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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

r

Nr. 3 020) 1935 metų kovo mėn. XV

P. ORINTAITĖ

Darbas ir gyvenimas

„Prakaite valgysi duoną“ — žmogaus gyvenimo kelias šia
me pasauly. Tačiau tas prakaito darbas, veikla, nuolatinis ju
dėjimas ir kūrimas, giliau žiūrint, yra duotas ne vien kaip baus
mė nusikaltusiam Adomui, bet ir — beveik viena iš brangiausiu 
dovany mūšy ašarų pakalnei.

Pasaulio ir žmogiškosios buities didžioji paslaptis yra har
monija, todėl taip artimai rišasi didis vargas su nepaprasta laime, 
gilus skausmas su kilniausiu džiaugsmu. Aprėpti kuo daugiausia 
įvairybių, kraštutinumų ir drauge visa tai susieti, suderinti savy į 
vieną simfoniją — aukščiausia mūšy gyvenimo išmintis. Taip ir 
tas darbas nuo mažens iki senatvės—iš vienos pusės atrodo esąs 
lyg sunkiausia prakeikimo bausmė žmogui, bet iš antros — didi 
palaima ir gėrybė.

Darbas yra natūraliausia mūšy būsena: jis patenkina žmo
gaus įgimtą linkimą nuolat ką nors veikti, jis visapusiškai ugdo 
įvairias galias^ leidžia pasireikšti jo gabumams, būdui ir, apskri
tai, visoms jo prigimties ypatybėms; darbas gydo žmogy nuo 
įvairių, ypač dvasiniu, ligų, jis pririša prie žemiškosios buities ir 
įpareigoja užimti tani tikrą savo vietą, — jis yra žmoguje tas 
veiksnys, kuris kuria pažangą, nuolatinį kilimą aukštyn, ėjimą 
tolyn; kitaip sakant, darbu ryškiausiai pasirodo žmogus su viso
mis kilniosiomis savo vertybėmis.

Pasitaiko neišmanėlių, kurie stengiasi, kaip galėdami, darbo 
išvengti, sau idealu pasirenka nedarbą, svajoja, kad kada nors 
nereikėtu dirbti, bet šitokie žmonės jau yra paklydę: jie dar pa
kol kas, bendros srovės nešami, gal būt, su kitais eina priekin, 
tačiau mielu noru jau sustotų vietoje, arba net pasileistų riedėti 
atgal. Baisiausia yra tai, kad Šitoki, nors dar dirba kokį nors 
darbą arba eina kokias nors pareigas, bet atlieka tai, kaip kokią
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baudžiavą, o visai nepajėgia džiaugtis sava darbo bei pažangos 
procesu — jie to jausmo jau, tartum, nebeturi.

Tad beveik pirmutinis pažymys žmogaus vidujinio sutriki
mo, dvasinio pagedimo yra — nenoras dirbti, troškimas nieko 
neveikti. O paskui iš tokio sustojimo vietoje, kaip kad maurais 
prižėlusiame vandenyje, kyla ir daugybė kitų dvasinių nešvary- 
bių bei ligų. -Ir/jeigu mes norime pasitikrinti mūsų sielos svei
katą, pasižiūrėkime: ar mus džiugina kiekvienas protarpis mūsų 
nudirbamo darbo, ar mes jį entuziastiškai pradedame, ar džiau
giamės kiekviena proga savo jėgoms išmėginti ir užgrūdinti, ar 
trokštame kaskart vis ko nors sunkesnio ir didesnio nuveikti? Jei 
to jau nėra, reikia giliai susimąstyti ir kuo skubiausia imti save 
gydyti. Mes esame pratę labai bijoti ir saugotis kūno ligų ir 
mirties, o dvasinio merdėjimo visai nepaisome, nepastebime, nors 
tai yra daug baisesnis dalykas. Kiek aplink mus jau yra žmonių,, 
kurių tik kūnas gyvena, o siela jau sustingusi, tartum mirusi, 
daugiau jokiu veiklumu, kūrybiniu pajėgumu, progresu nepasi
reiškia. IŠ šalies žiūrint tragiškiausia yra tai, kad toki gyvi ne
gyvėliai patys nesijaučia, nesižino esą seniai mirę. Jie vaikščioja, 
kalba, juokauja, ginčijas — kartoja ir gromuliuoja tai, ką anks
čiau yra pergyvenę, ką kur nors skaitę ar iš kitų girdėję ir ma
nosi esą lygūs su kitais, kai tuo tarpu kitam iš šalies pasibaisė
tina matyti tokį dvasinį numirėlį, jausti lavono kvapą. Tokiems 
darbas ir bet kokia veikla yra—tik neišvengiama blogybė. Grau
du apie juos ir kalbėti.

Mėgstantieji darbą irgi nevienaip elgiasi, įvairiai ieško savo 
kelio. Daug kas, ypač jauni entuziastai, trokšdami veikti, pasi
reikšti, dažnai klysta manydami, kad reikią būtinai ieškoti kokių 
nepaprastų progų, siekti didingų žygių savo asmenybės galioms 
parodyti. Toki nemato, kas per gausumas darbo dirvų čia pat po 
nosia, po kojomis, o žvelgia j miglotas tolybes, į neribotus pa
debesius, lyg ten būtų koki ypatingi pasauliai, milžinų kalnai, ir 
taip, stengdamiesi daug apžioti, „kažkur kažką“ svarbaus atlikti ir 
pasaulį nustebinti—tik išblaško savo jėgas nežinomiems dievams 
ir vėliau pasimato nieko tikro nepasiekę, nieko aiškaus nenuveikę, 
net patys, pagaliau, lyg po kojų jau žemės nejūntą, debesyse pa
klydę. Taip kadaise lenkų legionieriai, tokio egzaltuoto jausmo 
vedami, nešė guldyti savo galvas už svetimas tautas į Italiją, Pran
cūziją, Balkanus. Gražus buvo tas jų mostas, pasigėrėtinas, bet 
pačiai lenkų tautai tas jos sūnų ultraidealizmas buvo ne tik ne
naudingas, bet ir skaudus: gražiausias jėgas didvyriškai išblaškę 
po pasaulį, jie savo tėvynės brolius svetimiems vergauti paliko.

Geriausia savo darbui, veiklumui ir entuziazmui pareikšti 
nesidairykime po miglotas padanges, o ieškokime vietos kuo arčiau
sia aplink save. Ne neri botoj erdvėj, o čia pat, ant pilkos že
mės yra mūsų pareigos, ir paprasčiausioj kasdieninėj pilkumoj, 
su kuria nuolat susiduriame, mes turime ieškoti progos save pa-
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reikšti. Ir Kristus — per menkus daiktus didžius darbus darė. 
Kasdieninėse pareigose mes galime pasirodyti didvyriai, jei tik 
panorėsime žiūrėti j pavestą darbą su atsidėjimu ir nesigailėsime 
širdies. Štai, mūšy Darius ir Girėnas nemirtingu žygiu giliai įpras
mino savo intencijas todėl, kad jie troško pasitarnauti savo kad 
ir negausiai (palyg. su Amerika) tautai, savo tėviškės žemei; o nė 
pusės reikšmės nebūtų turėjęs jų žygis, jei jiems būty tas skridi
mas per Atlantą buvęs pats jų didvyriškumo tikslas, t. y., prie
monė pasižymėti, parodyti savo genijų. Ir tik tas siauresnis inten- 
cijy pritaikymas: ne viso pasaulio garbei, ne savo asmenybei iš
kelti, ne garsiam žygiui atlikti, o tik — savo skurdžiai šiaudinių 
pastogių tėviškei širdį atnešti, iš savo kasdienio darbo pačią gra
žiausią dalį savo gimtinės broliams paskirti — iškėlė juos ir jų 
kuklias intencijas ligi padangių. Anot Tolstojaus, gražiausia yra 
žmogaus siela tada, kai ji negaudo jokių prašmatnių Žygių, o 
menkinusiame pareigų darbe moka būti kilni, kūrybiška, dieviška. 
Naudingiausias, t. y., savo paskirtį atitinkąs žmogus yra tas, kuris 
savo vietoj, kad ir kukliausioj, sugeba tinkamai panaudoti visas 
teigiamas savo dvasios galias, kuris savo pareigų darbe pasireiš
kia ne mechaniniu įrankiu, o kūrybiškai veikiančia asmenybe.

Tad matome, kad 1) darbas yra žmogui — jo prigimties 
privalumas (kaip ir visame pasauly — nuolatinė dinamika) ir no
ras, troškimas kaskart vis daugiau ir sunkesnio darbo rodo nor
malią mūsų dvasios būseną ir gyvybę, t. y., nuolatinį progresą; 
2) savo gyvybinėms galioms pareikšti nereikia ieškoti kažko ne
paprasto, mums patiems sunkiai aprėpiamo, o reikia stengtis rasti 
kuo daugiausia progų čia pat aplink save, nes tik tada bus naudin
gas mūšy veiklumas.

Gyvenimo faktams aiškinti ir apspręsti niekad netinka griežti 
matematiški dėsniai, nes čia tiek įvairumo, tiek išimčių, priešin
gybių ir keistenybių, net absurdiškumų, kad visada lieka kas nors 
į bendrus dėsnius neįtraukta, neišaiškinta, nesuprasta. Todėl da
rant kokias nors apibendrinamas išvadas, reikia tenkintis apytikriu 
žvilgsniu, daugiau pasitaikančiais ir ryškesniais faktais. Bet nagri
nėti gyvenimą, kad ir apytikriai, kad ir detalėmis, kad ir klystant 
ir vėl pasitaisant — įdomu, naudinga ir būtina.

Ar mes, lietuvės moterys, mėgstame darbą?
Pas mus ryškiausi yra du luomai: žemės ūkio bei miesto 

darbininkės ir — apsišvietusios, mieste gyvenančios inteligentės. 
Apie kiekvieną reikia skyrium kalbėti.

Pirmojo luomo gausiausią dalį — ūkininkes ir kitokias že
mės darbininkes šis klausimas beveik neliečia, nes jos savaime 
negali nemėgti darbo: jos dirba iš tėvų palikimo, iš įpratimo, iš 
būtinos' pareigos, iš vargo, bet — negali nedirbti. Kaip darbo 
vergės, nuo anksčiausio ryto iki vėlybiausio vakaro jos eina ir 
eina be poilsio, vis protekiniais bėga, uždusdamos ir atsikvėpt
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negaudamos, ir vis dar nespėja, vis dar negana. Bet jos tiek 
įpratę, per kartų kartas įsigimę į tą darbo baudžiavą, kad per daug 
nė neprotestuoja, jei tik sveikata tarnauja, jei ypatingos nelaimės 
neužgriūva; nebent tik melancholiškos dainos ir darbu užuito 
vergo žvilgsnis, kantrybe nudažyta šypsena išduoda jų sunkią 
buitį. Jos tiki, kad taip reikia, nes taip buvo ir bus. Todėl mo
tinos savo jaunas dukteris pratina į darbą, kaip į kasdienę būti
ną maldą, kaip į šventą žmogaus, norinčio pasaulyje gyventi, 
pareigą. Ir sveikos dvasios išauga tos dukros, ir pamėgsta šimtus 
kartų nuvaikščiotus, prakaitu nulaistytus dirvonus, ir dainuodamos 
klampoja purvą, skrybaudamos velka kupinus naščius ant savo 
pečių. Daugelis iš jų taip pamėgsta savo pareigų darbą, kad ne 
tik eina į jį neraginamos ir pirmutinės, bet išmoksta atlikti jį su 
pamėgimu, savo širdį įdedamos, — anot Vaižganto, savo talentą 
jame parodydamos. Nepaprastai pasigėrėtinos yra Šitos Mortos, 
kurioms pareiga atlikti yra svarbiau, kaip visas pasaulis. Jeigu 
jos sužinotų, pavyzdžiui, ateinant pabaigą pasaulio, tai, tur būt, 
vistiek iki paskutinės minutės eitų namų apyvoką, lygiai taip 
pat atsidėdamos šluotų aslą, lesintų vištas, ravėtų daržą ar bal
tintų drobę. Štai, kame pasirodo tikras žmogus: dirbti ne vien 
kad badas neužkluptų, ne vien kad įsakyta, bet — kad ta darbo 
pareiga yra brangi ir būtina, kad tik per ją mes išreiškiame savo 
sielos dinamiką savo valios ryžtumą, kūrybines galias. Todėl 
kaimo darbininkės dažnai pasirodo su ypatingais sugebėjimais ir 
intuityviai prisideda prie savos kultūros kūpmo: viena — išma
ninga audėja, kita—naujus mezginius išrezga, kita daržą moka 
augint, kaip nė viena kita. O kiek yra tokių nepasiekiamų spe
cialisčių, kurios pagarsi visoje apylinkėje mokėjimu greitai, gra
žiai ir be klaidų atlikti darbą: yra nepavejamos linų rovikės, 
bulvių kasikės, melžėjos, skilandžių darytojos ir kitokios. Kita 
taip įsimyli savo pareigą, kad jokiu būdu nenori pavesti kitam, 
ar būti pavaduojama — būtinai stengias pati atlikti (vežimus 
krauti, avis kirpti ir kt). Darbas įprasmina kaimiečių motery 
gyvenimą, darbe jos parodo save vispusiškai, pareiškia savo 
asmenybę, darbu jos išugdo savo dvasines vertybes. Todėl jos 
lig pat mirties, kol tik kiek gali, stengias neatitrūkti nuo jo, 
nes galėjimas dirbti beveik simbolizuoja kaimo moteriai ir jau
nystę, ir dvasinę bei fizinę sveikatą, ir gyvybę, ir visokeriopą 
žengimą priekin. *

Gal būt, tos darbo pareigos, kurios slegia ir grūdina, kaip 
baudžiava, išlaikė mums kaimo .moterį tokią natūralią — sveikos 
dvasios ir kilnios širdies. Juk tikrai mus stebina, kad ta bemoks
lė, toliau savo parapijos nebuvusi sodietė lietuvė, per Šimtmečius 
sugebėjo išlaikyti ir savo vaikams įdiegti tėvynės meilę, mokslo 
ir šviesos troškimą, atsparumą svetimųjų įtakoms, savarankiškumą. 
Ji pajėgė suprasti ir aukštesniuosius idealus, ji tikėjo ir šviesesne 
ateitimi. Ji prie ratelio savo vaiką mokė skaityt, rusų priespau-
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dos metu nešė ir platino savo spaudos žodį, ji mokėjo pasiaukoti, 
išsižadėti, eiti j kalėjimą, žūti. Iš dalies tai buvo^ sunkus kasdie
niu. pareigų darbas, kuris ją užgrūdino skaudžiam gyvenimui, 
drąsai ir kantrybei, sveikam idealizmui ir pasiaukojimui. Taip 
pat nuostabu, kad mūšy sodietė lietuvė patapo didvyrė ir užsi
pelnė padėkos ne gigantiškus žygius atlikdama, jie pasauliui sa
vo genijų rodydama, o tik čia pat, arti savęs, kūrybiškai ir giliai 
pareigas eidama, kilnia širdimi savo skurdžią buitį prasiskaidrin- 
dama. Daug ko mes turime pasimokyti iš mūsų sodietės.

Miesto juodadarbė moteris irgi darbo varge praleidžia visą 
amžių, tik čia jau mechaniškesni darbai, Čia trūksta tos plačios 
laukų laisvės ir padangių erdvės, tos ramios gamtos aplinkumos, 
kas savaime ugdo žmogaus asmenybę teigiama linkme. Prie di
desnio žmonių susigrūdimo tenka daugiau akis ir rūpestį nu
kreipti į tą visokių ydų ir apgaulės kupiną aplinkumą ir kovoti 
su ja, nes gyvenimo alternatyva — jei tu nenugalėsi, tai tave 
nugalės; o ginklas visada naudingiausia derinti su priešo ginklu: 
jei jis piktomis gudrybėmis į tave kėsinasi, tai ir tau reikia nuo
dugniai susipažinti su tomis visokiomis priemonėmis, ištirti jas 
iš visų pusių —- tik tada pajėgsi su jomis kovoti. Taip pat čia 
nepakanka nuoširdaus jausmo, o reikia proto ir šaltumo. Todėl 
miesto vargingoms moterims yra daug klaidesni gyvenimo keliai, 
daug sunkiau išlaikyti natūralumą, atsispirti piktoms įtakoms iš 
šalies. Mieste, tame įvairiausių subjektų chaose, daugiau blaškosi, 
nervinasi ir greičiau genda mūsų moteris.

Be to, miesto žmogų greit išmuša iš pusiausviros tas di
delis luomų ir turto skirtumas: už keliasdešimt žingsnių nuo pur
vinos be grindų lūšnos, kur žmonės minta duona su vandeniu, 
spindi erdvūs rūmai, kur asla, kaip veidrodis, kur ant stalo visas 
tuzinas valgių, šimtais įkainuojamų. Todėl ir miestietė moteris 
jau nebeturi to ramaus pastovumo, tos dvasinės sveikatos ir pa
tvarumo laikytis savo vietoje, o blaškosi ir dar daugiau klysta: 
arba imasi dirbti labai smarkiai, aklai trokšdama trumpu laiku 
tuč tuojau ką nors pasiekti, susilyginti su turtingesniais '(ne vien 
dėl turto, bet kad turtingam — ir pagarba, ir teisybė, ir laisvė 
plačiai atvertos, o vargšą — visi niekina), ir, žinoma, neilgai 
ištesi; arba nusivylusi, nesulaukdama savo pastangų vaisių, nusi
mena, meta šalin tiesų kelią ir žengia tolyn jau šunkeliu pati 
gerai nežinodama ką ir kodėl daranti. Kaip sodietę moterį su 
jos natūralumu dabar reikia tik apsaugoti nuo miesto žalingos 
įtakos, taip miestietę darbininkę — reikia gelbėti, paremti sun
kioje kovoje su žiauria ir ydinga aplinkuma. Ir kol ji dar ne
vengia darbo, kol brangina kad ir sunkias savo kasdienines pa- 
pareigas — tol ji nėra dar pražuvusi. Ji gali suklysti, bet pirma 
proga vėl išeina į tikrą kelią. Tiktai kada joje dingsta noras 
dirbti, atlikti kokias nors pareigas, per savo prakaito darbą žengti 
priekin ir teisėtai ką nors gyvenime laimėti — ji ima kristi že- 
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B. BU1VYDAITĖ
Jei pasivėlini

Jei pasivėlini, pasikelia iš žalio lauko 
Skaidriąją paukščią pulkas ir ištirpsta ‘ 
Aukštai aukštai, kur aukso debesys teplauko 
Jei pasivėlini, sustaugia kaukianti sirena 
Ir mariose, vikrią žuvėdrą palydėtos, 
Toli toli tik baltos būrės teplevena,
Jei pasivėlini, užgęsta akys semaforą.
Tik šalti bėgiai slepiasi už miško.
Ir alkanas lieki su šimtais ilgėsią ir norą.
Ir mėtosi giesmė bevirpančios siuitos 
Tarpu piktą ir palaidą laukinią vėją...
Ir lieka pakelėj tiktai alyvos išblaškytos...

myn. Tada ji nori lengvu būdu turtus ir garbę įgyti, nieko ne
veikdama patogiai gyventi ir t. t. Iš tokių jau gali atsirasti viso
kių nedorėlių, kaip ir pats žemasis luomas — parsiduodančios 
moterys. Daug kam sunku suprasti: argi jos negalėtų kitokiu 
uždarbiu verstis, argi nepajėgtų pragyventi iš kokio kito, sunkaus; 
bet garbingo darbo? Kai kas klaidingai aiškina, kad tikrai — iš 
skurdo ir bado jos ten nuėjusios. Bet tikroji priežastis glūdi ne 
išorinėse, materialinėse aplinkybėse, o viduje. Sugedusi ir apmi
rusi dvasia, nustojimas noro gyventi pareigų darbu ir iš menku
mo ar neturto savo pastangomis vis kilti aukštyn—nubloškia jas 
į tą biaurų luomą. Kada žmogus jau nujaučia savy dinamiškosios 
gyvybės ir progreso, jo siela numiršta, jam darosi viskas vis- 
vien,. jis ima merdėti ir nykti, pūdamas savo viduje ir dvokda
mas aplink. Lietuva didmiesčių neturi, bedarbių irgi atsiranda 
tik žiemą ir, palyginant, nedaug; kiekviena miesto moteris galėtų, 
kad ir skurdžiai, su sausa pluta — išgyventi iš padoraus darbo. 
Tiktai dvasinė nesveikata, vidujinis sutrikimas — pirmiausia pasi- 
reiškiąs vengimu darbo, noru nieko neveikti — nustumia į tą ne
lemtą kelią, kuris pasiūlo tuščią, tinginišką gyvenimą.

tad nors pareigų darbas ir nėra mūsų idealinių siekimų 
tikslas, bet jis yra priemonė išlaikyti dvasinei sveikatai, ugdyti 
savyje kilnioms vertybėms ir pasitikrinti savo nuolatinį kilimą 
aukštyn. Vadinas, branginkime darbą> nedejuokime, kad sunkus 
pasitaiko, ir bijokime tinginystės, kaip dvasinės mirties, kaip 
pražūties. ' ,

Apie lietuvę šviesuolę — kitą kartą.
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A. ŠILGALYTĖ

Paskutinis blykstelėjimas

Baltajame pajūry, žvejo Domininko Strazdo kamaroje, kurios 
neužstojo joks trobesys nei medis nuo žvarbių jūros vėjų žiemą, 
nei nuo karštos saulės vasarą, gyveno Jonis Cvirka.

