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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

Nr. 4 021) 1935 metų balandžio mėn. XV

P. ORINTAITĖ

Mūsų šviesuolė miesto fone
Mūsų miestiečių inteligenčių luomas, palyginant, yra dar 

labai jaunas. Ligi „Aušros“ — mūsų tautinio atgijimo laikų — 
lietuvį atstovavo kaimas, o miestuose spietėsi svetimi gaivalai: 
rusai, lenkai, žydai. Jei kuris lietuvis patekdavo į miestą, daž
niausia tuoj nutausdavo, nes tada šviesuoliui būti lietuviu beveik 
ir nepritiko (prisiminkime V. Kudirką), o būtinai reikėjo jei ne 
surusėti, tai sulenkėti. Lietuvis buvo niekinamas, mužiku, chamu 
ir kitaip pravardžiuojamas, nes visi šviesuoliai, turtingieji ir viso
kių kultūrų ragavę ponai bajorai jau seniai buvo parsidavę Sveti
miems dievams. Tiktai antrojoje pusėje 19 šimtmečio, kai iš 
tų kaimo skurdžių, iš paleistų baudžiauninkų, ėmė kilti naujoji 
inteligentija — gryno kraujo valstiečių vaikai, prasideda tikrasis 
lietuviškosios šviesuomenės luomas. Aušrininkai ir varpininkai 
buvo tos pirmosios kregždės, kurie, jausdami savo taip retas eiles, 
dirbo už tris ir neįtikimai sparčiu šuoliu pastūmėjo mūsų tautos 
kultūrinį augimą priekin. Tarp tų retų pionierių pasitaikė jau ir 
viena kita moteris. Tiesa, jos buvo ne valstiečių, bet bajorų kil
mės (valstiečiai išsyk tik sūnus leido į mokslą), tačiau atsižadėjo 
savo luomo daugumos klaidų ir pasuko nauja linkme — drauge 
su paleistų baudžiauninkų vaikais, pasiryžusiais prikelti miegančią 
tautą. Taip tad ir iki Didžiojo Karo mūsų tautos moterys tik 
mažu nuošimčiu, beveik tik negausiomis išimtimis išsiveržė į 
mokslą, į Šviesą ir atsirado naujoje vietoje — mieste. Išsyk daug 
kas nenorėjo tikėti, kad mokytos, mieste gyvenančios ir išauklė
tos „panaitės“ gali būti ne lenkės, o lietuvaitės. Didysis Karas 
staiga pakeitė visos Europos veidą. Daugelis mūsų mergaičių 
ėjo mokslą tuo metu Rusijoje (su pabėgėlių gimnazijomis ir kt.) 
ir tiek daug visko patyrė, pergyveno, kad beveik keliasde- 
šimčia metų pašokėjo priekin. Ramiu ir vienodu taikos laiku 
niekaip nebūtume taip sparčiai tolyn pasispyrę. Ir paskui, tau
tai atgavus laisvę, išėjo į bendrąją kultūrinės kūrybos platformą
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gana gausus būrys tinkamai apsišvietusių, sąmoningų ir veiklių 
motery. Nuo čia mes ir pradėjome mieste gyvenančių inteli- 
genčių kadrą, kuris lig šiol vis gausėja, formuojasi ir pamažu 
ima įgyti tam tikras pastovias žymes, savo specifišką veidą. Šis 
luomas yra ir bus vadovaujantis Lietuvos motery gyvenimui, per 
jį pasireikš mūšy krašto moteris, jis ves mus į rytojų. Todėl 
įdomu ir pravartu mums apie jį kuo daugiau kalbėti, jį stebėti ir 
ypač taisyti jo klaidas, šalinti ydas.

