoja 19^5 m.
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I. Už 5 naujas metines prenumeratas vieną gauna
^NK -' . t-

■'* ?/> ‘ '•'• ,-; \..'c Jį.į;

II. RaWoJa,, moksleivių tarpe, surinkusi 'ptaltk-- 
tnerafa, nrisii 
Siūlų skaiäu,

... ™ _Jįf *

pažymi, kas užsimokėjo.
III. Pinigus už prenumeratą prisiunčia šiais ter

minais: kovo mėn. 1 dieną, birželio min.1 d., 
rugsėjo mėn. 15 d., gruodžio mėn. į® dL
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