Kamaroj buvo nedidelis langelis, pro kurį žmogus galėjo 
šiaip taip įlįsti, todėl iŠ vidaus pusės buvo storais pagaliais kry
žiškai perkaltas ir dienos metu uždengtas senu, sulopytu maišu.

Kertelėj niūksojo pamūryta maža plytelė, ant kurios nuolat 
branksojo ketinis katiliukas su vielos puslankiu, kad patogu būtų 
įkaitusį nukelti. Katiliuke juodavo vanduo, kuriame mirko plutos. 
Tai buvo kasdienė Cvirkos duona, kurią parsinešdavo grįždamas 
iš darbo.

Vakarais, saulei nusileidus, brakštelėdavo kamaros durys, 
trinktelėdavo kampan naščiai, tai būdavo ženklas, kad Strazdų 
nuomininkas grįžo.

Šiaip, per visus metų metus, niekas nematydavo keisto gy
ventojo,trūsiant apie savo namų „ūkį“. Bet kiekvienas jį matė 
miestely, kur per dienas nešdavo žydams vandenį, plaudavo mal
kas vienarankiu, kadugiu įspraustu plūkiu, gaudamas maisto 
liekanų ir siek tiek pinigų.

Niekas tikrai nežinojo, iš kur kilęs Jonis, kaip < jam sekasi 
gyventi, kodėl jis taip atsiskyrėliškai vienas gyvena. Su nieku 
jis neįsišnekėdavo apie save. Jei kartais kas paklausdavo, tai 
sukrutėdavo ūsai nuo šypsnio ir, nieko nepasakęs, nueidavo.

įprasta buvo visiems matyti Cvirką su naščiais ant pečių, 
didelėmis, lopais paslėptomis kišenėinis, kuriose pūpsodavo viso
kių plutgalių. Cvirka virdavosi iš jų košę, sriubą ir šiaip čiulp
davo, nes tik kelis dantis beturėjo, kuriais laikydavo senos pypkės 
kandiklį. Nedidelės melsvos akys vaikiškai blizgėdavo iš po rie
bios kepurės ir tankiai suaugusių žilų antakių.

Metų dienos jam buvo vienodos: nejuto nei šventės, nei 
paprastos darbo dienos: vienodas valgis, tie patys drabužiai ir tas 
pats, kaip neišdžiūstąs šulinys, darbas.

Tik žydų šaboje Cvirka vėliau eidavo į darbą, nes iŠ vakaro 
prinešdavo padvigubintą kiekį vandens. Nusiskųsdavo barzdą 
pirmuoju paties įsigytuoju skustuvu, kuris būdavo suvyniotas į
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pageltusį nuo senumo popierių, įkištas į jaučio ragą ir gražiai 
pačiame skrynelės dugne padėtas.

Čirkšdavo senas skustuvas, vežamas kietais, mažai pamai
tintais barzdaplaukių kelmais. Bet, toji kelionė buvo nedažna. Ir 
gulėjo pajuodęs plieno gabalas jau daugelį metų tarp išeiginių, 
pažaliavusių Cvirkos rūbų skrynelėj, prie lentgaliais suramstytos 
lovos.

Bėgo daug pavasarių, vasary, nuobodžių rudeniu ir įkyriy 
žiemy, bet Cvirkos gyvenime nedaug tebuvo permainų. Vienodai 
dunksojo ketinis katiliukas kertelėje ant apirusios plytos, ilsėjosi 
rage skustuvas, ir išeiginiai rūbai, jau daugelis metų nematydami 
saulės, pamažu keitėsi, žaliavo, kandėjo.

Tik vakarais atgydavo juodoji Cvirkos karalystė, kai skaisti 
ugnelė išdriekdavo savo šiltus spindulius po niūrią Cvirkos, juo
dųjų vorų ir lauko pelių gyvenamą, kamarą. Bet po keliolikos 
minučių jau šnypšdami užgesdavo pagaliai, nes juos užliedavo, 
patikdamas kitai dienai.

Prigesusi Cvirkos jaunystė ir vienodas gyvenimo tempas re
tai beprimindavo jam tą baltą, švelnučio šilko kaspinėlį, kuris 
buvo prisegtas prie jo išeiginių rūbų kairės pusės. Bet brangino 
tą skrynelę, kur buvo sudėti jo daiktai ir visas turtas, dėl kurio 
tiek metų dirbta. Slaptas, niekeno nežinomas ir neįspėjamas tur
tas— maišelis žvilgančių auksinių, kuriuos prie savo ugnelės 
labai retai pažarstydavo. Jis ir pats nežinojo auksinių skaičiaus, 
nei sumos, tik paseikėdavo saujomis, kurių jau net trys buvo 
pasidariusios.

Tais vakarais nušvisdavo Cvirka — pasidėdavo kepurę, 
nusivilkdąvo savo švarką, išimdavo iš švarko lopinių dalį savo 
turto, kur būdavo užsiūtas, ir pasipildavo prieš ugnelę pasidžiaugti 
auksiniu kūdikiu ir vėl stropiai suseikėjęs — dalį į skrynelę, dalį 
tarp lopų suslėpdavo. Paskui vėl tylus, kantrus, susigyvenęs ir 
pamilęs savo keistą viengungio dalį, kruopščiai ėjo nelengvą „tar
nybą“ — nešė žydams vandenį, nes kitiems darbams nebeturėjo 
sveikatos. Nors nejuto jis savo metų naštos, kuri, kaip sunkūs 
naščiai, jau gerokai svėrė pečius. Nejautė, kad pražilo, kad su
lėtėjo žingsniai, kad sudėtingesniems darbams sugrubo rankos.

Tik vieną vakarą pajuto Jonis, kad jis nebetoks greitas ir 
lankstus, kaip seniau. Nešdamas paskutinius naščius vandens 
sunkiai atsiduso, pasverdėjo į šalį, apliejo prieangio laiptelius 
vandeniu ir numynė iškritusios pypkės kandiklį. — Ir kas čia, 
kad kliūva jau kojos, argi jau pasenau?—pasiklausė savęs Cvirka,

Pripylęs pilną kubilėlį vandens, uždengė dangčiu, pasiėmė 
iš kampučio uždarbio dalį, sukabino naščių kabeklius, užsikabino 
ant peties ir, kaip visuomet, kaip kas vakaras, toplojo namo.

Ankstybo pavasario saulėlydžiai dar tebekaįto nuo paskuti
nių saulės žvilgsnių, o iš šiaurės pusės juodavo išsikerojęs debe
sys. Traškėjo plonučiukai ledeliai ant klanelių, pajutę sunkias, 
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M. MYKOLAITYTĖ
> '

Atvirai
.4$ meile nusivyliau. —

— Jūs šypsotės, — matau, 
Ir aš šypsaus truputį., 
Kai šiuos lapus vartau.

Buvau tada nayvi, — 
Tikėjau v įsakam — 
Ir meilė šventa buvo, 
Kaip pasaka vaikam. 
Kaip Fausto Margarita 
Žavėjaus jo akim, 
Ir miegas neatėjo- 
Pavasario naktim..
Meldžiausi tada dangui — 
O, gal būt, tiktai jam — 
Qal visos mano maldos 
Buvo tik jam vienam.
Tada verkiau, juokiausi — 
Džiaugiausi ir liūdau.
Dabar šypsaus truputį, 
Kai šiuos lapus vartau. —

skurgaliais pasegtas, Cvirkos klumpes. Kur-ne-kur šiepės patvo
riuose tebetysautis, užsislėpėlis sniegas.

Cvirkos žvilgsnis įsmigo į rausvas, beblunkančius saulelei" 
džius, į juoduojantį debesį šiaurėje, į būrį varnų, skrendantį virš 
galvos.

Pajuto smelkiant pečius ir kažką svetimą įsibrovus širdin. 
Ton širdin, kuri taip jau buvo pripratus prie vienodo kasdieniš
kumo, kuri per daugelį metų nebuvo nerimu sudunksėjus, nebuvo 
pajudinus Cvirkos minčių jokiems reikalams. Vienodai, be įtem
pimo, plastėjo surambėjusioj krūtinėj širdis ir mintys, kaip lie
pinis kibiras suveržtas geležies lankais, tūnojo smegenų raukšlėse. 
O šiandien nubudo ir pakėlė Cvirką gyvenimo prasmei.

Toplojo senis pamažu. Brėkštantis pavakarys gaudė sunkų 
krūtinės alsavimą, žvainios dangaus žvaigždės sekė mirksėdamos 
nuvargusius jo žingsnius.

11
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Tą vakarą Cvirkai sugrįžimas į savo šaltą kamarą buvo, 
lyg neįprastas: kelias ilgas, kamaros tamsa bauginanti, kažkur 
skubėti visa jo būtybė pasinešus.

Smarkiai numetė naščius ir sukūrė šiltą, vienintelę jo gy
venimo linksmintoją, ugnelę. Atsisėdo ant mažučio krėslelio prieš 
ugnį, parėmė' rankomis Šiurkštų smakrą ir įsmeigė išblyškusias 
akis į ugnelę, stebėdamasis, kaip lipinėja ugnies liežuvėliai mal
komis, lyg ėste ėsdami jas. Trakšt vienas pagaliukas, kitas per
lūžo ir suvirto, sukrito į vieną krūvelę, vis mažėdami, laibėdami, 
keisdamies.

— A—a—a! — sudejavo Cvirka ir atsistojo. Nuėjęs kertėn 
atsitempė švieson skrynelę, išsiėmė savo rūbus, kurių keturiasdešimt 
metų nedėvėjo. Nusivilko savo lopyčius ir apsirengė išeiginiais, 
kurie taip buvo sukandėję, kad dieną nebegalima būtų pasirodyti.

Nudžiugo, kaip vaikas, kaip tada, kada džiaugėsi, kai jau
nutė, liekna, kaip nendrė, Magdutė prisegė jam tą patį baltą kas
pinėlį, kuris dabar, kartu su rūtų dulkelėm nubyrėjo ant juodų 
grindų ir susimaišė su kitomis nereikšmingomis dulkėmis.

Išsitempė Cvirka, kaip kareivis prieš vadą, bet seni kaulai 
mažai bepasidavė tiesiami: traškėdami lenkėsi atgal, visai nejaus
dami tos didžios šventės — naujų lengvučių rūbų ir nepaprasto 
savo valdovo nusiteikimo. Cvirka vikriai atsisėdo, apžergdamas 
krėslelį, prisitraukė skrynelę, išėmė iš jos pinigus. Praardė lūpy
čių slėptuves ir iš ten išsėmė visus auksinius, susipylė prieš ug
nelę ir virpančiomis rankomis ėmė žarstyti, lyg norėdamas su
skaityti, sudėti krūvelėmis po šimtą...

— Kaip gražiai jie žiba, kiek jų daug ir taip greit aš su
kroviau... — Nušvitęs saistė keturių dešimtų metų pelną, iš kurio 
nebuvo išleista nė vieno pinigėlio: Cvirka niekad nesirgo, niekad 
nieko nevaišino, nė pats jokių pasismaginimų neieškojo. Per tiek 
metų su rūpesčiu rinko skatikėlius, keitė į auksą ir slėpė juodoj 
kamaroj, skrynelėj ir savo lopyčiaus skvernuose.

Šykščiai švietė ugnelė, retkarčiais spraktelėjo tūždamas pa
galėlis, kaito .katiliuke duoninė. Prieš ugnį aukštai kertėj, storame 
tinkle be rūpesčių, vartėsi didelis voras, jam sotu ir ramu buvo 
gyventi, niekas nesirengė jo kraustyti iš kampo. Cvirka pamiršo 
įprastą vakaro programą — pavalgyti, pritaisyti kitai dienai kati
liuką, papurtinti sutrintus lovoj šiaudus ir, iš įpročio, pasimelsti.

Kad ugnelė neužgestų, negailėdamas vis metė po šakalį, 
vis naujos pašvaistės slankiojo juodais kampais, nušviesdamos 
senų laikraščių liekanas ant sienų ir apžiūrėdamas šito vienišo, 
šioje minutėje laimingojo gyvenimą.

Dabar šis gyventojas buvo laimingas. Jis džiaugėsi, kad 
savo norus išpildė, kad taip greit surinko tiek pinigų, kurie pa
darys jį laimingiausiu pasaulyje. Dėjo dėjo krūvelėmis, bet ne
suskaitė visų, tik sudėliojo 26 krūveles ir susimąstė:

— 26! A—aa! — su šypsena įsmeigė akis į ugnelę.
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Atbėgo jo jaunystė, 26 metų jaunystė ir ėmė sekti jam 
pasaką. Ne, ne pasaką, bet jo gyvenimą. Juk jis pasipuošęs bran
giausiais savo rūbais, pašventintais anų dienų iškilmių, kurių ne
drįso per visą amžių liesti.

— Važiuosiu pas ją, ji mane sutiks, ji mane, ji mane... ji... 
ji... — Ir sukosi Cvirkai galvoje ta diena, pakvipo beržais visa 
aplink, sugrojo armonika ir smagūs merginų balsai supo Cvirkos 
vaizduotę. Jis Gylių Petro pirmas vainiksegis ir jam vos 16 me
tų Magdutė, skaisti, kaip saulės ašarėlė, prisegė prie krūtinės bal
tą šilko kaspinėlį...

Jonis nebuvo buvęs vestuvėse, nebuvo dar mylėjęs. Mag
dutė su tuo kaspinėliu prisegė Joniui savo širdį ir sukūrė visą 
jo gyvenimą, keistą nesuprantamą gyvenimą, kaip ir pats Jonis 
buvo nesuprantamas.

— Tada ji nėjo už manęs, sakė, — „uždirbk pinigų“. Bet
- Pamėlynavu-dabar ji eis, ji bus mano, juk aš taip greitai...

siomis lūpomis švapsėjo, o akyse marduliavo žali laukai ir vėjas 
lankstė apkaišyto vestuvinio vežimo beržus, tame kvepiančiame 
vežime ir laime apstulbęs važiuoja Jonis, jausdamas greta jau
natve Žydinčią mylimąją, kurią mylėjo visą amžių iki šios minutės.

— Aš ryt anksti išeisiu, greitai, tiesiai pas ją. Būsiu drąsus, 
esu turtingas, kaip visi turtingieji, ir būsiu laimingas, kaip visi 
laimingieji... Smarkiai pasispyrė, norėdamas atsiremti, trinktelėjo 
į sieną pečiais ir ištiesė traškančias kojas, susmuko visas kūnas 
ir nejudėdamas sapnavo toliau jaunystės troškimus.

Bespalvės akys, kaip stiklinės žiūrėjo j pelenais apsiklojusią 
žarijų krūvelę krosny ir nieko nebesuprato. Nebematė, kad jau 
nebėra pagalių ugny, nebėra naujų pašvaisčių kamaroj, kad kas
kart tamsėja ir nejauku darosi toje tylioje lindynėje, kur tamsiais 
taškeliais sumėtyti guli per tiek metų rinkti auksiniai.

— Mano pinigai, mano laimė... aš... ryt ir ji ryt... jau rytas... 
eisiu!—gargiančiu balsu sušvokštė Cvirka ir norėjo atsistoti, bet 
kojos nebepakėlė susmukusio kūno, tik plačiai atidarė akis ir burną. 
Paskui pamažu, be jo valios blakstienai uždengė beprasmį žvilgį 
ir kartu su paskutiniu iš pelenų sušvitusiu ugniažaizdrio švyste
lėjimu nurimo Cvirka laimingam ne Šios žemės rytojui.

Kitos dienos rytą patekėjo skaisti saulė ir vienas iš dauge
lio tūkstančių spindulių, vienas mažytis smalsuolis įlindo pro 
mažą langelį, pro suledėjusį maišą į tamsią kamarą, peršliaužė 
per šaltą apžėlusį veidą, sugrubusias rankas, sukandėjusius rūbus 
ir papilkusį, sutrūnijusį kaspinėlį ant krūtinės.

Jsprūdo antras spindulėlis ir lyg pašiepdamas, lyg pavydė
damas, sumirgėjo ant auksinių, kuriuose ryškiai sustingusiu veidu1 
buvo atmuštas imperatoriaus atvaizdas.

1;
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DR. P. KALVAITYTĖ

Abolicionizmo idėja ir abolicio- 
nistų tikslai

.*•»». 4 . . .

Kiekviena idėja, kokia ji bebūtų — teigiama, ar neigiama— 
turi savo priežastis. Tegiamosios idėjos dažniausiai kyla kaip 
protestas prieš asmeninio bei visuomeninio egoizmo žalingas iš
davas. Tiesa, viešosios santvarkos dėsniais asmeninis egoizmas 
yra stelbiamas, bet nevisada. Kai kuriais atsitikimais jis yra kaip 
ir susumuojamas, be abejonės, ne visos visuomenės, bet tam tikry 
klasių ar lyties atžvilgiais.

Tokia visuomeninio egoizmo išdava yra ir prostitucijos reg
lamentacija.