Mūsų šviesuolė moteris, atėjusi įsigyventi naujose sąlygose
— mieste, nerado jokių savų tradicijų. Negalint taip staigiai ką 
nors sava aiškiai užakcentuoti (ypač, kad išsyk mūsiškių dar taip 
maža buvo), noroms nenoroms prisiėjo taikytis prie jau esamų 
papročių, kuriais iš seniau gyveno svetimos kultūros ir tautybės 
mūsų miestų moterys. Pagal bendrą religiją artimiausios buvo — 
lenkaitės, iš kurių buvo nusižiūrėta ne tik papročiai fbei etike
tas, bet net ir miestietės šviesuolės pavyzdys, tartum idealusis 
tipas. O tas pavyzdys buvo ne tik kad lietuvės prigimčiai ne
tinkamas, bet dar ir gerokai pasenėjęs, — iš prieškarinių ir dar 
tolesnių laikų. Štai, kaip jis bendrais bruožais atrodo. Lenkiškos 
miesto šeimos jauna mergaitė turėjo būti tikra „panaitė“: kuo 
mažiausiai dirbti, rūpintis tik savo išorės tualetu, rūbais, veido 
grožiu, mokėti salioniško etiketo, šiek tiek būti susipažinusiai su 
sentimentališku menu (valsus skambinti, romansus ar idiliškas 
sieliankas dainuoti, erotiškus romanus skaityti); ji turėjo būti naivi, 
(ir lig šiol kai kas dar pas mus naivumą ir siauraprotiškumą laiko 
tikrąja moteriškumo žymei), egzaltuotai jausminga, nuolanki kitų 
nuomonėms, apie nieką rimtai ir giliai negalvojanti. Tokia saliono 
ir savo tualeto smulkybėse besikuičianti mergelė turėjo tik vieną 
tikslą: savo poniškumu ir sentimentaliu „moteriškumu“ prisivilioti 
sau geros partijos „kavalierių“ , (neturtingus ar kitaip netinkamus 
mamytės visai į savo salioną neįsileisdavo) ir užsikrauti jam ant 
sprando, kaip „saldi našta“ arba net gyvenimo kryželis. Ištekė
jimas buvo jų vienintelis siekimas, nes tai buvo — visų rūpesčių 
bei svajonių pabaiga, taip pat ir pragyvenimo šaltinis. Ne vieną 
mokslus einantį lietuvį šitos „meilutės miesto panaitės“ ant savo 
meškerės pamovė ir sulenkino. Ypač, kad jos dažnai buvo gana 
simpatingos, mielos ir geros, tik tas begalinis vidaus tuštumas, 
tas interesų siaurumas, dvasinis menkumas buvo — sunkiai pa
stebimai, tačiau didelės ydos, Ir ištekėjus tokia „švelni katytė“, 
atrodo, turėtų būti nebloga šeimininkė. Tik tada to dvasinio siau
rumo žymės daug ryškiau išlenda aikštėn (nes nėra ko būgštauti
— vyras visam amžiui šliūbu pririštas!): niekas kita nerūpi, kaip 
papuošalai, suknelės, blizgučiai, pokyliai ir apkalbos be galo. Nes, 
jeigu moteris nė kiek nesupranta aukštesnių, bendresnių idealų 
ir negyvena jais, jei nežino ir nejaučia, kad yra dar brangesnių 
dalykų, kaip vaikai, vyras, sava šeima — tai ji vis tiek susmul- 
kėja ir darosi menka, net įkyri.
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Tokios tai buvo miestietės, imant daugumos palyginamąjį 
santykį, į kurias lietuvė, atėjusi iš kaimo, galėjo nusižiūrėti. Bet 
visiškai perimti šitokį gyvenimo būdą lietuvė, iš prigimties būdama 
visai kitokia, žinoma, kad ir norėdama, nebūty pajėgusi. Tačiau 
šis tas iš tų lenkiškų „panaičių“, saliono baltarankių, vis _dėlto 
buvo mūšy pasiimta — o laikas būtų bent dabar jau ir to atsi
kratyti. Ypač tas tingumas, rausimasis po saliono priegalvėlius 
ir lūkuriavimas svečių, sėdėjimas pas siuvėjas ir kitos švelnios 
ydos mūšy miestietę moterį daugiausia žlugdo.