Prostitucijos reglementacija įvesta 1802 m. Napaleono I1) 
tikslu —patenkinti savo kareivių aistras ir apsaugoti juos nuo už
sikrėtimo veneros ligomis. Kad to atsiekti iš motery vadinamų 
„prostitutėmis" nustatyta atimti pasą, bei kitus asmens dokumen
tus; jas pačias įtraukti į tam tikrus sąrašus ir pavesti policijos 
priežiūrai bei sanitarinei kontrolei. Kad tos sanitarinės kontrolės 
tikrinimo rezultatai būtų žinomi ir lankantiems jas vyrams, regis
truotoms moterims išduodamos tam tikros knygutės, kuriose įra
šomos pastabos apie jy sveikatos patikrinimą. Panaši policijos 
priežiūra bei sanitarinė kontrolė Napaleono I įvesta ir viešųjų 
namų moterims.2)

Ši sistema greitu laiku pradėta taikyti visose Europos vals
tybėse, išskyrus Angliją, kur reglementaci jos klausimas buvo iš
keltas 1864 m., primtas 1866 m., papildytas ir praplėstas 1868-69 m.3)

Tačiau klaidinga būty manyti, kad tiktai po reglementacijos 
įvedimo prasidėjo ištvirkavimas, kad tik nuo to laiko atsirado 
viešieji namai bei prostitucija. Ištvirkavimas yra taip senas, kaip 
senas yra žmogaus egoizmas, besistengiąs savo kapryzams pa
tenkinti, pavergti kito asmens laisvę. Tiktai įvairiais laikais į iš
tvirkavimą žiūrėta įvairiai. Senovės laikais prieškrikščioniškojoje 
eroje ištvirkavimas kai kuriose vietose, atrodo, buvo pakeltas iki 
religinio kulto laipsnio, tatai liudija įvairios meilės dieviy šven-

U Gabr. Petkevičaitė »Liet. Abolic." Nr. 1.
2) Ten pat.
3) Joseph. Butler. Personal Reminiscence, Chop. 1.
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tykios (Babilonijos, Finikijos ir k.1). Krikščionybės laikais ištvirka
vimas imta smerkti bei persekioti, bet tiktai vienpusiškai. Tiesą 
sakant, buvo smerkiamas bei persekiojamas ne pats ištvirkimas, 
o tiktai ištvirkaujanti moteris2). Tiktai ji buvo niekinama, kanki
nama, pirštais badoma bei prie gėdos stulpo rišama. Pats ištvir
kavimas visai nebuvo liečiamas, nei ištvirkaują vyrai nebuvo 
smerkiami, tarsi ištvirkavimas būtų ne dviejų asmenų veiksmas, 
ar išnaikinus vadinamas ištvirkaujančias moteris, tą gyvąją prekę, 
nutiltų savaime ir jos pareikalavimas iš antrosios pusės.

Aišku, tokiais persekiojimais nieko teigiamo negalima buvo 
atsiekti; ištvirkavimas plito dar labiau, iš gatvių bei smuklių jis 
perėjo į namus ir šeimas.3)

Šis faktas, tarsi, parodo, kad žmonija yra taip susigyvenusi su 
ištvirkavimu, jog be jo lyg ir negalėtų apsieiti. Net Jr valstybės 
kišimasis j šios blogybės tvarkymą reglementacijos būdu, ar vie
šųjų namų priežiūra, atrodo, lyg ir būtų pageidaujami veiksmai. 
Bet pripažindami tatai geru dalyku, mes turėtumėme laikyti geru, 
ar bent neblogu ir patį ištvirkavimą. Blogų veiksmų valstybė 
negloboja ir neprivalo tai daryti. Pavyzdžiui, nei vogimai, nei 
sukčiavimai, nei asmens įžeidimai, nei koks tai bebūtų smurtas; 
tos neišnaikinamos blogybės — nėra nei reglementuojamos, nei 
kitu kuriuo būdu globojamos. Jeigu ištvirkavimas yra blogybė, 
tai ir jis neturėtų būti globojamas.

Kokie yra reglementacijos bei viešųjų namų tvarkymo pa
grindai? Jau pradžioje buvo paminėta, kad reglementacija, bei 
viešųjų namų tvarkymas įvestas Napoleono I tikslu patenkinti 
kareivių aistras ir apsaugoti juos nuo užsikrėtimo Veneros ligomis. 
Šie žodžiai tiksliai nusako reglementacijos bei viešųjų namų tole
ravimo ir jų prižiūrėjimo bazę. Jie mums teigia, kad reglementa
cija yra įvesta — pataikauti nesusijusiems su atsakomybės jaus
mu vyrų geiduliams tenkinti, ir kartu nuimti nuo jų bet kokią 
baimę už galimas šio nešvaraus veiksmo pasėkas. Iš kitos pusės, 
reglementacijos įvedimas, tam vienos lyties aistrų tenkinimui ati
duoda antrosios lyties, t. y., tam tikro moterų skaičiaus asmeninę 

1 laisvę, nužemindama jų asmenybę, tariant Josefinos Butler žo
džiais, „iki sąlygų pasyviai kenčiančio įrankio, naudojamo žemiau
sioms aistroms.4) Tuo būdu reglementacijos aktu daromas didžiau
sias skirtumas seksualinės dorovės klausimu vienos ir antros
lyčių atžvilgiu: vienai lyčiai pataikaujama, antroji — niekinama, 
žeminama, iki atėmimo jai laisvo piliečio teisių, taip tariant, iki 
tam tikro vergavimo laipsnio. Iš rėglementuotų moterų, kaip jau

1) Dr. Tercijönas. Reglement, ar abolicionizmas. „Liet Abolicion.“ 1 Nr. 
„Liet. Abolicion.“ 2 Nr.

2) Dr. Terc. ibid. v
3) Dr. Terc. ibid.

E. M. Turner. The Shild. V. 2.
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buvo paminėta, yra atimamas pasas ir jo vietoj išduodami tam tikri 
pažymėjimai, arba sanitarinės knygutės,1) kuriomis jos yra išski
riamos iš laisvų piliečiy tarpo ir turi pasiduoti specialiems išimties 
nuostatams, tiek jų gyvenamosios vietos, tiek jų veiksmų atžvilgiu.

Toks susiaurinimas, kad ir tam tikros grupės asmeny teisių, 
tikslu pataikauti antrajai lyčiai, teisiniu atžvilgiu, jokiu būdu ne
gali būti pateisintos. Mūsų Valstybės Konstitucijos yra juk garan
tuotos lygios teisės visiems piliečiams be išimčių. Dėl to teisiniu 
atžvilgiu reglementacija yra neteisinga. Šiuo atžvilgiu ji užgauna 
visų moterų teises, nes einant „Laikinosioms prostitucijos regle- 
mentacijos taisyklėms“ į prostitučių skaičių gali būti įregistruotos 
moterys, remiantis užsikrėtusiojo veneros liga pranešimu. Juk to
kie pranešimai gali būti padaryti ir yra padaromi iŠ keršto. Tatai 
geriausiai paliudijo Kėdainiuose įvykis, kur 1925 m. buvo, kaž
kam įskundus, priverstinai patikrintas sveikatos stovis visos mo
teriškosios besilinksminančios jaunuomenės. Jeigu ištvirkavimą ar 
užkrėtimą kito asmens venerine liga laikyti prasikaltimu, tai tada 
turėtų būti lygiai baudžiami visi prasikaltusieji, ar jie butų vyrai 
ar moterys. Tačiau, reglementacija numato bausmes tiktai moterims.

Prostitucijos reglementacija turi dar ir sanitarinį pagrindą, 
būtent, venerinių ligų profilaktikos, t. y., apsisaugojimo atžvilgiu. 
Ar šiuo atžvilgiu ji atsiekia tikslo? Einant reglementacijos nuos
tatais priverstinas sveikatos tikrinimas yra taikomas tiktai vienai 
pusei. Aišku, kad toks vienpusiškas sveikatos tikrinimas negali 
duoti teigiamų vaisių. Netikrinant sveikatos jas lankančių vyrų, 
registruotosios moterys gali būti, ir yra jų užkrečiamos venerinė
mis ligomis, o jų užkrėstos, užkrečia ir kitus, dar nesergančius 
tomis ligomis, vyrus. Lietuvoje iki šiol vadinamų prostitutėms mo
terų sveikata yra tikrinama 2 kartu į savaitę. Taigi užkrėsta, tuoj 
po patikrinimo ir priiminėdama klientus po kelis per dieną, ji 
jiems visiems parduoda gautąją iš pirmojo „dovaną“. Dar dau
giau, kaip yra parodęs medicinos mokslas, venerines ligas nega
lima atrasti tuojau po užsikrėtimo. Jų pažymiai pasireiškia tiktai 
po keletos dienų. Dėl šios priežasties negalima tų ligų surasti 
tuoj po užsikrėtimo jomis, o nesuradus ligos negalima izoliuoti 
ir užkrėstųjų. Todėl ir tikrinantieji prostitučių sveikatą gydytojai 
į sanitarinius bilietus įrašo tik taį, kad sveikata patikrinta. Neži
nantiems medicinos dėsnių lankytojams to dažnai užtenka ir radę 
lapelyje „sveikata patikrinta“, jie laiko lapelio savininkę esant 
sveiką. Kad sanitarinių lapelių prostitučių lankytojai klausia ir 
juos tikrina, tuo būdu įrodydami savo pasitikėjimą sanitarinei 
kontrolei, parodo pačios prostitutės.

Turint galvoje, kad sveikatos tikrinimas neduoda garantijos, 
jog tikrintoji moteris yra sveika, venerinių ligų atžvilgiu, ir kad

T) Laikin. taisyki, prostitutėms. Medic. Nr. 3. 1920 met.
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j y lankytojai pažymėjimą „sveikata patikrinta“ laiko sveikatos 
garantija, — reikia pasakyti, kad sanitarinė prostitučiy kontrolė 
turi tiktai neigiamos reikšmės, nes sanitarinės kontrolės pažymė
jimais yra suvedžiojami prostitučiy „klientai.“ Jie tikisi, tariant 
reglementaristy žodžiais, gauną „sveiką prekę“, tuo tarpu tos 
„prekės“ tikrojo sveikatingumo niekas negali tiksliai nustatyti. 
Šiuo atžvilgiu regiementacija dar prisideda prie Veneros ligy pli
timo. Kad iš tikrųjų taip yra parodo ir statistikos daviniai. Pav., 
Anglijoje, kur reglementacijos panaikinimo metu venerinėmis ligo
mis susirgimy skaičius kariuomenės tarpe siekė 260 atsitikimy 
tūkstančiui, panaikinus reglementaciją greitai pradėjo mažėti ir 
1923 m. besiekė tiktai 27,4 atsitikimy — tūkstančiui. Dabar už
sikrėtimų skaičius dar labiau yra sumažėjęs. Tą pat j matome ir 
kitose šalyse, kur reglementacija panaikinta. Švedijoje 1920 m. 
buvo įregistruota 19618 naujų susirgimų, o 1923 m. tiktai 
12351. Dar ryškiau parodo neigiamąją reglementacijos reikšmę, 
sanitariniu atžvilgiu, anglų statistika karo laiku. Anglijoje, kur 
reglementacija neveikė, 1920 m. iš 1000 buvo apie 48 susirgimai. 
1921 tiktai 40 atsitikimų. Pareiny, kur veikė reglementacija, toj 
pačioj angly kariuomenėj 1920 m. 1000 karių teko 188 atsitiki
my, 1921 m. — 212. Tas pat buvo ir Konstantinopoly, 1920 m. 
tenai įregistruota 1000 karių 213 atsitikimy, 1921 m.1) — 228. 
Lietuvoje venerinėmis ligomis užsikrėtimų skaičius kyla su reg
lementacijos priežiūros sustiprinimu. 1926 metais, einant Sv. 
Departamento statistika, buvo įregistruota 2033 veneros ligomis 
susirgimų, 1927 m. 4002. Kaip tik 1927 m. buvo „atgaivintas“ 
prostitučiy prižiūrėjimas2). Tokiu būdu, kaip parodo statistika, 
sanitariniu atžvilgiu prostitucijos reglementacija yra žalinga tautos 
sveikatingumui.

Ji yra žalinga ne tiktai tautiečių kūno, bet ir sielos sveika
tingumui. Reglementacijos sistema, siūlydama vyrams sanitarinėje 
globoje laikomas ištvirkavimo dalyves, tuo pačiu skatina juos 
ištvirkauti. Einant „Laikinosioms taisyklėms prostitutėms“, joms 
leidžiama priimti jaunikaičius, sukakusius vos 18 metų.3) Vadi
nasi, nuo pat jaunystės laikų, kuomet jaunuoliui, dažnai dar 
tebesėdinčiam mokyklos suole, turėtų būti skiepyjamos teigiamos 
idėjos, — jam jau yra leista eiti slidžiais geidulių nevaldymo 
keliais. Kas jį nuo tų pagundų begali apsaugoti? Niekas. Jis jau 
pats galvoja už save, ir tokiam nieko nepadės nei motinos, nei 
mokytojo įspėjimai, jeigu jis žinos apie viešai sanitarijos globoje 
laikomą geiduliams tenkinti užeigą. Ką galės ateityje duoti toks 
jaunuolis, taip ankstybame amžiuje susipažinęs su nesusijusiu su

1) .The.Shtld- IV—5 ir V—5
2) „Medicina“ 1927 m. 540 pusi. (Statistikos dėsniai liečię Lietuvę, paimti 

iš žurnalo „Medicina“).
3) „Medicina“ 1920 m. 3 Nr:
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atsakomybe jausmų geidulių tenkinimu? Aišku, žmogus, neįpratęs 
nuo jaunų metų valdyti savo geidulius, liks tų geidulių vergu ir, 
jeigu laimingai susidėjus aplinkybėms neužsikrės venerinėms li
goms, jis liks silpnabūdis, savo aistrų bei geidulių vergas ir, kaip 
toks, mažavertis pilietis. O užsikrėtęs venerinėmis ligomis — jis 
dar taps visuomenei našta.

Kad iŠ tikrųjų toks lengvai prieinamas geidulių tenkinimas 
suvilioja ne vieną silpnavalį vyrą, tą patvirtina patys vyrai. Daž
nai tenka išgirsti jų nusiskundimus jiems statomoms moterų 
„pinklėmis,“ o kartais besidžiaugiant reglementacijos sistemos 
teikiama malone.

Gabrielė Petkevičaitė rašo, kad kai kuriuose Vokietijos mies
teliuose, paklausus susispietusių apie linksmuosius namus vyrų, 
girdi atsakymą, „Nematą priežasties, dėl kurios turėtų nesinaudoti 
jiems valdžios teikiama malone.“1) Šis atsakymas, kaip teisingai 
pastebi autorė, yra geriausias įrodymas, kokia pagunda yra silp
nos valios vyrams tokios lengvai prieinamos ištvirkavimo įstaigos. 
Tuo būdu, viešosios dorovės atžvilgiu, prostitucijos reglementacija 
yra itin žalingas veiksnys.

Dar žalingesnė, doroviniu atžvilgiu, ji yra pačioms reglemen- 
tuotosioms moterims. „Laikinose taisyklėse prostitutėms,“ tiesa, 
yra pasakyta, kad „moteris, metusi prostituciją gali gauti savo 
pirmykštį pasą be jokių kliūčių.“2) Bet tai yra tiktai teorinė klau
simo pusė. Praktikoje, žmogus reikalingas ne tiktai asmens liudi
jimo, paso ar kuriuo nors kitu pavidalu pažymėjimo — jam rei
kalinga ir kasdieninės duonos. Kur dėsis moteris, metusi prosti
tuciją? Juk dažniausiai tai yra sulaužytos, nesveikos asmenybės, 
nebepajėgiančios imtis rimtesnio darbo. Pagaliau, jeigu kuri dar 
ir nebūtų visai suėsta tos ar kitos ligos, ji vis tik vargu galės 
gauti kur darbo, nes, kuri šeima norėtų įsileisti buvusią „prosti
tutę“ į savo namus? Tas pats yra ir su tarnyba. Bet kurioje 
įstaigoje, visur yra reikalingi pažymėjimai, rekomendacijos. O kur 
žmogus, neturėdamas apmokamo darbo, gali pasidėti? Dėl šios 
priežasties ir toms registruotosioms moterims, jeigu jos nori mesti 
prostituciją, yra tiktai viena išeitis, — nusižudyti.

Anksčiau suminėtieji faktai rodo, kad reglementacijos rėžimas 
yra tikrai žalingas, ir todėl jį reikalinga kuo skubiausia panai
kinti, reikalinga išgriauti ištvirkavimo prieglobą, kuri žudo tautos 
kūno ir sielos sveikatą.

(B. d.)

Gabrielė Petkevičaitė „Liet, abol.“ 1 Nr.
2) Medicina 1920 m. 3 Nr.
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HENRIETTE BREY

Marijos atsisveikinimas

Buvo lelijų žydėjimo metas. Nazaretą, tą mažą miestelį 
aukštumos šlaite, supo bekraštis žydėjimas ir kvapas. Žali šlaitai, 
kurie iš visų pusių juosė aukštumą, buvo apaugę laukų lelijomis, 
ružavais ciklomais, kruvinai raudonais ir baltais anemonais, viole
tiniais irisais ir purpurinėmis rododendronus. Soduose žydėjo obe
lys, migdolų ir citrinų medžiai. Visų puikiausiai čia klestėjo leli
jos, lelijos įvairiausių rūšių: baltos, ugninės, purpurinės ir gelto
nos kaip auksas.

Mažame sodelyje, prie tylaus Nazareto namelio, auga tik 
* baltos lelijos. Sodelis, rodos, lyg būtų įspraustas tarp namo ir 

staiga iškylančios uolotos sienos, dešinėje pilko mūro ir kairėje 
tankių mirtų krūmo užtvertas.

. Tai paslaptinga, iš visų pusių atskirta vietelė. Atrodo, lyg 
stovėtų didžlausioję tyloje baltai aprengtos jaunuolės, kurios sa
vo karalienei, sodelio šeimininkei, kai ji pro šalį eina, savo ma
žutes aukso karūnėles, virš baltų galvučių iškylančias, lenkia. 
Arba galima pamanyti, kad tai baltos žvakutės, kurių auksinė 
liepsnelė kyla aukštyn.

Marija, sodelio šeimininkė, sėdi ant suolo prie išsikišusios 
uolotos sienos. Čia pat augančio migdolų medžio nusvirusios 
ružavų žiedų puokštės puošia jös galvą. Prieš ją ramiai stovi le
lijos ir skleidžia malonų kvapą.

Marija nieko nemato. Liūdnos mintys vargina ją. Nesąmo
ningai, tarytum ką glamonėdama, Švelniai glosto jos ranka men
kai nudailintą suolą. Juozapas, jos ištikimasis, padarė šį suolą — 
tada, anuo palaimintojo laukimo metu, kada ji po plakančia šir
dimi didžią paslaptį saugojo.

Ji laukia ir šiandien. Tačiau dabar jos gražiu, kilniu veidu 
dažnai praslenka skausmo šešėlis. Joks sapnas apie motinos laimę 
nebesivaidena jai — tik atsisakymo ir išsižadėjimo šešėliai ją su
pa, kaip tamsūs grūmoją debesys.

Ji laukia savo sūnaus. Laukė jo vakar ir užvakar ant šito 
suolo sėdėdama, kur taip dažnai su ištikimuoju Juozapu šalia ir 
kūdikiu ant rankų sėdėjo... o jo mažutės galvelės auksinės gar
banos nusvirdavo ant pranašų knygų.
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Ji žino, kad Šiomis dienomis iš jos bus pareikalauta auka, 
ir iš motiniškos širdies bus išplėštas palaimintas gyvenimas su 
Sūmlmi ir Dievu.

Trisdešimt mėty motiniškos laimės — išsaugojo jo silpnutį 
gyvenimą nuo žmogžudžių ranky. Kaip savo akies lėlytę jį sau
gojo, globojo — tarnaitės nuolankumu ir motiniškos meilės švel
numu.

Dabar atėjo laikas, kada jis nepriklausys daugiau jai vienai. 
Iš daugelio ženkly, iš jo kalbos ir būdo pasidarė jai aišku: Izra
elio paguoda, žmonijos Išgelbėtojas pradeda savo misiją!

Dažnai, kaip ir šiandien, jis praleidžia naktį besimelsdamas 
artimiausiame kalne. Ir kiekvieną kartą, kai iŠ ten grįžta, dieviš
kumas taip aiškiai atsispindi jo veide, kad motina net išsigąsta.

Šiandien, anksti rytą, ji rado sutvarkytą dirbtuvę: Juozapo 
obliuojamasis suolas prie sienos pastatytas, lentos gražiai eilėmiš 
sukrautos, įrankiai tvarkingai sienoje sukabinti — taip padaro 
tik tas, kuris visam laikui palieka savo darbą ir ruošiasi iškeliauti.

Marija tyliai sudejavo. Jei šiandieną ar rytoj jis ateis pas 
ją ir------- staiga pakelia galvą. Pasigirdo žingsniai ir prie už-
pakaliniy namo dury pasirodė aukšta, liekna figūra, apsisiautusi 
paprastu rudu apsiaustu... Tačiau atėjusis buvo tiek neapsakomo, 
kilnumo ir majestoto apsuptas, kad motina, norėjusi bėgti jo pa
sitikti, kaip apakinta sėdėjo ant suolelio ir tik be žodžiy, nedrą
siai ištiesė į jį savo rankas.

Pamažu ėjo takeliu Jėzus prie jos. Baltos lelijos abipus ta
kelio lenkė jam savo tyras, drebančias galvytes.

— Ramybė su tavim, motina! — sveikina Jėzus tyliu ir 
švelniu, it varpas, balsu ir paima jos ištiestas rankas.

Marija atsistojo.
— Būk pasveikintas, mano Jėzau, šviesybe mano akiy, — 

dūsavo ji ir susijaudinus nutilo, nes suprato, kad atėjo atsisvei
kinimo valanda.

į —Motin, — tęsė jis toliau—irtas nebebuvo daugiau jos
i‘ sūnus, kuris taip kalbėjo: tai buvo Dievo pasiuntinys; tas, kurio
į- tautos laukė; tas, kurio šimtmečiy ilgesys šaukė.
į 1 — Motin, jau atėjo laikas, kad žmogaus sūnus eity išpildyti
i savo paskyrimą.
į Gražiausioji lelija išbalo labiau kaip visos lelijos jos sodelio...
’ Prieš jos akis stovėjo širdį veriantis atsiskyrimas, matė ji

pavydą ir neapykantą, klastą ir paslėptą pyktį, kurie iš visy pu
sių jos vaiką ir jaunuolį tykojo.

y — O, mano sūnau!.. — didelis susirūpinimas jos žodžiuose.—
Ar pažins tave toji tauta, ar priims?

i — Man gaila tautos, — pasigirdo atsakymas, nes ji atrodo,
j kaip kaimenė be piemens. Esu siųstas gelbėti paklydusių Izraelio
I namo avių, iš jy visi pažins mano Tėvo Karalystę... Motina, leisk
į man eiti. Ateityje priklausysiu visai žmonijai!
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Išbalusi motina nuleido galvą.
— Viešpatie, tepildosi tavo valia. —
O po valandėlės tarė maldaudama.
— Ar galiu aš sekti paskui tave ir tau tarnauti? —
— Dar ne, motina. Aš pirmiausia eisiu į dykumą, kovoti 

su piktąja dvasia. Vėliau tu galėsi mane sekti. —
Ji stovėjo žiūrėdama j savo vienintelį. Ir jautė tik viena: 

turi jj leisti, atiduoti — tą, kurį pasauliui dovanojo! Tą, kurį jos 
siela kiekvieną valandą garbino, kurio kiekvienu savo būtybės 
atomu ilgėjosi! Jo daugiau kasdien — — O Simeonai, Simeonai, 
ar tai tu taip neaiškiai, paslaptingai kalaviju vadinai?

Jėzus susimąstęs žiūrėjo į motiną. Paskui švelniausia sūnaus 
meile priglaudė ją prie savęs... Virpėdama iš laimės ir begalinio 
sielvarto, nulinko jos galva ant Sūnaus peties, o skausmas, kaip 
aštrus kalavijas pervėrė širdį.

Triskart žydėjo lelijos Esdrelono laukuose ir Nazareto so
duose. Sodelio prie uolotos sienos šeimininkė nė karto neatsi
gaivino balty žiedy skleidžiamu kvapu.

Marija tik retkarčiais, trumpam poilsiui, pareidavo namo. 
Meilė ją vertė sekti Numylėtojo žingsnius per gėlėtas Galilėjos 
ganyklas ir karštus, akmenuotus Judėjos kelius.

Trys metai! O kokie metai!.. Metai darbo ir ganytojiško rū
pesčio, priesaikos ir gelbėjimo, nepripažinimo ir neapykantos, ne
dėkingumo ir skausmo — tokių visi »ateinantieji amžiai neturės.

Paskutinį savo žemiškąjį poilsį praleido Jėzus ištikimo drau
go iš Betanijos namuose. Lyg kruvini šešėliai ateinančių dienų 
slankiojo grasindami virš mažo artimųjų būrelio ir spaudė kiek
vieną, pilną baimės širdį. Visi žinojo, koks pašėlęs buvo įsilieps- 
nojimas baisiai didelės neapykantos, ir spiaudymas pragariškomis 
seilėmis, geidimas kraujo — kraujo gelbėtojo ir geradario... Mesijo!

Jau traukė išdavimas savo juodą tinklą virš nekaltos aukos. 
Ši diena — visi galėjo iš jo kalbos tai suprasti — buvo pasku
tinė diena prieš paskutinį žygį! —

Vakarinėje sodo dalyje, kiparisų alėja, kurių liemenis puošė 
gyvatvorė iš tankių balzamų krūmų ir stipriai kvepiančių žydinčių 
oleandrų, šen ir ten, tyliai kalbėdami, vaikščiojo Jėzus su motina.

Nė vienas iš ištikimųjų, kurie kaip išgąsdintos avys buvo 
susispietę į vieną būrį, neišdrįso jų lydėti. Tik Magdalenos de
gantis žvilgsnis sekė dvi aukštas figūras.

— Vargšė, vargšė motina! — šnibžda ji ir užlaužia rankas. 
— Dabar jis atsisveikins... dėl pasaulio nuodėmių — o, ir dėl 
mano... mano nuodėmių...

Ilgai vaikščiojo sūnus ir motina tarp skęstančių tamsoje 
medžių. Marija, prispaudusi prie krūtinės sukryžiuotas rankas, 
klausėsi žodžių, kurie jai išgelbėjimo paslaptį atidengė.
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Vis žemiau ir žemiau linko jos galva. Girdėjosi sulaikomas 
alsavimas. Retkarčiais lūpos iš skausmo suvirpėdavo. Iš didelio 
susijaudinimo, kad jis jau greit bus iš jos atimtas, paima sūnaus 
ranką. Jėzus ją spaudžia prie savo širdies.

Jie sustojo alėjos gale, prieš angą oloje iškalto urvo. Tai 
buvo vieta, kur Viešpats prieš kiek laiko prikėlė iš numirusių 
savo draugą Lozorių. Čia taip pat ilsėjosi Lozoriaus ir jo se
serų tėvai, v-

Kedro medžio durys buvo atviros, nes Lozorius ir jo sese
rys dažnai toje šventoje vietoje melsdavosi.

Iš viršaus, pro margu stiklu pridengtą kiaurymę, krito pa
slaptinga šviesa ir metė mirgančius šešėlius ant sunkių akmeni
nių karstų, kurie stovėjo urvo šalyse.

Sustojo Viešpats prie akmeninio suolo, prieš tuščią Lozo
riaus grabą.

— Pailsėk, motina, — maloniai tarė jis, rūpestingai prilai
kydamas svyruojančią.

Marija krito ant suolo. Iš jos užslopintos krūtinės išsiveržė 
pilnas skausmo dejavimas. Staiga užsidengė rankomis veidą, ir 
pasigirdo verksmas toks sunkus, jaudinantis, net dieviškojo sūnaus 
akyse sužvilgo ašaros.

Švelnia savo ranka glostė jos galvą ir maldavo:
— Būk stipri, motina! —
— O mano sūnau... mieliausias — ar tam aš pasauliui tave 

pagimdžiau, kad tu skausmus be jokių ribų...—
— Taip, motina, — tarė jis kilniai, — nes toks yra mano 

Dangiškojo Tėvo paskyrimas.
Jis stovėjo ištiesęs rankas, lyg ant kryžiaus Marija pašoko, 

norėdama jį apkabinti, jį savo gyvenimo gyvenimą — — —. 
Tačiau, nusviro jos rankos. Išsigandus žiurėjo į Jėzų... Kas tai? 
Kaktoje žaizdos, lyg spyglių išdraskytos? Kruvini ženklai vidury 
jo rankų? Krūtinėje pro rūbus matosi didelė liepsnojanti žaizda?.. 
O, ir kojos — — — Jos tikrai taip atrodo, nes jie jam pervėrė! 
— kažkas kalbėjo tuos žodžius.

Marija suklupo apkabindama jo kelius.
— Vaikeli, mano širdies, — mano Dieve ir mano viskas... 

Tu nekalčiausias Dievo Avinėli... tu turi būti paaukotas už nuo
dėmingą pasaulį...

Iš jos lūpų veržės aimanavimas. Pasilenkusi bučiavo jo ko
jas ir vilgė jas savo ašaromis.

— Motina, —tarė Jėzus drebančiu balsu ir pakėlė ją. — 
Motina... miela motina — ... tylėdamas priglaudė ją prie savo 
širdies ir laukė, kol nurims skausmo audra.

Pasilenkė Marija prie sūnaus rankos ir ją bučiuodama kal
bėjo, kaip anuomet.

— Štai tavo tarnaitė— teesie pagal Tavo valią! —
Ir vėl jos Širdį pervėrė kalavijas.

22



*'T:

Prieš vaiduokliškai išblankusį daugy, kuriuo, it kruvina akis 
per mieguistus debesis, slinko saulė, stovėjo tuščias, kruvinas 
kančios stulpas — kryžius.

Po kryžium sėdėjo sunkiy išgyvenimy palaužta, mirtinai 
išklyškusi motina. Ant keliy laikė išniekintą ir nukankintą savo 
sūnaus kūną.

Ligi žaizdų praverktos akys buvo sustingusios ir sausos. Ne
beliko nė vienos ašaros. Daugiau galėty tik kraujo lašais verkti. 
Veido bruožai begalinio skausmo iškraipyti.

Ji sėdėjo lyg suakmenėjus iš skausmo ir žiūrėjo į kruviną 
kūną ant savo keliy. Lyg karščiuodamos virpėjo jos lūpos. Kaire 
ranka laikė apkabinus šaltą kūną, o drebančia dešine glostė krauju 
permirkusias garbanas.

Vėl gulėjo, kaip ir seniau, ant keliy jos vaikelis, jos myli
miausias, iš visų vaiky gražiausias! Bet — o dangau ir žeme... 
kaip jj žmonės sužalojo! Ar šis skausmingai ištampytas, pamėly
navęs, žaizdotas kūnas tikrai galėjo būti žmogus?

— O, Amžinoji Tiesa, kaip Šiurpulingai baudi už žmonių 
nuodėmes savo nekaltą Viengimį?!... O mano Sūnau, mano Sū
nau, mano gyvenimo saldybe, ką jie tau padarė! Kaip sužeidė
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jie tavo kūną! Nei išvaizdos, nei grožio nebeliko!.. O tavo vargšė 
motina turi matyti tave kenčiantį ir mirštantį, negalėdama Tau 
nė lašelio vandens paduoti karščiui nuraminti. O, jūs visi, kurie 
pro šalį einate, žiūrėkit, ar matėt kada skausmą, kuris būtų lygus 
mano skausmui! . .

Ir vargšė nuskriausta motina bučiavo užmerktas akis, išba
lusias lūpas, įdubusius veidus. Ji paėmė pervertas rankas, kurių 
pirštai dar buvo sulinkę — duslus dejavimas išsiveržė iš jos 
krūtinės. O... tik dabar ji pamatė visą žaizdų baisumą, kurios nuo 
sveriančio kūno sunkumo buvo nežmoniškai didelės.

Raumenys ir sausgyslės buvo vinių išdraskytos. Ten, kairėje 
rankoje, kurios didysis pirštas dar sutrauktas... didelė geležinė vi
nis su visa sausgysle buvo įsmigus į medį! O neapsakomoji kančia!

— Ir kraujuojančios žaizdos kojose... jo vargšėse kojose, 
kurios vaikščiodamos nenuilso — ir jos buvo sužeistos, iškraipy
tais sąnariais ir ištampytomis sausgyslėmis.

Tyliai dūsaudama Marija švelniai glostė drebančia ranka sa
vo mirusio sūnaus krūtinę — šiurpiai atrodė gilus plyšys šone, 
kurį plati romėno ietis pervėrė, kai jau buvo miręs. Jau mirusį 
vargšą kūną jie dar kankino... Jie norėjo rasti pilną meilės širdį 
ir ją sužeisti. Paskutinį lašą kraujo ir vandens išlašino!

Jis jau visa iškentėjo, bet jo motina jautė visas šias žaizdas 
ir skausmus savo gyva, plakančia širdimi, kaip kalavijo perdūrimą!

O tos visos vinys, jo rankų ir kojy žaizdos, ar nepervėrė jos?
Kartais išsiverždavo vaitojimas pro jos lūpas, jos — skaus

mų suspaustos. „Mano Jėzus... mano vaikelis“, dejavo ji, „jei 
taip turėjo būti, kad tau savo gyvybę atiduoti reikėjo... kodėl 
taip žiauriai turėjo tai įvykti? Ar taip brangiai tu turėjai atpirkti 
pasaulį?.. Nuo pasaulio pradžios dar tokiy kančių niekas negir
dėjo! Ir tokią meilę matydama, žmonija nepuola ant keli y mal
daudama...? Jėzus... mano Jėzus — — užkimo jos balsas 
nuo skausmo. (

Po valandėlės sušnibždėjo:
— Eikite, Jonai-------— Magdalena, ateikite, jūs galit

man padėti... mes turime jam... paskutinį patarnavimą suteikti... 
atsisveikinti — —

Magdalena, kuri sukniubus prie Jėzaus kojų, savo galvą 
prie jy glaudė prie ty kojy, kurias ji kitąkart bučiavo laisty
dama ašaromis... atsistojo svyruodama. Jos akys nebeblizgėjo nuo 
didelio verksmo.

— Taip, Motina, — tarė ji, — paskutinį... paskutinį atsi
sveikinimą.

Ji paėmė paruoštą indą su Šaltu vandeniu, kempinę, baltą 
skepetą ir visa tai klūpodama padavė motinai. Klūpodamas Jonas 
pakėlė mirusiojo galvą.

Atsargiai, lyg bijodama sužeisti, nuėmė Marija nuo Jėzaus 
galvos aštrią erškėčių karūną. Ji garsiai dejavo, traukdama ilgus
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spyglius iš smilkinių. O beširdžiai! Iki smegenų ir akių jie buvo 
sulindę!..

Suriko Jonas ir Magdalena, tai pamatę. Marijos širdį pervėrė 
naujas kalavijas.

Nė vienos ašaros ji nebeturėjo išsiverkti, nes jų šaltinis nuo 
didelio verksmo buvo išdžiūvęs —o dabar atrodė, lyg kokia ranka 
būtų jos paskutinę širdies gilumą atvėrusi. Ir vėl iš naujo pasipylė 
ašaros, kurios biro ant „žaizdotos ir kruvinos galvos“, kuri kitą 
kartą buvo angelų džiaugsmas ir pasigrožėjimas, o dabar... suža
lota, sutinusi, apspiaudyta ir kraujo lašais nutiškusi!.. Ir ji verkė, 
verkė, o karštos ašaros žaizdas išgraužė jos veiduose.

Gailiai vaitojo Marija, narpliodama savo švelniais pirštais 
krauju sulipusius sūnaus plaukus. Valė ir lygino vėl jo garbanas 
taip, kaip anomis dienomis dar kūdikiui esant. Plovė jo veidą, 
rankas, kojas ir visą šventą kūną.

Tik dabar galima buvo matyti, koks baisus buvo budelių 
šėlimas. Žaizda prie žaizdos... nė vietelės nebeliko sveikos. Visur 
karojo odos ir mėsos gabalėliai. Čia švytėjo nuogi šonkauliai, o 
ten ant peties, kur aštraus kryžiaus sunkus kampas buvo giliai 
įsmigęs, matėsi didelė žaizda, net ligi kaulo.

Vaitodama sulinko Marija ir palietė lūpomis baisią žaizdą— 
septintas kalavijas sužeidė jos širdį.

Atėjo paskutinio atsisveikinimo valanda. Kankinio kūnas 
buvo suvyniotas į puikias drobules. Paskutinį kartą Skausmų 
Karalienė bučiavo savo vaiką... rodėsi, kad plis širdis... vis ne
galėjo su juo atsiskirti... tyliai ir švelniai kalbėdama atsisveikini
mo žodžius... ‘

Tada sudėjo ji rankas. Savo išverktas akis pakėlė į dangų, 
o iš septyneriopai pervertos širdies kilo malda:

— Viešpatie, išsipildė Tavo Valia! Numylėtą Sūnų, Kurį 
man buvai dovanojęs — žiūrėk, atiduodu šiandien, kaip meilės 
auką, į Tavo rankas... nes tokia yra Tavo šventoji Valia!“

Taip ji iškentėjo visos žmonijos skausmus... ir tapo visų 
ateinančiųjų šimtmečių skausmo prislėgtųjų Paguoda, mielašir- 
dinga Gelbėtoja ir Motina.

Išvertė V. Kurmauskaitė.
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V. K.

Tarptautinė Katalikių Mergaičių 
Organizacija

• *

(Tęsinys iš N. V. 2 nr.)

4. Mergaičių paruošimas eina per skaitlingas paskaitų ir kur
sų serijas: religiniai ir liturginiai kursai, pasiruošimo šeimyniniam 
gyvenimui kursai, liaudies žaidimų kursai vadovėms, namų ruo
šos kursai bedarbėms, muzikos ir dainų kursai. Organizuojamos 
savaitės jaunoms ūkininkėms ir darbininkėms, siuvimo ir ligonių 
slaugymo kursai. Turima daug bibliotekų ir laikraščių. Vienas 
laikraštis leidžiamas vadovėms. Išleistos pritaikytos maldakny
gės, sąjungos istorija, propagandos lapeliai.

5. Vieną kartą į metus organizuojama visoj Austrijoj katali
kių mergaičių dienos, kurių temos: a) jauna mergaitė Katalikų 
Akcijoj, b) jauna mergaitė šeimoje, c) jauna mergaitė tautoje.

6. Fizinis auklėjimas atliekamas per ekskursijas, keliones, 
gimnastiką, žaidimus, ratelius.

7. Socialinis veikimas — bedarbių namai, laisva pasiau
kojanti darbui tarnyba, socialiniai kursai, pagalba labdarybės dar
buose, rinkliavos, neturtingųjų virtuvės irt.t. Atostogų namai pa
deda grąžinti jėgas po darbo biuruose, fabrikuose, dirbtuvėse ir 1.1.

Yra nutarta vadovėms sudaryti maldos ir pasiaukavimo są
jungą. Kiekvieną trečiadienį maldos sąjunga išklauso šv. Mišias 
ir priima šv. Komuniją; visa diena aukojama šv. Jėzaus Širdžiai, 
kad įgijus malones, reikalingas svarbiai vadovių misijai. Tuo būdu 

* norima sieloj pajusti „cor unum“, kaip mylinčios ir stiprios sese
rys, nugalinčios visas kliūtis Kristaus karalystės platinimui.