Iš viso turėtume įsitikinti, kad mums tie poniški įpročiai bei 
gyvenimo būdas visai netinkami. Kas kita buvo lenkų aukšta- 
kilmėms moterims iš praeity laikų, kada, pagal jy tradicijas, bet 
koks pozityvus, konkretus darbas buvo didelė gėda ir nuodėmė 
prieš savo luomą. O lietuvių šeimose per amžius nėra buvę to
kio dykaduoniavimo ir tuštumo. Kiek iš istorijos ir padavimų 
žinoma, ir anų laikų Lietuvos kunigaikštytės, valdovų žmonos bei 
dukros buvo arba paprastų darby mėgėjos ir maža skyrėsi nuo 
valstiečių motery, arba buvo gilaus visuomeninio bei tautinio nusi
manymo asmenybės, padedančios vyrams viešuose darbuose ir 
mokančios paaukoti save ir savo šeimą tėvynės reikalams. Be to, 
laikytis lenkiškųjų miesto buities tradicijų mums grynai vien iš 
patriotizmo nereikėty, nes su ta tauta mūsų santykiai per amžius 
buvo ir iki šiol tebėra skaudūs. Iš viso imant, tas poniškas, 
tuščias miesčioniškumas jau yra negrąžinamai pasenęs. Po Di
džiojo Karo laisvasis demokratizmas panaikino luomus (— nors 
dabar demokratizmas beveik smunka, kinta, bet jo nuopelnai ne
išdildomi), gyvenimo tempas paspartėjo, ir dabar visų yra pagrin
dinis šūkis: veikti, žengti šuoliais priekin, skubėti. Joks darbas, 
jei tik doras, dabar nėra gėda. Bet — nieko neveikti, knistis vien 
savo tualeto smulkmenose, nieko daugiau nežinoti, kaip tik savo 
buto slenkstį ir naujausias apkalbas apie savo pažįstamus, neda
lyvauti jokiame visuomeniniame darbe-—dabar jau didelė gėda.

Daug mūšy mergaičių eina bendrojo lavinimosi mokslus 
(nemaža ir — aukštąjį mokslą), bet kur jos dingsta, kame jos 
ištirpsta, kad ideologinėms mūšy draugijoms vis dar trūksta ir 
eilinių narių ir veikliy vadovių? Iš didelio skaičiaus, palyginant, 
vos maža saujelė ryžtingai žengia idėjy keliais, tikrai savo širdy 
suprasdamos, kad didysis gyvenimo džiau g s m a s yra 
ne savo asmens interesuos ir tariamojoje laimėje, 
bet — darbe ir pasiaukojime bendrajam labui O 
kur kitos klaidžioja? Kur didesnioji pusė? Čia kyla abejojimų, 
ir daugelių nuomonės skiriasi. Bet šiaip ar taip aiškintis ir ką 
nors spręsti reikia.

Daugiausia, gal būt, yra pakenkusi ta iš senų laiky išlikusi 
nuomonė, kad esą moterims visai netinka bet koks viešųjų visuo
menės reikalų nusimanymas ir darbas, nes jis kenkiąs jy švelniam 
naivumui (o tai lenkiško poniškumo pažiūra), naikinąs jy mote- 
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riškumą ir t. t Dar kai kurios nuoširdžiai tiki, kad protingos 
moterys vyrams labai nepatinkančios, kad jie mėgstą tik vaikiš
kas, mokančias tuščiai juoktis, žaisti, išdykauti ir — tuoj įsimy
lėti. Žinoma, riboto proto ir tik paviršutiniškai „apsitrynusiam“ 
vyrui, kuriam rūpi tik diplomas ar kitoks karjeros liudijimas ir 
garbė bei turtas, — baisu matyti už save rimtesnę ir gilesnių 
idealų moterį, net pavydu ir pikta. Jam daug geriau tinka nieko 
neišmanąs ir jo autoritetui visiškai pasiduodąs žaislelis. Ir kiek 
mūsų moterų nesržino pačios, kad eina ne lygaus žmogaus, 
sielos draugo, o tik mielo žaislelio pareigas. Bet yra nemaža 
vyrų, kurie moteryje ieško dvasinės paramos, harmoningo vidaus 
vertybių pasipildymo, sielos bendravimo ir aukščiausio žmogiško 
džiaugsmo, o tokių niekad negalį patenkinti tuščia, kad ir labai 
linksma ir graži koketė, jo minčių ir jausmų aukštumo neprilyg
stanti moteris.