Belgija. Katalikų Akcijos klausimas kaime, organizuojant 
jaunas ūkininkaites, turi tuos pačius uždavinius, kaip ir mieste. 
Tačiau priemonių klausimas čia labai sudėtingas. Duota pasaulė
žiūra ir ūkininkų jaunimo aplinkuma. Kaip čia dirbti?

Klausimui išaiškinti buvo išsiuntinėtos ankietos, liečiančios 
mergaitės padėtį kaime šeimyniniu, socialiniu, moraliniu ir religi- 

5 niu žvilgsniu. Surinkus ankietų medžiagą, belgės pradėjo ūkinin
kaičių organizavimo darbą. Dabar belgės turi 892 katalikių mer
gaičių jaunimo vietos sekcijas, grupuojančias 22.544 nares, kurios 
renkasi vieną ar du kartus į mėnesį lavinimosi rateliuose ir du 
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ar tris kartus į metus draugiškam laiko praleidimui, pasikalbėji
mams, pasilinksminimams, vadovaujant klebonui arba jo atstovui. 
Vadovių biuletenis duoda lavinimosi rateliams planus ir veikimo 
būdus, kad realizavus bendrojo belgų katalikių mergaičių judėjimo 
obalsį: gailestingumą, studijas, akciją. Organizuotas mergaičių 
jaunimas kovoja su religiniu apsileidimu, abejingumu, praktiniu 
materializmu. Rateliai pasižymi didele disciplinos ir veiklumo 
pažanga. Pav., prieš praeitas Velykas buvo suorganizuota neper
traukiama ratelių šv. Mišių klausymo grandinė. Kiekvieną dieną 
ratelis per savo atstovę meldėsi bažnyčioj, kad visi parapijiečiai, 
tinkamai religiniai pasiruošę, sutiktų ir praleistų šv. Velykas. Ši 
grandinė organizuojama veik visuose ūkininkaičių rateliuose gavė
nios metu.

Vadovių klausimas kaime dėl sunkesnio susisiekimo keblus. 
Sunkiau jas surasti ir paruošti. Šiuo reikalu kiekvienais metais 
ruošiami vadovėms savaitiniai kursai. Praeitus metus dalyvavo 
250 vadovių 4 dienų kursuose. Bendra savaitės tema: vadovių 
atsakomybė susirinkimuose ir šalia susirinkimų. Be to, provinci
jose, regi jonuose organizuojamos vadovių paruošimo dienos. Su
kviečiamos 4-5 kaimų gabesnės mergaitės vienai dienai 5-kioms 
paskaitoms apie Katalikų Akciją, jos organizaciją, metodus, vie
tos mergaičių ratelių reikalus ir t t. Tokios dienos davė labai 
gerų rezultatų.

Katalikių Mergaičių judėjimo pažangai reikalinga turėti vie
tose atsidavusių vadovių, įsitikinusių jų darbo kilnumu, ir stiprią 
organizaciją jų darbams paremti, jas įsąmoninti, kaip svarbų 
vaidmenį vaidina katalikės ūkininkaitės didžiulėj Katalikų 
Akcijos armijoj.

Šalia katalikių ūkininkaičių organizacijos belgės dar turi kata
likių studenčių, nepriklausomas katalikių mergaičių jaunuomenės 
ir krikščionių darbininkių jaunuomenės organizacijas. Visos įeina 
į tarptautinę katalikių mergaičių sekciją. Į nepriklausomos katali
kių mergaičių jaunuomenės organizaciją įeina pasiturinčių miesto 
gyventojų dukterys, iš laisvų profesijų, komersaųtų, pramoninkų 
ir iš bendrai ekonominiai nepriklausomos aplinkumos. Jos užda
vinys atgauti jų aplinkumą Kristui ir drauge tarnauti bendram 
Katalikų Akcijos uždaviniui — sukrikščioninti visuomenę.

Šios organizacijos įtaka labai jaučiama pasaulinėse sueigose, 
sporte, apsirengime—drabužiuose, elgesy, pasikalbėjimuose. Ji pri
vertė atidėti po Velykų organizuojamus gavėnios metu viešus ba
lius savo nenuilstamais protestais.

Belgų krikščionių darbininkių jaunuomenės organizacija 
ankietų keliu studijuoja darbininkų jaunimo šeimos ir darbo ap
linkumą, pažiūras, prietarus, klaidingas idėjas socialiniu, morali
niu ir religiniu žvilgsniu. Toliau, ieško priemonių pakeisti klaidin
gas pažiūras. įneša tvarką į darbo aplinkumą, gerus įpročius į 
šeimą.
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Paskutinių ankietų klausimai buvo: dorovinis jaunų darbi-- 
niūkių gyvenimas, jų laisvo laiko praleidimas, atlyginimas, darbo 
aplinka ir draugės. Prašoma atpasakoti visa darbo diena.

Brazilija. 1932 m. pradėjo organizuotis katalikių mergaičių 
jaunimas visuose gyventojų sluoksniuose. Pradžią padarė Jaunųjų 
Sekcijos pirmininkės p-lės Hemptinne atsilankymas Rio de Janeiro. 
Dabar eina aktingas vadovių paruošimo darbas. Pasišventusiųjų 
grupės keliauja į labiausia atitolusias parapijas, aiškindamos Ka
talikų Akcijos programą.

Ispanija. Konstatuojamas didelis katalikių mergaičių jaunuo
menės narių priaugimas. Per paskutinius 4 metus priaugo narių 
nuo 19.000 iki 40.000. Nežiūrint didelių kliūčių, mergaičių grupės 
parodo didelį veiklumą, ypatingai religinėj srity. Eina dvasinis ir 
kultūrinis narių auklėjimas, vaikų katechizacijos kursai, religinė 
propaganda.

Prancūzija. Ypatingos mergaičių organizavimo Sąlygos. Dar 
nebuvo kalbos apie Katalikų Akciją, o prancūzų katalikų mer
gaičių organizavimas jau egzistavo (prieš 15 metų). Katalikai, ma
tydami didelius pavojus jaunai mergaitei nekrikščioniškam pasau
ly, pavojų religijai ir dorovei, organizuodami norėjo apsaugoti 
mergaičių jaunimą. Gyvenimas šaukė jas į išorinį pasaulį. Šeimo
je ir profesijoje mergaitės gaudavo visa, kas joms reikalinga. Ka
talikų įstaigose jos gaudavo religinių žinių, išmokdavo gerų įpro
čių, rodydavo gerą pavyzdį. Tačiau išimtys likdavo ištikimos 
Bažnyčiai. Nuo 8—10 metų jos su malonumu pasiduodavo Baž
nyčios įtakai, tačiau metuose, kai mergaitė pasijunta nepriklau
soma, jos atsitraukdavo nuo viso krikščioniškojo gyvenimo ir 
išnykdavo, pasilikdamos tik išorinę krikščioniškojo gyvenimo formą.

įvyko skilimas: elitas dievobaimingas, gerai pasiruošęs gyve
nimui, tačiau neskaitlingas ir vis didėjančios mergaičių masės, 
pasitraukiančios nuo katalikiškos įtakos. Sekmadieniais elitas ėjo 
į savo grupes, o masės į savo pasilinksminimus. Tačiau šiokia
dieniais visos gyveno tuose pačiuose biuruose, dirbtuvėse, tose 
pačiose darbo sąlygose. Ir čia atėjo momentas pasakyti elitui — 
nugalėkite kitas. Ir prasidėjo antras mergaičių jaunimo veikimo 
etapas. Pradėta eiti nuo apsaugos priemonių prie nugalėjimo 
priemonių, neatsisakant ir pirmųjų.

Kovotojos uždaviniu tapo pasiaukoti savo aplinkumos mer
gaitėms, jas laimėti, pasišvęsti savo grupei, kad ji gyventų, 
augtų skaičiumi ir vertingumu. Visa, ką jos gavo sąvo sielai, 
privalėjo atiduoti kitoms. Svarbiausias užsiėmimas ne tik saugoti 
savo tikėjimą ir dorą, bet atvesti ir kitas į tikėjimą ir dorą; ne tik 
pačioms tobulintis, bet padėti ir kitoms tobulėti per grupes, ku
rios sudaro atitinkamas apystovas.

— Ar Šitokia kovotoja atitinka šv. Tėvo norus?—klausia Pran
cūzijos atstovė. Taip, bet dar ne visai. Leiskim, kovotoja nugali. 
Grupės mergaitės šiandien yra įsitikinusios katalikės ir rodo tikrai 
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gerą valią. Bet rytoj... jauna mergaitė, patekus į kitas gyvenimo 
apystovas, šaltasis nuo bažnyčios. Čia dažniausiai nekalta pati 
mergaitė, ji tik daro taip, kaip visi kiti. Jei ji yra didvyriška, išsi
laikys. Silpnesnio charakterio mergaitės neatlajko aplinkumos 
spaudimo. Ir todėl nepakanka, kad visi asmens būty paskirais ka
talikais. Kristus yra Karalius ne tik atskirų asmenų, bet visos 
aplinkos, visuomenės, valstybės. Todėl reikalinga pasiekti visas 
atskirų asmeny gyvenimo apystovas ir padaryti jas krikščioniš
komis. Čia prasideda trečias prancūzų katalikų susigrupavimy 
etapas — sukrikščioninti socialinius sluoksnius. Mergaičių kovo
tojos uždavinys čia žymiai padidėjo ir pasunkėjo. Ji dabar turi 
sukrikščioninti savo šeimos, profesijos ir socialinio bendravimo 
aplinkumą. Ji yra apaštale ir kovotoja visą savo gyvenimą: vakarą, 
šeimos poilsio laiką, sekmadieniais, šeimos pietuose ir vakarienėse, 
savo biure, mokykloj, pasilinksminimuose, santykiuose su žmonė
mis, kelionėse ir t. t. Visur ji turi uždavinį skleisti krikščionybės 
dvasią, sudaryti krikščioniškąją atmosferą. Tai yra, ji turi gyventi 
kasdien tikros krikščionės gyvenimą ir juo spinduliuoti aplinkumai.

O kai ateina ištekėjimo laikas, ji nemano lengvai pasiliuo- 
suoti nuo organizacijos, ji tik padaro vieną žingsnį arčiau idealo, 
sukurdama krikščioniškąjį židinį. Ji sukrikščionina visuomenę, nes 
ji kuria visuomenėj, ji deda būsimos visuomenės kertinį akmenį, 
kur viešpataus Kristus. Iš čia jos visas gyvenimas privalo leisti į 
aplinkumą dorumo, teisingumo, gailestingumo spindulius, kurie 
pamažu pavers stabmeldiškąją visuomenę krikščioniškąja.

Benjaminės suorganizuotos Prancūzijoj 1929 m. tikslu padi
dinti vyresniųjų mergaičių skaičių, kurios vis šalindavosi nuo baž
nyčios. 1 benjaminiy organizaciją priimamos nuo 10—15 metų 
mergaitės. Sunkumai prasideda apie 13 metus — fizinio ir dorinio 
augimo laikotarpyj. Jos tampa tylios, užsidarę, nori, kad jomis 
užsiimtų ir slepia savo norą. Jos nori gyventi, kaip didelės ir jau
čiasi niekam netikusiomis. Jos kenčia, nepasitikėdamos kitiems, 
kupinos nežinomų laukimų. Nepasitenkinimas joms neduoda 
ramybės. Ir kaip tik šiame amžiuje gludi dideli galimumai pa
ruošti jas rytdienos gyvenimui. Čia reikalinga vadovėms įsigyti 
visišką jų pasitikėjimą, pažinti visus jų gerus siekimus ir visus 
veikimo galimumus. Reikia stengtis joms vadovauti per jas pačias, 
išugdyti šias komplikuotas, ypač miesto sąlygose, bręstančių mer
gaičių sielas, padėti joms surasti tiesos kelią, atidaryti jų sielą tie
sai. Reikia apsupti šio amžiaus mergaites tikruoju širdingumu, 
seseriškumu, laisve, kad ji išdrįstų laisvai judėti, balsiai kalbėti, 
mąstyti. Kol jų tylėjimo siena nebus pamiršta, nieko nebus galima 
su jomis padaryti. Toliau eina visiškas mergaičių pasitikėjimo 
įgyjimo reikalas. Vadovė turi visai atitikti' šio amžiaus mergaičių 
idealui (teisingumas, gerumas, rūpestingumas ir t. t.), ir tai kiek
vienam žingsny, kiekvienam rankos mostelėjime.
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Praktiniai veikimo budai —praktinės pratybos. Maži rankų 
darbai bendrai paruošiami, dovanojami ligoniams, neturtingiems, 
giminėms, jaunesnėms mergaitėms. Čia auklėjamas gailestingumo 
jausmas, norus patarnavimas kitiems. Didelio pasisekimo turi 
bendri judėjimai, surištos su judėjimais dainos, reiškią meilės jaus
mą, t y.,-siekimai, kurie jas gaivina ir auklėja. Taip pat ir ati
tinką jų fiziniam gyvenimui žaidimai gali būti paversti mergaičių 
sielos tarnybai, ugdant jų energiją, kilnumą. Čia tenka suminėti 
kitų apgynimo, bendro turto gelbėjimo žaidimus, tinkančius šiam 
amžiui. Tenka stebėtis iš kolektyvinės intiligencijos, kurią mer
gaitės parodo, jeigu žaidimai joms patinka.

Dar daug reikalinga išstudijuoti klausimų, liečiančių šio 
amžiaus sielą ir metodus. Daug padaryta mažiesiems, daug jauni
mui, tik pereinamas amžius, taip jautrus įvairioms įtakoms, dar 
neturi savo vietos mergaičių jaunimo judėjime.

Vengrija. Čia išsiplatinęs jaunimo socialinių misijų judėji
mas. Ypač stiprus religinis gyvenimas jaunų darbininkių tarpe. 
Kultūrinį ir socialinį pasiruošimą gyvenimui tiekia paskaitos, rate
liai, konferencijos, bibliotekos. Mergaičių organizacijų labdaringas 
veikimas koncentruojasi daugiausia vaikų tarpe. Per 2 paskuti
nius metus vaikų atostogų stotyse, grynam ore ir kitose labda
ringose įstaigose katalikių mergaičių jaunimas atidirba labdaringos 
tarnybos 44. 954 valandas.

Metiniai suvažiavimai ir kongresai turi simpatingą išorinę 
uniformų išvaizdą: baltų bliuzių ir mėlynų kravatų.

Bendras obalsis: vienybė, ištikimybė, disciplina.
Meksika. Organizaciniai sunkumai dėl didelio analfabetų 

skaičiaus ir vadovių trūkumo. Praeiti metai buvo didelių vargų 
mėtai: sunki ekonominė padėtis, dideli narių susirgimai, religijos 
mokytojų ir vadovių persekiojimas. Nežiūrint visa tai, numatomos 
didelės ateities viltys, viršžmoniško vadovių ir narių darbo dėka. 
Jų pasiaukojimas nepaprastas. Žmonių didvyriškumas — kasdienė 
duona. t

Lenkija. Ūkininkaičių paruošimas per sekcijas turi profesi
nio pobūdžio. Miestuose taip pat rengiami praktiški siuvimo, 
kirpimo, skaičiavimo ir t. t. kursai. Katalikių Mergaičių Organi
zacija varo propagandą dėl taupomų kasų, kooperatyvų, absti
nencijos.

Jaunų moterų organizacija jungia jaunas mergaites, dirban
čias biuruose, komercijoj, pramonėj. Jų klubuose rengiami pasi
kalbėjimai, pamokos, draugiški vakarai. Organizuojamos ekskur
sijos, muziejų lankymas. Tūri savytarpio pagalbos ir pagalbos 
vaikams sekciją.

Studenčių organizacija „Atgimimas“ turi šiuos uždavinius: 
savyaukla, socialinis darbas, kontaktas su kitomis katalikų orga
nizacijomis. Kiekviena narė privalo dalyvauti socialinėj katalikių 
moterų akcijoj arba labdarybės darbuose.
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Mergaičių organizacija „Ziemianki“ ruošia kasmet du kon
gresus: vieną su socialine, kitą su namų ruošos savaite. Darbas 
eina sekcijose. Organizacinė sekcija rūpinasi naujais skyriais. 
Intelektualinė sekcija vadovauja ir ruošia studijų ratelius. Jauny 
šeimininkių sekcija rengia namų ruošos kursus. Poilsio sekcija 
turi savo globoj klubus arba židinius, kuriuose narės susirenka 
draugiškai praleisti laisvą laiką. —-

„Ziemianki“ nėra skaitlinga, bet rinktinių asmenų, vadovių 
organizacija. Ji plačiai bendradarbiauja su kitomis organizacijo
mis. Jų obalsis: tikėjimas, valia, veiklumas.

Portugalija. Katalikių mergaičiy organizacija čia įsikūrė 
1924 m. Ji išaugo iš krikščionių socialinės akcijos, kaip jaunimo 
sekei j a. Jos uždavinys: savęs auklėjimas, apaštalavimas ir socia
linis darbas. Paruošti mergaites būsimai žmonų ir motiny mi
sijai, kad taptų sąmoningomis krikščionėmis jų atsakomingose 
pareigose. Sekcijos idealas: „Duoti Jėzy sieloms ir sielas Jėzui“. 
Jos obalsis: „Cor unum et anima una“.

Kiekvieniems metams duodama nauja programa. Pirmais 
metais buvo mestas Šūkis, kaip veikimo pagrindai: „Instaurare 
omnia in Christo“; antrais metais pasistatyta uždavinys — studi
juoti Pijaus XI encikliką apie auklėjimą. Praeitais metais — my
lėti ir gyventi šv. Mišias.

Katalikiy mergaičių organizacija dalinasi į specialinius or
ganizmus:

1. Katalikių ūkininkaičių jaunimas.
2. Katalikių darbininkių jaunimas.
3. Katalikių studenčių jaunimas.
4. Nepriklausomų katalikių mergaičiy jaunimas.
Mažosios mergaitės (nuo 6-14 m.), vadinamos benjaminėSj 

organizuojamos prie visų šių katalikiy mergaičiy jaunimo grupiy 
ir skirstosi drauge pagal profesijas.

Ženeva. Eina aktingas Katalikų Akcijos pionierių paruošimas.
Suorganizuotas Katalikų Akcijos kursas, per korespondenci

ją pritaikytas labai užimtoms ir toli gyvenančioms mergaitėms, 
norinčioms p'asiruošti aktingai dirbti Katalikių Moterų Akcijoj. 
Kursas tęsiasi mažiausia tris trimestrus. Laiškuose nurodomos 
mergaitėms parinktos perskaityti knygos ir pridedama ankietą, į 
kurią atsakoma raštu. Egzaminai ruošiami per 2 dienas Velykų 
ir 2 dienas Kalėdų laikotarpiuose. Programoje numatomi Šie da
lykai: teoretinis paruošimas, Evangelija, pagrindinės socialinės 
klaidos ir jų filosofija: liberalizmas, socializmas ir komunizmas, 
Katalikų Bažnyčia, jps prigimtis ir teisės, Katalikų Akcija, šeimos 
moralė, liturgika, krikštas, dirmavonė, mišios, liturginiai metai, 
asketika ir mistika, auklėjimo problemos, teisės pagrindai.

Praktinė socialinė padėtis. Įstaigos. Spauda. Bibliotekos. 
Misijų judėjimas.
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K. GRIGAITY!Ė
Gražinai Gustaity t ei

skiriu

— Per daug juokinga būtą 
Linkėti laimės Tau, 
Tik kekėse alyvą 
Aš ją t e suradau.

Ir netikiu aš laimei, 
Kaip netikim abi. 
Sakyk, mieloji sese, 
Kur taip rengies, skubi?

Tave gal palydėsiu 
Rytoj į buitį naują, 
Kur baltus edelveisus 
Sudėjus atnašauji...

Kai susitiksim vėl, 
Pritruks gal ir kalbos, 
Bet ilgesio gilaus 
Joks žodis neribos:

Tegu sapne alyvos 
Tau šlama rytmečiais, 
Kol slėniai sužaliuos, 
Kol vasara ateis!

Kataliku Akcija: enciklikos, organizacijos, pagelbinės įstai
gos, kongregacijos ir t. t.

Tarptautinė Akcija. Katalikų Akcija užsieny. Techninis pa
ruošimas: vadovės vaidmuo ir atsakomybė, studijų rateliai, ka- 
techizacijos metodų žinios, raštinės organizacija, dikcija, praktinės 
pratybos.

Venezuella. Katalikių Mergaičių Organizacija įsteigta 1932 m. 
Apaštališkojo Sosto Nuncijaus iniciatyva. Darbo programa: vaikų 
katechizacija, auklėjimas.

Baigus pranešimus, pademonstruoti leidiniai, fotografijos ir 
t. t. išleisti kovai su vadinamais bedieviais. Visur komunistai turi 
savo organizacijas, kurios veda aktingą nukrikščioninimo kovą. 
Visas žmonių veikimo formas, socialinius santykius norima pa
versti antireliginiais. Komunistai organizuoja netikinčiuosius net 
krikščionių arba neutraliųjų vardu. Čia priklauso įvairios vaiko 
apsaugos, moterų klausimo,/dainų draugijos, namai jaunoms 
mergaitėms ir t. t. Todėl reikalinga būti labai atsargioms su ne
katalikiškomis organizacijomis ir veikti, kad nugalėjus prieštiky- 
bines priemones. .D ,. ■ 
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O. BELECKIENĖ

Didžioji visuomenininke
- , <•

Minime M. Galdikienės 15 mėty pirmininkavimo jubiliejų. 
Reta asmenybė tegali ištekti energijos taip ilgai ir tokios didžiu
lės organizacijos pirmininkavimo pareigas eiti.

Minint šį jubiliejų, tenka iŠ keletos požiūry pažvelgti į M. Gal
dikienės eitą kelią.

M. Galdikienė — pirmininkė
1919 m. L. K. Moterų Draugijos sušauktas katalikių mo

tery kongresas Kaune M. Galdikienę išrinko draugijos pirmininke. 
Kongresas nors ir buvo gausingas, tačiau nuo organizuotų skyriy 
dalyvavo tik 13 atstovių. Kongrese iškelta eilė svarbių ir reikš
mingų Lietuvos gyvenamojo momento reikalų — nepriklausomy
bės atstatymo rėmimas, mūsų kariuomenės aprūpinimas drabužiais, 
maistu, motery teisių sulyginimas, švietimas ir k. Reikėjo iškeltus 
reikalus gyvendinti. Čia M. Galdikienė įdeda visą savo sielą. Per 
vienerius metus skyriy skaičius pakyla iki 39. Skyriy steigimo 
reikalais jai daugiausia ir teko važinėti. Jei šiandieną paimi 
žemėlapį ir pažiūri į Liet. Kat. Moterų Dr-jos skyriy tinklą, tai 
reta vieta, kurioje nėra buvusi .mūsų M. Galdikienė. Kartais tenka 
stebėtis, kaip jai ir išteko energijos ir sveikatos. Pati, važinėdama 
skyriy steigimo ir lankymo reikalais, rūpinosi paruošti ir talkinin
kių kadrą. Tuo tikslu jau 1919 ir 1920 m. buvo surengta visa 
eilė socialiyio veikimo kursų, suorganizuota šios sekcijos—organi
zacijos, spaudos, švietimo ir kt. Tas taip prisidėjo prie draugijos 
plėtimosi, kad jau 1921 m. steigiamos moterų apskričių tarybos, 
kurios rūpinasi vietos reikalais. Skyriai metai iŠ metų auga, veiki
mas plečiasi, apimdamas vis naujas veikimo sritis, iškeldamas 
naujų reikalų. Draugija, įvertindama M. Galdikienės atsidėjimą 
darbui ir pastangas, jau 1922 m. draugijos konferencijoje pakelia 
ją į garbės narius ir prašo toliau draugijai vadovauti. M. Galdi
kienei pirmininkaujant tobulinama draugijos organizacinė santvar
ka, priimamas draugijos šūkis „Tiesa ir Meilė“, nustatoma drau
gijos vėliava, įvedama nariams vienodi nario bilietai.

Nemažai jai rūpesčių yra ištraukusios draugijos išlaikomos 
Mergaičių Žem. Žemės Ūkio Mokyklos. Perėmusi draugijos pir
mininkavimą, Karmėlavos mokyklą jau rado beveikiančią. Kitoms
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trims mokykloms Balbieriškyje, Rietave, Salamiestyje įkurti reikėjo 
išsirūpinti ūkius, gauti leidimus statyti ar atremontuoti mokyklų 
ūkių trobesius, įsigyti inventorių, surasti personalą ir t. t. Tais 
reikalais prisiėjo važinėti į mokyklų steigimo vietas, vaikščioti į 
įvairias įstaigas, kol pagalios viską sutvarkė. Daug triūso ir 
pastangų jai teko įdėti į mokyklų kūrimą, jų sutvarkymą. Koks 
buvo skaudus smūgis, kada 1926 m. prieš pat mokslo metų 
pradžią Žemės Ūkio Ministerija pranešė, kad draugijos laikomoms 
mokykloms nutraukiama pašalpa. Dėl to labai daug sielojosi 
draugijos pirmininkė. Nenorėta, kad gražiai pradėtas ūkio kultū
ros darbas, būtų sustabdytas. Tuo reikalu keletą kartų kreiptasi 
į atitinkamas įstaigas. Tik po didelių pastangų pavyko užsitik
rinti, kad pašalpos mokykloms nebus nutrauktos.

Taip pat dar Seimo laikais M. Galdikienė, kaip draugijos pir
mininkė ir Seimo atstovė, patiekė Vidaus Reikalų Ministeriui klau
simą dėl apskričių viršininkų neteisėtų pasielgimų skyrių atžvilgiu.

M. Galdikienei pirmininkaujant draugijai teko pergyventi įvai
rių dienų: linksmų, malonių ir gana sunkių. Visada ji rasdavo 
saiką ir ištvermės. Iš pat pirmųjų pirmininkavimo dienų taip 
plačiai užsimojus organizuoti Lietuvos moteris, o ypač eiti į liaudį, 
— trūko Žmonių ir lėšų. Pati M. Galdikienė neretai savo pinigais 
yra draugiją rėmusi, o kiek jai teko sukti galvą, iš kur padaryti 
lėšų vienam ar kitam būtinam draugijos reikalui. Lėšų reikalais 
jai daug teko numindžioti įstaigų slenksčių, prašant subsidijų 
draugijos dirbamiems socialiniams, ūkio kultūros, sveikatos, švie
timo ir kt. darbams.

M. Galdikienė pirmininkaudama visada keldavo ir kelia rei
kalą į organizacinį darbą įtraukti kuo daugiausia žmonių. Ji pati 
dėjo pastangas organizuoti studentes ateitininkes visuomeniniam 
veikimui.

Kad šiandien draugija jau turi didelį talkininkių būrį, kad 
apima platų veikimo barą, rodo josios įvairios sekcijos. Sociali
nės Globos Fondas, Mergaičių Globos Sekcija, 338 skyriai su 
40.000 narių, taip pat liudija, kiek draugija išaugo. O tai ilgo ir 
nenuilstamo darbo vaisius. Nors prie šio darbo ir kitoms teko 
prisidėti, bet vis dėlto daugiausia teko tai, kuri tam darbui vado
vavo. Per 15 metų teko sušaukti 15 konferencijų, kelis dižiu- 
lius kongresus, o kiek prisiėjo suruošti įvairių kursų, minėjimų. 
Visur mūsų M. Galdikienei tekdavo dalyvauti, atidaryti, sakyti 
kalbas, daryti pranešimus, laikyti paskaitas. Be vadovavimo ir 
organizacinio, nemaža jai teko atlikti ir grynai technikinio darbo. 
Buvo laikų, kada Centre nebuvo nė vienos technikinio darbo 
darbininkės. Tada ji pati ateidavo į raštinę dežuruoti, raštų rašyti, 
spausdinti, siuntinėti ir t t. Tvarkant draugijos reikalus, jai rei
kėjo padaryti apie 400 posėdžių. Būdavo tokių dienų, kad ji ne
turėjo laisvo popiečio, laisvo sekmadienio. A 
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Magdalena Draugelytė-Galdikienė
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Tik didelis ištvermingumas, gyvas reikalu supratimas ir Die
vo apvaizda galėjo suteikti jai jėgų taip ilgai ir gražiai vairuoti 
draugijai.

M. Galdikienė — visuomenininke
Kalbant apie M. Galdikienės visuomeninį veikimą, netenka 

apsiriboti vien jos pirmininkavimu ir veikimu L. K. Motery Drau
gijoje. Ji yra plataus masto visuomenininke.

Jau būdama pirmose gimnazijos klasėse dalyvauja slaptuose 
moksleivių susirinkimuose. Įsikūrus „Žiburiui“, dirba ten ir galu
tinai suformuoja savo pasaulėžiūrą. 1908 m. dar būdama visai 

. jaunutė gimnazistė, padeda savo seseriai Apolonijai Draugelytei 
ir kitoms susipratusioms moterims suorganizuoti Marijampolėje
L. K. Moterų Dr-jos skyrių, kuris vėliau buvo išaugęs į didžiausį 
skyrių Lietuvoje su 1.500 narių. 1912 m. Petrapilyje studijuodama 
pedagoginiuose kursuose, maskviečių studentų paraginta, suorga
nizuoja ateitininkus ir iš pradžių jiems pirmininkauja. Bestudi
juojant Petrapilyje M. Draugelytei teko prašyti muziko Sasnausko, 
kad ateitininkų himnui parašytų gaidas. 1917 m. ištekėjo už daili
ninko A. Galdiko. 1918 m. vasarą grįžo į Lietuvą ir čia prasi
dėjo M. Galdikienės gyvas veikimas.

1920 m. ji įeina į komisiją — išstudijuoti prostitucijos pro
blemą, kas davė pradžią L. Abolicionistų Draugijai.

1917 m. kongresui nutarus remti nepriklausomybės gynimą 
ir 1920 m. susiorganizavus Tėvynei Ginti Komitetui ir čia M. Gal
dikienę matome, kaip uolią darbininkę. Tuo reikalu L. K. Mo
terų Draugijos skyriaus siunčiami raginimai prie to darbo prisidėti. 
Draugijos Centro raštinė virto į aukų ekspedicijos kontorą, ji buvo 
užversta atsiųstais iŠ draugijos skyrių maišais, prigrūstais kojinių, 
pirštinių, marškinių, rankšluosčių, paklodžių ir kt. Reikėjo viską 

« sutvarkyti ir perduoti Tėvynei Ginti Komitetui. 1922 m. M. Gal
dikienės suorganizuota L. K. Moterų Vyriausias Sekretoriatas, kurio 
tikslas jungti visas katalikių moterų organizacijas. Ji buvo Sekreto
riato pirmoji pirmininkė. Jos sumanymu dabar prie Sekreto
riato suorganizuota „Moterų Talka“, kuri buria inteligentes. 1923 m.
M. Galdikienės iniciatyva buvo suorganizuota Lietuvių Valdinin
kių Draugija. M. Galdikienė dalyvavo ir dirbo: Pavasarininkuose 
(Tambove), Nukentėjusiems Nuo Karo Šelpti Komitete, Moterų 
Globos Komitete, Kat. Mokytojų Sąjungoje, Skautams Remti Drau
gijoje, Kūdikio Gelbėjimo Draugijoje, Draugijoje Kovai Su Tuber- 
kuliozu, Lietuvai Pagražinti Draugijoje, K. V. C. vyriausioje val
dyboje, Latvių Lietuvių Vienybės Draugijoje, Nukentėjusiems Nuo 
Potvynio Šiaurės Lietuviams Šelpti Komitete. Dabar tebedirba ir 
dalyvauja: Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų Moterų S-goje, Lietuvių 
Prancūzų Draugijoje, Ateitininkuose, Katalikių Organizacijų Są
jungoje, Leono XIII Fondė.
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M. Galdikienė yra daugelio katalikių organizacijų rėmėja 
nuolatinėmis aukomis, Šv. Vincento a Paulo, pavasarininkų, ateiti
ninkų, L. K. Moterų Dr-jos ir kt.

M. Galdikienė — spaudos darbininkė
Imtis plunksnos darbo pradėjo bandymais dienoraščio formo

je. Jau prieš Karą rašė į „Mokinių Draugą“, „Lietuvaitę^. 1921 m. 
pradėjo dirbti „Moters“ redakcijoje. Pradžioje „Moterį“ redagavo 
redakcinė komisija, vėliau redagavimas atiteko vienai M. Galdi
kienei. Ji „Moterį“ redagavo 10 metų, čia dirbo taip pat vien 
tik iš pasišventimo, be jokio atlyginimo. M. Galdikienė rūpinosi, 
kad ir kituose bendruose laikraščiuose būtų įvesti moterų skyriai, 
būtent, „Laisvėje“, „Ūkininke“, „Darbininke“, „Ryte“. Ji pati yra 
daug rašiusi moterims rūpimais klausimais įvairiuose laikraščiuose.

Jai pirmininkaujant, L. K. Moterų Draugija išleido knygas: 
„Teresė Kubilinskaitė“, „Tavo kūdikis“, „Tiesos ir meilės tarny
boje“, „Ką valgome“, „Ištvirkimas ir prostitucija“.

M. Galdikienė — Seimo atstovė
Mokytojaudama Tambove buvo išstatyta kandidate į Petra

pilio Seimą. Grįžusi į Lietuvą buvo išrinkta į visus Seimus. Be 
bendro Seimo darbo M. Galdikienė dirbo šiose komisijose: Švie
timo, Socialės apsaugos ir Bibliotekos. Švietimo komisijoje dirbo 
visuose Seimuose. 1925 m. M. Galdikienė buvo išrinkta Seimo 
Sekretoriumi, o 1926 m. Seimo II vice-pirmininku. M. Galdikienei 
Seime drauge su kitomis katalikėmis atstovėmis pirmiausia teko 
rūpintis moterų civilinių teisių sulyginimo klausimu. Laikinajai 
Valstybės konstitucijai deklaravus visų piliečių lygybę prieš įsta
tymus, civiliniame kodekse buvo likę nuostatai, kurie vyrams teikė 
daugiau teisių turto ir šeimos santykiuose. 1921 m. St. Seimui 
buvo patiektas įstatymo projektas dėl civilinių teisių sulyginimo. 
Svarstant tą projektą, M. Galdikienei teko jį ginti, dėl jo pa
sakyti kelias kalbas. Kaip žinome, išdavoje moterų civilinės tei
sės buvo sulygintos. Gana reikšmingą kalbą moterų teisių lygy
bės, socialės ir šeimos gerovės atžvilgiais M. Galdikienė yra pasa
kiusi 1922 m. St. Seime, svarstant Valstybės konstituciją. 1924 m. 
katalikių atstovių iniciatyva buvo patiekta Seimui du įstatymų 
projektu — viešajai dorovei saugoti ir kovai su Veneros ligomis. 
1925 m. Seime, svarstant aukštesniųjų mokyklų įstatymo projektą, 
M. Galdikienė įnešė pataisas, kad berniukų ir mergaičių gimnazi
jos būtų steigiamos atskirai, bet su lygia mokslo programa. Patai
sos buvo priimtos. Dėl specialių mokyklų M. Galdikienė savo 
kalbose kreipė Seimo dėmesį į tai, kad mergaitėms būtų pritai
kintos programos, ir visos specialios mokyklos mergaitėms būtų 
lygiai prieinamos, kaip bernaičiams. 1925 m. svarstant valstybės 
tarnautojų pensijų ir pašalpų įstatymo projektą, ji kėlė reikalą,

*
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,-W. -MYKOLAITYTE

Mergaitė
* * ■

Esu varginga aš mergaitė,
Ir basom kojom gatvėj vis.
Kartais paklausiu aš čigonės,

t Ar man pavasaris nušvis.

Ir aš norėčiau taip, kaip poną
Vaikai, bėgioti išpuošta;
Bet aš žinau—mano dalužė
Visai ne ta, visai ne ta...

ir žibuokles
Džiaugiuos sulaukusi žibučių. 
(Ne pasipuošti noriu jom) 
Man reikia duonos, o žibuokles 
Ponai nupirks gražiom poniom.

Ir taip žiedelių prisirinkus, 
Kasdien į skersgatvius nešu, 
Ir nuo pat ryto iki nakčiai 
l smulkius centus pakeičiu.

kad gimdančioms moterims būtų duota 8 savaičių atostogos su 
alga, našlėms butų duodamos pensijos ir t. t.

Kasmet, svarstant valstybės biudžetą, M. Galdikienei teko pa
sakyti keletą kalbų. Jos kalbos daugiausia lietė moterims rūpimas 
sritis—švietimą, socialę apsaugą, prostitucijos reglementaciją ir 11.

1926 m. Ministerių kabinetui nutarus atleisti iš valstybės 
tarnybos vieną iš vedusiųjų, ir Krikščionims Demokratams įteikus 
Ministeriui pirmininkui tuo reikalu interpeliaciją, M. Galdikienė 
ima žodį ir karštai gina moterų reikalus. Vėliau tas nutarimas 
negavo eigos. Dirbant Seime, M. Galdikienei yra tekę daug važi
nėti po provinciją su kalbomis.

1919 m. M. Galdikienė buvo išrinkta į Kauno Miesto Tarybą.

M. Galdikienė — profesijos moteris
M. Galdikienė pirmininkaudama draugijai, dirbdama visuo

meninį, spaudos ir Seimo darbą, visą laiką dirbo ir mokytojos 
darbą. Vos tik baigusi gimnaziją, 1910 m. ji gauna mokytojos 
vietą Liepojuje, paskui persikelia į Obelius. Norėdama pagilinti 
žinias pedagoginėje srityje, įstoja į Petrapilio pedagoginius kur
sus, paskui išvyksta į Marburgą, kur lankė garsaus pedagogo 
Natorpo vedamus pedagoginius kursus. Baigusi minėtus kursus, 
ji dirbo Tambove lietuvių gimnazijoje. Grįžusi į Lietuvą, dirbo 
„Saulės“ gimnazijoje, vėliau „Saulės“ seminarijoje Kaune. Nuo 
1923 m. eina Šv. Širdies kongr. Mergaičių Mokytojų Seminarijos 
direktorės pareigas Kaune, dėsto vokiečių kalbą. J moters pro
fesiją M* Galdikienė žiūri kaip į būtinumą kiekvienai moteriai 
užtikrinti sau pragyvenimą ir rytojų.
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DR. KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ

Ar tais keliais einame?*)
Paskaičius p. Orintaitės straipsnį atrodo, kad jaunoji moterų karta neturi 

pramintų takų, ir kad todėl turi „blaškytis“ nesurasdamos »progų“ pritaikyti sa
vo idealizmą, nė energiją.

Ar ištikrųjų taip yra? Bendram kultūriniam darbui jau, atrodo, nebereikia 
ieškoti keliy, — jie yra praminti ir saugojami įvairių moterų kultūrinių organi
zacijų, kurių turime, jeigu ne šimtais tai dešimtimis. Nekalbant apie jaunuo
menės, bei studentijos organizacijas, prisiminkime Katalikių Moterų Sekretoriatą, 
jungiantį kelioliką organizacijų, Lietuvos Moterų Tarybą į kurią įeina virš 
20 moterų ir mišrių organizacijų. Prisiminkime" Lietuvos Baigusių Aukštąjį 
Mokslą Moterų Sąjungą, Lietuvos Abolicionistų Draugiją, Vilniui Vaduoti Sąjun
gos Moterų Skyrių, skaučių, šaulių ir t. t. Turint tiek kultūrinių moterų organi
zacijų, jau nebereikėtų ieškoti kelių, reikėtų dėtis į vieną ar kitą iš jų ir dirbti 
kultūrinį darbą savo šalies ir visos žmonijos gerovei.

Deja, daugelis organizacijų skursta. Jos skursta ne todėl, kad jų idėjos 
būtų blogos ar nenaudingos kultūriniame gyvenime, jos skursta dėl rimtų, atsi
davusių Jdėj ai darbininkių trūkumo.

„Šimtais turime akademikių“, rašo p. Orintaitė, tuo tarpu, kad akademi
kių,: t. y., Liet. Aukštąjį Mokslą Baigusių Moterų Sąjunga, įsikūrusi 1928 m. 
nepriskaito ir šimto narių. O ar akademikėms nėra reikalo organizuotis, ar jos 
organizuotai neturėtų ką veikti, argi organizuotų akademikių žodis negalėtų 
būti tuo „bendru viską vienyjančiu žodžiu“, ta „iš aukšto uždegančia ugnimi“? 
Taip, jis ne tik galėtų, bet ir norėtų tokiu būti!

Toks organizuotas akademikių žodis įrodytų, kad dirbanti visuomenės ar 
kurį kitą darbą moteris nevirsta kokia tai pabaisa ar'parodija. Priešingai, jis 
parodytų, kad moterys, kaip laisvos pilietės, turi teisę į apmokamą darbą.

Sakyčiau, kad mūsų laikais budėti apmokamo moterų darbo sargyboje 
yra švenčiausia moterų pareiga. Apmokamas darbas suteikia medžiaginį sava
rankiškumą, taip reikalingą asmens gyvenime ir visuomenės darbe. Priminsiu, 
kad ir p. Orintaitės paminėtosios moterų veikimo pavasario kregždės buvo ma
terialiai savarankiškos. Todėl manau, kad dirbti kultūrinį darbą, kad būti nau
dingu savo šalies piliečiu, reikia" apsaugoti nuo visokių pasikėsinimų to darbo 
bazę -į materialinį savarankiškumą.

Šis klausimas yra ne tiktai Lietuvos, bet ir Tarptautinės B. A. M. Fede
racijos paskutiniais laikais svarbiausiu dienptvąrkės punktu. Deja, susilaukdama 
labai mažai pritarimo iš moterų pusės, akademikių sąjunga nedaug tegali nu
veikti Šia kryptimi. Ir net pačios organizacijos praplėtimas eina labai sunkiai. 
Minėjau, kad organizacija nepriskaito ir šimto narių, tuo tarpu atrodo, jog visos 
baigusios aukštąjį mokslą moterys turėtų jai priklausyti. Pagaliau pastangos iš
judinti moterų inertiškumą eina vėjais. Praeitą rudenį buvo suruoštos 2 viešos 
paskaitos moterims rūpimais klausimais, temos buvo įdomios ir aktualios ir pre
legentės, rodos, publikos mėgiamos. Tačiau klausytojas buvo galima ant pirštų 
suskaityti. Jaunuomenės beveik visai nebuvo!

b

*) Kėlėt» papildomų minčių prie p. Orintaitės str. „Ar tais keliais eina
me?“, tūpusio š. m. N. V. 1 nr.
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R. PETRUŠAUSKIENĖ -

Naujos idėjos blaivinimo srity
* t

t t

Kalbėti apie girtavimą — nėra įdomi nei patraukianti tema. 
Gal ypač dėl to, kad retas iš musų neturi Šioj srityj nusidėjimo. 
Bet apie šį dalyką pagalvoti, ta tema kalbėti neužtenka blaivybės 
savaitės ar metinės konferencijos progų. Reikia kasdien tai jausti 
ir kasdien šiuo klausimu rūpintis. Gyvenimo tikrovė rodo, kad 
kasmet prageriama dešimtimis milijonų. O džiovininkų, venerikų 
°/o didėja, psichopatų, kriminalistų ir kit. iškiypėlių skaičius au 
O šito viso šaknys argi neglūdi buteliuose valyto ir nevalyto, 
skaidrintos ir neskaidrintos? Vieni alkoholio nuodus vartoja visai 
„ sąžiningaiu — tokią forma, kokius patiekia spirito pramonė; 
kiti — pakeičia spalvą, skonį, perpila į gražų menišką indą 
ir tuo lyg norima užmaskuoti tą nusikalstamąjį darbą, kurį atlie
ka savo ir ypač — ateinančios kartos sąskaitom

Šį darbą vykdo abi visuomenės dalys: ir vyrai ir moterys. 
Pastarosios mažiau, kaip tiesioginiai kaltininkai, bet daugiau, kaip 
tarpininkai. Moteriai skirta didelė, tautos gyvasties saugotojos mi
sija. Todėl ji įpareigota kovoti su visa tai, kas tautą stato į pa
vojų, kas ją žudo. Taigi jos jautri širdis gali labai gerai nujausti, 
kad mūsų gyvastingumo didžiausias priešas — alkoholis. Tat

t . . . ■

Nejaugi šįe klausimai jaunajai kartai neįdomūs? Atrodo, kad taip neturė
tu būti. Tegul senoji karta ir yra padariusi, ar daro klaidų, vis tik ji turi ir 
vertingii patyrimų, kuriais galėtų pasinaudoti jaunoji karta!

Taigi jaunajai kartai pirmiau, negu ieškoti naujy kelių, ar nevertėtų eiti 
jau pramintais. Juk idealizmo kibirkštis dar tebėra saugojama įvairiose motery 
organizacijose, reikia, tiktai dėtis prie ty organizacijy ir dirbti, neieškant asme
niškos garbės, o siekiant bendro kultūrinio labo.

Dirbti organizuotai reikia, nes neorganizuotai dirbant daugiau išeikvojama 
energijos ir mažiau teatsiekiama. Organizuotai dirbant lengviau galima ir pats 
save pažinti, ir savo asmens bei savo, tautiečių ydas, ar gerąsias būdo puses 
įvertinti, ir »pasaulio gyvenimo pulsą pajusti ir numatyti, kas iš ten ateina gera 
ir kas bloga“.
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moterys ir paskirai ir organizuotai turėtų kovoti su šiuo didžiau
siu mūsų krašto priešu. Kultūringesnių, ar bent šioj srity toliau 
pažengusių Šalių— iškelta aikštėn nauja kovos su girtavimu prie
monė — blaivinimas per virtuvę. Ši priemonė prieinama kiekvienai 
moteriai: ir kaimietei, ir miestietei, ir paprastai darbininkei, ir 
inteligentei. Šia priemone galima pasinaudoti ne atskirom pro
gom, bet visuomet, kasdien. Turint visa tai galvoj, mūsų virtuvė 
reikalinga reformų. Maisto pakeitimas turi eiti ta kryptimi, kad 
būtų įvesta daugiau daržovinių, lengvų valgių ir mažiau mėsiškų, 
sunkių. Juk prasmės žvilgsniu bus visai teisinga, jei pasakysime, 
kad ne tik gėrimas, bet ir valgis gali būt neblaivus, jeigu pa
valgius jausime didelį troškulį. Be to, troškulį žadinančią ypa
tybę turi ne tik mėsiški, bet ir, pav., miltiniai valgiai, kuriuose 
pernelyg daug cukraus ir kiaušinių. Panašiai yra ir su valgio pa
tiekalais, turinčiais aštrų, pikantišką skonį, kuriuose yra daug 
įvairiausių prieskonių, acto rakšties ir t. t. Dėl to alkoholikų 
ligoninėse bene svarbiausia gydymo priemonė,— tinkamas mais
tas. Ir atvirkščiai, visi viešo pobūdžio valgyklų maisto patiekalai 
pasižymi tuo, kad yra aštrūs, sunkūs, riebūs. Jų svarbiausias 
tikslas — paleisti apyvarton kuodaugiausia svaigiųjų gėrimų.

Mūsų (ypač miestiečių) virtuvė yra susiformavusi slaviškos 
virtuvės įtakoj. Juk tie visi maisto gaminimo vadovėliai, kuriais 
naudojamasi, yra užsilikę iš prieškarinių laikų. Tai rusų ir lenkų 
virėjų kulinarijos „mandrybės“, kurios jau atsilikę mažiausia visu 
šimtmečiu. Juk tada dar nei apie vitaminus, nei bendrai apie 
daržovių bei vaisių vertę — mokslas nebuvo taręs savo žodžio. 
Vakarų kraštų virtuvė skiriasi nuo mūsiškos tuo, kad ten vyrauja 
daržovių bei vaisių patiekalai. Daržovės ne tik priedas prie val
gio, bet dažnai ir pagrindinis valgis. Be to, čia visokiausios dar
žovės įprasta vartoti žaliam pavidale, ypač Prancūzijoj, Belgijoj, 
Olandijoj, Vokietijoj. Daug knygelių bei brošiūrų kasmet išeina 
apie „žalio maisto“ paruošimo būdus. Tuo tarpu mūsų krašte šis 
dalykas, galima sakyt, yra naujenybė ir retoj šeimoj tepraktikuo- 
jamas. Pav., kad ir tas Velykų stalo ruošimas —tai grynas slavų 
paprotys, kurio Vakarų Europos kraštuose nieks nežino ir ne
praktikuoja. Daugelis mūsiškių šeimininkių inteligenčių dar ir 
šiandien šiuo slavišku palikimu naudojasi. Tuo tarpu Lietuvos 
kaime šis paprotys pritarimo nerado. Gal dėl to, kad čia visas 
dėmesys koncentruojamas į švenčių prasmę ne į valgį.

Taigi kalbant apie lengvus blaivius valgius galima pasakyt, 
kad ir šiuo žvilgsniu iš kaimo galima däug ko pasimokyt, nes 
čia kaip tik yra sveikų, lengvų patiekalų. Kai kuriose vietose pra
simano ir įvairių daržovių valgių, pav., daug savotiškų daržovi
nių valgių gamina dzūkai, žemaičiai. % 1

Tačiau lengviems daržoviniams valgiams įsigalėti kliudo 
tai, kad mūsų krašte per maža daržovių auginama.^ Nemaža yra 
tokių daržovių, kurios augintojoms (kaimui) visai nežinomos. Pav.,
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daugelį tokių naudingų daržovių, kaip: rabarburai, šparagai, špi- 
natai, kalafijorai ir pan. — teaugina ir jomis aprūpina vartoto
jus tik miestų daržininkai. Dėl to jų kainos yra aukštos ir turi 
labai mažą vartotojų kontingentą. Gi mū sų krašto ūkiškos sąly
gos leidžia daug daržovių auginti ne tik sau, bet ir eksportui. 
Tuo tarpu mes kasmet dar vis daržovių įsivežam iš kitur. Ir 
pereitais metais įvežėm, bemaž, už milijoną lity, nors ir aukščiausi 
muitai teko mokėti. O jeigu didėty daržoviy suvartojimas, didėtų 
jų pareikalavimas, tai aišku, turėtų plėstis ir daržo plotai ir didėti 
daržoviy pasiūlymas. Taigi norint, kad daržovės tapty masinio 
vartojimo produktu, reikia vesti nuosekli propoganda, kad daugiau 
ir įvairesnių daržoviy būtų auginama. Šios srities propogandą, 
žinoma, sėkmingiausiai gali vesti ūkio mokyklos, kursai, parodos 
ir t t. Bet tai gali daryti ir šiaip kiekviena-as, kam tiktai rūpi, 
kad būtume sveiki ir blaivūs.

Argi nenaudinga būtų, kad Velykoms važiuojant į kaimą 
viešėti, be saldainių ir šokolado — nuvežtume lauktuvėms ir re
tesnių daržovių sekly ar net dalgy. O vasarą — pamokytume, ką 
iš ty daržoviy pagaminti, kaip jos suvartoti.

Daržovių mes turime ne per ištisus metus, bet tik vasaros 
ir iš dalies rudens sezone, nes nėra išplėstas daržovių auginimas 
dirbtinėse sąlygose (inspektuose, oranžerijose). Dėl to šeiminin
kėms sunku verstis, pritrūkus šviežių daržoviy.

Tačiau beieškant konkrečių blaivinimo priemonių ir mūšy 
krašte, kaip ir svetur, pradedama gaminti pasterizuotos vaisių sultys. 
Tad jos iš dalies gali pakeist žalių vaisių bei daržovių trūkumą 
žiemos sezone, jos gaminamos daugiausia iš obuolių ir įvairių 
uogų. Bet galima gamint ir iš daržoviy, pav., rabarbury, pamidorų 
ir kt. Vaisių sultys vartojamos netik gėrimui, bet jas galima pri
taikini ir šiaip virtuvėj — kremams, padažams, sriuboms ir kt 
Daugiausia saldžių patiekalų gaminimui. Per L. K. Blaivybės Dr-ją 
varoma propoganda, kad šias vaisių sultis kiekviena Šeimininkė 
savo reikalams pasigamintų naminiu būdu.

Pastarųjų trijų metų laikotarpyj L. K. Blaivybės Dr-ja blaivi
nimo srity padarė didelį šuolį į priekį, iškeldama visai konkrečias, 
gyvenimiškas blaivinimo priemones. Pernai ir šiemet suruošta prieš- 
alkoholinės parodos. Jose svarbią vietą užėmė blaivių gėrimų ir 
lengvų valgių skyrius. Tuo būdu visuomenė buvo sudominta nau
jais kovos būdais su tuo neįveikiamai stipriu priešu — alkoholizmu.

Žinomą, daug kas ironiškai, kai kas skeptiškai iš to šyp
sojosi, bet vis dėlto yra mesta nauji Šūkiai — ne žodžiais, bet 
pavyzdžiu, kurį galima realizuoti gyvenime. Ryšyj su tuo, iškilo 
blaiviu vaišių klausimas. Be abejo, greitu laiku nėra ko norėti 
griežty reformų, bet ta kryptimi pasukus, kad ir lėtu tempu ei

nant — galima daug ko atsiekti. Iš tiesų, „inteligentiškų“ vaišių 
sukultūrinimo reikalas yra aktualus.
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- J. VALENTUKONIS

Gėlės moderniškam bute
Kad lietuvaitės mėgsta gėles, tai ne naujiena. Retai berasi

me kaime grytelę, prie kurios nebūty rūtų darželio, arba langai 
nebūtį užstatyti vazonais su margaspalviais žiedais. Iš to papras
tai daug sprendžiama apie tų namų mergelių darbštumą ir šau
numą.’ Qėles mėgsta netik kaimo mergelės, bet ir miestietės

u

Vaisių sulčių gaminiai
Kremas (I būdas). V* litro obuolių sulčių, vienos citrinos 

sultis, 125 gr. cukraus, 3 kiaušiniai, 15 gr. bulyių miltų ir sko
niui — truputį citrinos žievelės.

Kiaušinius, cukrų, citrinos ir obuolių sultis gerai išmaišyti, 
uždėti ant lengvos ugnies ir, plakant šluotele, supilti bulvių miltus 
(išleistus mažam kieky vandens). Plakti reikia tol, kol masė su
tirštėja ir pakyla. Tuomet nukaisti nuo ugnies ir šaltoj vietoj 
plakti šluotele, kol visai pravesta.

Kremas (II būdas). 3 kiaušinių tryniai, 1 kiaušinis, 200 gr. 
cukraus, 2 šaukštai citrinos sulčių, truputis citr. žievelės, 40 gr. 
bulvių miltų, V2 litro obuolių sulčių ir 3 išplakti kiaušinių balty
mai. Visą medžiagą, išskyrus 3 išplaktus kiaušinių baltymus — 
sudėti j molinį indą, kurs įstatomas į verdantį vandenį ir plakti 
tol, kol masė sutirštės. Tuomet sudėti į stiklinį indą, uždėti iš
plaktus baltymus ir papuošti uogomis.

Saldi sriuba. 2—3 kiaušiniai suplakti su Šaukštuku miltų 
ir 2 šaukštais cukraus. Tuomet užkaisti ant ugnies ir pamažu 
pilti 2 stiklus (nuolat maišant) vandens. Kai užvirs, maišant įpilti 
V2 litro obuolių sulčių. Galima įdėti kiek džiovintų vaisių. Dar 
užvirinti ir valgyti šaltą arba šiltą.

Šaltas gėrymas (I būdas). 1 citrinos ir 1 apelsino sultis, 
200 gr. cukraus, Itr. obuolių sulčių, k'2 ltr. virinto šalto^ van
dens ir truputį apelsino žievelės (geriausia žievė nugremžti su 
kietu cukrum).

Viską sumaišyti ir palaukus bent 1 valandą—vartoti su selteriu.
Šaltas gėrymas (II b.). 100 gr. liepų žiedų, 125 gr. cukraus, 

3/4 ltr. obuolių sulčių. Viską sumaišyti ir leisti pastovėti 1—2 va
landas laiko. Paskui perkošti ir gerti su selteriu.
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ponios ir net ponah Ir tai nieko nuostabaus. Gėlės teikia džiaugs
mo ir pasigėrėjimo, o žmogus tokius dalykus mėgsta. Tas labai 
natūralu. Bet kaip visur, taip ir čia kartais nesilaikoma saiko ir 
vietoj to, kad jos teiktų tam tikro estetinio malonumo, daro daž
nai slegiamą įspūdį ir net kenksmingai veikia. Butas lieka ne 
butas, bet oranžerija, arba gėlių krautuvė. Tai negera. Gėlė, kaip 
ir kiekviena kita buto puošmena, turi užpildyti jai paskirtą vietą 
ir išlaikyti harmoningą lygsvarą tarp kitų kambaryje esančių 
daiktų. Ji neprivalo nei per daug mestis į akį, nei likti nepaste
bėta, nustelbta kitais daiktais.

Didesniam ir erdvesniam kambaryj gali būti gėlių kiek 
daugiau ir stambesnių, mažesniam — atvirkščiai. Nepatartina 
gėles dėlioti, kur pakliuvo: ant stalo, ant lango, ant grindų ir dar 
kur nors. Tuo tik ardoma kambario tvarka. Reikia turėti specia
lūs gėlėms staliukai arba pastovėliau Kartais galima pritaisyti 
lentynėlės prie arba už lango (išorinėj pusėj). Mažesnės, kaip kak
tusai, kurie moderniškam bute dabar yra labai madoj, galima 
laikyti net tarp stiklų, žinoma, jei vasarą palieka dvigubi langai. 
Žiemą per Šalta. Už lango gėles galima laikyti taip pat tik va
saros metu. Statant prie lango, negalima užkrauti jo taip, kad 
užstotų ir šviesą. Didesnes reikia statyti toliau į kampą.

Gėlėms puodai negali būti surankioti iš visų pakampių ir bet 
kokios išvaizdos. Netinka ir per daug išdailinti, išmarginti, nes yra 
pavojaus, kad puodo ar vazos margumas nenustelbtų kuklaus 
gėlės grožio. Geriausia imti paprastus molinius vazonus, kartais 
labai kukliai ir skoningai spalvintus ar padękoruotus. Netinka va
zonus vynioti popierium, kas labai dažnai daroma, norint paslėpti 
negražią jo išvaizdą. Tai yra labai neskoningas paprotys. Taip 
gali elgtis tik gėlių parduotuvės, nes jos turi kitus sumetimus.

Glazūruoti indai gėlėms taip pat netinka, nes jų sienelės 
nepraleidžia oro. Tokiuose induose jos nyksta ir nebujoja.

Be auginamų gėlių, kambaryje yra mėgiami skintų gėlių 
bukietai. Skintos gėlės paprastai statomos ant kurio nors baldo: 
stalo, spintelės, jei ši nėra per aukšta ir k. Ant stalo statomos 
gėlės neprivalo būti perdaug aukštos, kad netrukdytų prie stalo 
sėdintiems vieniems kitus matyti. Nes kas per malonumas svečiui 
sėdėti už gėlių krūmo ir žvalgytis čia pro šoną, čia pro viršų į 
vis-a-vis sėdinčio savo seniai matyto bičiulio ar prieteliaus veidą.

Indai skintoms gėlėms pamerkti gali būti labai įvairūs ir 
turtingesnės išvaizdos. Šiandien yra labai madoje apvalios krista
linio stiklo vazos, kurios duoda gražų vandens ir jame sumerktų 
gėlių kotelių atspindį, kas su pačiomis gėlėmis sudaro harmonin
gai turtingą vaizdą. Į tokią vazą paprastai pakanka įdėti kelias gėles 
ir tai gana efektingai atrodys. Šiandien dideli bukietai, surinkti iš 
įvairiausių rūšių gėlių, nebedaromi. Daugiausia — dvi, trys rūšys.

Ant stalo statyti tinka ne tik darželio, bet ir lauko gėles. 
Tačiau maišyti vienas su kitomis nedera.
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Moderniškoj namų'statyboj 
didelis langas gėlėms

Tos pačios gėlės savo tėvynėj — Sicilijoj
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APŽVALGA
* — •

LIETUVOJE
Š. m. „Moters“ 3 nr. skirtas L. K. Motery Dr-jos pirmininkės M. Galdi

kienės 15 mėty visuomeninio veikimo Jubiliejaus minėjimui. Minėjimo proga 
Jubiliatei buvo suruošta š. m/vasario 26 d. iškilminga, su dainoms, ovacijoms ir 
dovanomis vakarienė, kurioje garbingi svečiai ir artimieji nuoširdžiose kalbose — 
sveikinimuose prisiminė Jubiliatės nuopelnus Seime, mokykloj ir veiklu motery 
tarpe, linkėdami ir toliau šviesti ir sąmoninti moterų pasaulj. Jubiliatės vado
vaujama L. K. Motery Dr-ja išaugo iš 17 į 338 skyrius su 40000 nariy.

Šiandien yra daugiau priimta vazą su gėlėmis, jei stalo pa
viršius yra kietai poliruotas ar pridengtas stiklu, statyti tiesiog, be 
jokių servetėlių, nes tai teikia daugiau refleksų ir atspalvių. Bet 
tik ne visai praktiška, nes lengvai galima pažeisti stalo paviršių. 
Todėl reikia manyti, kad šis paprotys neprigis.

Parenkant gėles kambariui puošti, visuomet reikia kreipti 
daugiau ar mažiau dėmesio ir į pačią aplinkumą, sienų foną ir 
dekoraciją. Prie stambių daiktų ar dekoratyvinių puošmenų ne
betinka smulkios gėlės, arba atvirkščiai.

Kai kurie psichologai tvirtina, kad žmonės, mėgstą gėles,
esą daug jautresnės sielos ir švelnesnių jausmų.
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Kristalinio stiklo vazos gėlėms

46



Karininkę Šeimų Moterų Dr-jos vvaldyba. Vidury sėdi p. Smetonienė, nuo jos 
į kairę sėdi p. Raštikienė ir p. Čaplikienė, nuo jos į dešinę p. Oželienė ir dr. 
Ambraziejutė-Steponaitienė. Stovi iš kairės p. Tumėnienė, p. Saladžiuvienė, p.

Nagevičienė, p. Čerkeliūnienė, p. Drazdauskienė ir p. Talat-Kelpšienė.

*■ V ■ .

Kunigaikštienės Birutės minėjimas. Karininkų Seimų Moterų Dr-ja, 
minėdama 10 metų veikimo sukaktį, minėjo ir Kunigaikštienės Birutės 550 metų 
po mirties sukaktį. Iškilmingas posėdis įvyko Valstybės Teatre. Posėdį atidarė 
pirm. Oželienė ir garbės pirm. p. Smetonienė. Nagevičienė paskaitė pagerbti 

. Birutei iškilmingų aktų. Drazdauskienė pranešė Dr-jos 10 metų veikimo apyskaitų.
Dr-jų įsteigė gen. Nagevičius 1925 m. Jos pirmųja pirmininke buvusi V. Grigai
tienė. Dr-ja kreipusi dėmesį į labdaringųjų, pedagoginę — socialinę veiklų: rūpi
nusis kariais ligonimis, steigusi jiems bibliotekas, ruošusi paskaitas. Turinti apie 

v 12 skyrių, keletą karininkų vaikų darželių irk. Artimiausioj ateity Dr-ja pasiry
žusi įtraukti į Dr-jų visas karininkų moteris, baigti gailestingųjų seserų kursus, 
išleisti Kun. Birutės monografijų, ir artimiau susibičiuliauti su šaulėmis. Dr. Ambra- 
ziejūtė-Steponaitienė skaitė paskaitų „Kun. Birutė istorijos Šviesoje“. Birutė bu
vusi pavyzdinga lietuvė ir ikiv XIX a. laikoma šventųja.

Liet. Karininkų Ramovės seniūnų taryba įteikė Dr-jai Kun. Birutės vėliavų 
ir adresų. vGauta daug organizacijų ir atskirų asmenų sveikinimų. Ta proga 
Karininkų Šeimų Dr-ja pasivadino Kunigaikštienės Birutės Dr-ja.

Medicinos gydytojo diplomą įsigijo: Keblaitytė A., kunskaitė-Elisonie- 
nė O. ir Šapiraitė Revecka C. Odontologijos — KisiniŠkytė Ch., Martusevičai- 
tė J. ir Skaryskaitė L. v
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M. Galdikienės 15 metųjvisuomeninio darbo sukakties minėjimas
(Skaityk 140 pusi.)

8 tarptautinės stipendijos moterims. Lietuvos Baigusiu Aukštąjį Mok
slą Motery Sąjunga praneša, kad Tarptautinė B. A. M. M. Federacija yra prane
šusi apie šias stipendijas 1935-6 mokslo metams.

1. IFÜW. Tarptautinė stipendija meno studijoms, studijuoti bet kurioje 
šalyje. Skiriama 250 anglišką svarą. 2. BFUW. stipendija baigti mokslui. 
Gyventi Londone Crosby Hali. Skiriama 100 angliškų švarą. 3. AAUW. 
Tarptautinė sfipendija 50(> Amer. dol. 4 Ispaną ÄUW. Studijuoti Ispanijoje. 
Skiriama 4000 pezetą. 5. Saaros Smithson stipendija, filosofijos ir psichologijos 
studijoms. Skiriama 250 anglą svarą. 6. Jex Blake stipendija, meno studijoms. 
250 angį, svarą. 7. Alfred Jarow stipendija, studijuoti matematikai, fizikai, gam
tos mokslams, medicinai ir agrikultūrai. Skiriama 300 angį, svarų. 8. Tarptauti
nė „Cruside“ stipendija. 500 anglišku svarų.

Kandidatėmis į stipendininkes gali būti Lietuvos Baigusią Aukštąjį 
Mokslą Moterą Sąjungos nariai. Viena iŠ svarbiausią sąlygą stipendijai gauti yra 
reikalinga turėti mokslo darbą ir vieną iš jų išversti į anglą (ärba ispaną) kal
bą ir parašytą mašinėle pasiųsti į IFUW stipendiją komitetą. Antra sąlyga — 
gerai mokėti kalbą tos šalies, kurioje norima ar reikalinga studijuoti. Kandida- 
čią į stipendijas pareiškimai su mokslo darbais turi būti pasiųsti į stipendiją 
komitetą ne vėliau, kaip Šių metų gegužės 1 d. Smulkesnių žinių galima gauti 
pas dr. P. Kalvaitytę-Karvelienę, Laisvės ai. 1b, būt. 4, Kaunas.

Gabrielei Petkevičaitei — Bitei, romano „Ad astra“ ir „Krislų“, autorei 
(dabar gyvenančiai Panevėžyje), šiemet sueina 50 metą nuo literatūrinio darbo 
pradžios. Ji rašinėjo Dr. Kudirkos „Varpui“, 1896 m. režisavo pirmą lietuvių 
viešą vaidinimą Palangoje. Susipažinusi su rašytoja Žemaite, rašė apysakas ir 
dramas „Dvi moterį“. 3 v. dramą „Kova“ ir daug kitų raštą.

Klaipėdiškė Ieva Simonaitytė-Eglaitė parašė didelį, dviejų dalią 
romaną „Aukštųjų Šimonių likimas“. Romano siužetas paimtas iš Klaipėdos 
krašto ūkininką gyvenimo ir vaizduoja laikotarpį nuo didžiojo maro 1710 m. iki 
paskutiniųjų laikų. Romanas iškelia klaipėdiškių prisirišimą ir meilę, savo tėvy
nei, pilnas papročių, gamtos vaizdų ir charakteringų tautosakos dalykų. Knyga 
bus spausdinama Lietuvos Keleivyje ir paskui išleista atskiru leidiniu Kaune.
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* . •

AMERIKOJE
Roosewelt sukaktuves. Neseniai būva švenčiama Amerikoj ponios Ro

osewelt 50 mėty amžiaus sukaktuves. Šia proga ji pareiškė nory, kad ateity 
neminėtų jos gimimo dienos, nes ji vis liūdniau sutiks kiekvienus ateinančius 
gyvenimo metus. Ponia Roosewelt gavo tūkstančius linkėjimų, nes ji yra labai 
mylima. Jos gyvenimas turiningas. Ji yra 5 vaikų motina ir Šalia to, gilinasi į 
vyro datbus, kurs pirmiau buvo valstybės gubernatorius. Be to, ji dar randa 
laiko užsiimti visa eile labdaringų ir socialinių darbų. Pastaruoju laiku ji sako 
daug politinių kalbų.

Pavasaris kitur t
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Policininkė ir banditai. Čikagoj viena policininkė buvo užpulta trijų 
banditų. Policininkė buvo gera sportininkė. Ji išsuko vienam banditui rankų, 
antram sulaužė rankos sąnarį, trečias nuo smūgio į vidurius krito be sųmonės.

Studentai skaičiais. Vašingtone paskelbtomis statistinėmis žiniomis 
praeitų vasaros semestrų visam pasauly buvo viso 2, 35 milijonai studentų, jų 
tarpe 800 000 studenčių. Pirmų vietų užima Jungtinės Valstybės su 490.000 vy
rų ir 450.000 moterų studenčių. Nei vienoj kitoj valstybėj studijuojančių mote
rų skaičius toli gražu neprilygsta Amerikai.

ANGLIJOJE
Airiai grąžina senovės papročius. Airijoj išleistas įstatymas, kuriuo įne

šama į mergaičių mokyklų programų senovines keltų pasakas, Šeimos tradicijas 
ir rasės žinias. Tačiau ne prievarta, bet pamažu turi pačios atgyti. Tam ypač 
pašauktos mergaitės, būsimos Airių tautos motinos, kurios pasakos savo vai
kams keltų pasakas, patarles ir nuties naujus pagrindus airių tautai.

Kova su pasibučiavimais. Londone įsikūrė moterų sųjunga kovai su 
pasibučiavimais. Ji siekia pašalinti bučiavimųsi ne tik iš viešojo, bet ir privataus 
gyvenimo. Bučiavimasis esųs nehigieniškas, nepraktiškas, atgyvenęs dalykas.

Mokyklų filmos. Auklėjančių filmų paruošimui, viena didelė anglų filmų 
bendruomenė nustatė 5 metų planų, pagal kurį bus kasmet pagaminta mažiau
sia 50 filmų iš istorijos, geografijos, gamtos ir kalbų mokslų. Pedagoginiu atžvil
giu filmų gaminimų prižiūrės panelė Margareta Lochet.

TURKIJOJE
Rinkimai Turkijoj. Pastaruosiuose turkų rinkimuose pirmų kartų dalyva

vo moterys. Spėjama, kad naujas tautinis susirinkimas turės apie 20 atstovių. 
Rinkimų teisę moterys labai išnaudojo. Pav., Ižmire (Smirnoj) moterų dalyvavo 
rinkimuose daugiau negu vyrų 2844. Net senelės ir motinos su kūdikiais ant 
rankų atėjo balsuoti.

Moterų policija Turkijoj. Moterų policija Turkijoj dabar turi 22 nares: 
19 Konstantinopoly ir tris kitose vietose. Jų tarpe yra 3 komisarės ir viena 
inspektorė. Turkės policininkės nenešioja uniformos ir neatlieka patrulių pareigų. 
Jų svarbiausias uždavinys — žiūrėti tvarkos, kuri liečia moters gyvenimų.

KITUR
Moterų klubas. Pasižymėjusi austrių moterų judėjimo vadovė, filosofė 

Roza Mayreder įsteigė Vienoj, anglų pavyzdžiu, Mac Call klubų, kuriam priklau
so žymus austrių moterų visuomenės skaičius. Klubas pasiryžęs leisti moterų 
redaguojamus dienraščius.

Filmą mokyklose. Vengrų Švietimo Ministerija nutarė panaudoti filmų 
mokyklų pamokoms. Apie 400 mokyklų bus aprūpinta filmų pastatymo įrankiais.

Moterų viešbutis. Kopenhagoj bus atidarytas viešbutis moterims. Danų 
moterų organizacijos čia ruošia »Moters namus“, kuriuose šalia biurų ir posė
džių salių dar bus 47 viešbučio butai, nuomuojami tik vienoms moterims. Sta
tyba pavesta išimtinai moterims architektėms.

Mergaičių protestas Kinijoj. Šanchajuj prasidėjo nepaprastas sukilimas. 
Jaunos mergaitės protestuoja prieš naujų kinų vedybų įstatymų, kuris numato 
neištikimoms žmonoms kalėjimo bausmę iki 1 metų, o neištikimų vyrų visai 
nebaudžia. Nemažas skaičius žymių šeimų dukterų,* kurios buvo pasiruošusios 
ištekėti, atidėjo savo vestuves iki to laiko, kol bus pakeistas įstatymas.

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė
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Atsiųstapaminėti
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Ark. X Matulevičiaus vardo fondo leidiny i Pslp. 54. Marijampolė* 1934. 
Kaina 50 c.

Zenonas Ivinskis. Lietuvosprekybasu prūsais. Pirma dalis iki
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Kalb«* iki Šiol leido pstys sumanytojai, o redakcinę komisiją sudarė rašytoja 
S. Čiurlionienė, V. Kamantauskas, Dr. A. Salys ir J. Talmantas. 
Atsidėjus neplatinamas laikrašti« neturėjo didelio tiražo. Iš prenumeratos galima 
buvo apmokėti tik už spausdinime ir išsiuntinėjimą. Honorarų nemokant, ėmė 
trakti raštų. Todėl .Gimtosios Kalbos* leidimas pernai pakriko.

«Sakalo* b-vė vertindama pradėtą kultūrini darbą ir_rapindamas£ tuo pa
čiu reikalu, kaip ir pirmieji “ ............ *...................
1935 m. vasario mėn. »
galima^pasikliauti, kad Siao atveju ji yisuomenės^neapyfls^

nesi po vieną numerį, d vasaros’ mėnesiais numerius dvigubinti. Taigi per metus 
išeis nemažiau kaip 10 numerių, jJ

Redakciją dabar sudaro Dr. Pr; Skard'žiu r, D r. Ant.Salyė-2—- 
ir Jurgis Talmantas; .Gimtąją Kalbą* aprūpinti raštais Žada „Lietuviu 
Kalbos Draugijos* nariai. Tad laikraščio leidimas ir redagavimas dabar organi* 
zuotesnis.

Naująją leidėją susirūpinimas Šio laikraščio likimu labai girtinas dalykas. 
IŠ tikrąją Šnekamosios ir rašomosios kalbos grynumas ir taisyklingumas pas 
mus labai apleistas. Tuo tiek privatiniame gyvenime, tiek viešose Įstaigose pa? 
tys Iš savęs tyHojamės. O tautinė savigarba^ reikalauja rūpintis, kad kiekvienas . 
šviesesnis lietuvis, juoba viešąją įstaigą tarnautojas ar valdininkas padoriai mo
kėtą lietuvių kalbą Žodžiu ir raštu, nes tik tuo būdu tinkamai reprezentuos savo 
įstaigą.

Pritardami, kaip kiekvienam^ taip ir šiam kilniam kultūros darbui, reko
menduojame visiems savo skaitytojams užsiprenumeruoti »Gimtąją Kalbą* 
Metams ji kaštuoja tik Lt 2^0. užaienyė Lt. 4. Prenumeratą siųsti ir visais rei 

kreiptis adresu: »Sakalo* b-vė, Kaunąs» Putvinskio g. 14, tel 29-98.

* ***

II

čiu rėikalu, kaip ir pirmieji »G. K. * leidėjai, paėmė leisti »Gimtąją Kalbą* nuo 
1935 m. vasario mėn. »Sakalo* b-vė turi nemažą visuomenės pasitikėjimą, taigi 
galima pasikliauti, kad šiuo atveju ji visuomenės neapvils.

Naujieji leidėjai yra pasiryžę »Gimtąją Kalbą* leisti reguliariai, per mė
nesį po vieną numerį, o vasaros mėnesiais numerius dvigubinti. Taigi per metus 
iŠeis nemaŽiau kaip l0 wmerių. 7 ^ ^ ^ ^^ « *

ir Jurgis Tai 

zuotesnis.
Naująją leidėjų susirūpinimas šio laikraščio likimu labai girtinas dalykas. 

Iš tikrųjų šnekamosios ir rašomosios kalbos grynumas ir taisyklingumas pas 
mus labai apleistas. Tuo tiek privatiniame gyvenime, tiek viešose įstaigose pa? 
tys iš savęs tyčiojamės. O tautinė savigarba reikalauja rūpintis, kad kiekvienas 
šviesesnis lietuvis, juoba viešąją įstaigų tarnautojas ar valdininkas padoriai mo
kėtą lietuvių kalbą Žodžiu ir raštu, nes tik tuo būdu tinkamai reprezentuos savo 
l«taigą.^

menduojame visiems’ savo skaitytojams užsiprenumeruoti »Gimtąją Kalbą

H

J!

i

11

H II

11

kaisis kreiptis adresu: »Sakalo* t

t* '.I

y.. • ‘ •: '• . r ■ . '■ •• •. • • • > . ••
. : ■ ■ . • • ■ i ■. ■. . • • • ■ ■. j • •. ■<

• •: ■ . ’ .■■ -i . .. , . . ■ ■ :

Tuos, kurie dar skolingi „Naujajai Vaidilutei“,
9 • ’ .♦ * . \ . r* * .

praiome paskubėti atsilyginti.
Administracija.

'v

; „N. Vaidilutės" platintoja 1935 m. , • * B . ... • - r . .
I. Už 5 naujas metines prenumeratas vieną gauna į 

dovanai.
II. Platintoja, moksleivių tarpe, surinkusi prenu- < 

meratą, prisiunčia administracijai ne tik užsisakiu-

g tėvų adresą ir t. t.). Vėliau, prisiunčiant pinigus, 
g pažymi, kas užsimokėjo.
g III, Pinigus už prenumeratą prisiunčia šiais ter- 
P minais: kovo mėn. 1 dieną, birželio mėn. 1 d., ' 
g rugsėjo mėn. 15 d., gruodžio mėn. 15 d.

1
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