Reikia manyti, kad dabartinė mūsų bendrojo lavinimosi 
mokykla, savo programa daugiausia besirūpinanti mokslo žinių 
grūdimu, nepakankamai išugdo mūsų mergaitėse individualinį 
sąmoningumą, sau-žmoniškumą, ideologinį savarankiškumą. Kal
bama gana ir apie idealus, nagrinėjami įvairūs istorijos ir litera
tūros pavyzdžiai, bet visa tai lieka — kaip knyginė, lavinimosi 
medžiaga, maža ką bendra turinti su dabartimi, su realybe. Savo 
ateities gaires moksleivė dažniausia statosi pati viena, pagal savo 
vienos gyvenimiškus pastebėjimus, savo auklėtojų įtakos visai 
neįsileisdama. O taip neturėtų būti. Blogiausia, kad mes igno
ruojame tą mūsų auklėtojų teorijos ir auklėtinių praktikos skirtumą. 
Jei berniukams gal ir nusveria mokslo žinių perteikimo nauda, 
tai mergaitėms, turinčioms jausminę prigimtį, būtinai reikia dau
giau išvidinio auklėjimo, jausmų ir gyvenimo pažiūrų kultūros. 
Ligi šiol be galo apleista ši sritis ir nematyti, kad būtų kas nors 
konkretaus daroma. O besimokančių mergaičių būdas, gyveni
mo pažiūros ir ateities gairės kuriasi palaidai, chaotiškai, ir pas
kui jų daugumas klaidžioja tartum miglose: aukštesniojoj mokyk
loj? įgijusios gausybę žinių (dažnai niekam nepanaudojamų) apie 
įvairius daiktus, jos apie save, apie bendruosius žmonijos, tautos 
ir moterų rūpesčius ir idealus išmano ne daugiau, kaip kita visai 
bemokslė. Ir eina tada jų gyvenimas pavandeniui, pagal likimo 
srovę, kasdien vis dar labiau smulkėjant ir įsitraukiant į miesčio
niško materializmo ir egoizmo kiautą. Pasitaiko, žinoma, nemaža 
ir tokių, kurios, kad ir niekeno nepadedamos, savo pačių valia 
ir jėgomis, išsimuša iš to pilko inertiškumo ir eina kovoti už 
platesnius, aukštesnius dalykus, bet tai yra jų pačių nuopelnas. 
O kitos mokslą eina be aiškaus tikslo, net jo nepamėgdamos, 
tik, kad įdomu būti gimnaziste ir studente, kad visų aukštesnio 
ir turtingesnio luomo Šeimų vaikai turi eiti iriokslą, o paskui — 
ištekėti, būti materiališkai aprūpintai ir viskas. Ir kad iš jau
numės (gimnazijos metu) nepamėgsta jokių kilnesnių siekimų,
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M. MYKOLAITYTĖ

Mylimos viešnios
Tos visos dienos — mano viešnios, 
Šimtais jos vieši pas mane. 
Ir kiek viešės dar — neatspėja, 
Bet miela jų man kiekviena.

S a giedra šypsena, su meile 
Sutinku šypsenas dienų.
Ir apsvaigsta nuo laimė lašo —

• Svaigsta džiaugsmu, kad gyvenu.
Ir kai kiekvieną mano viešnią
Išlydi vakaras tylus,
Tada liūdniems nokturnams grojant, 
Girdžiu aš mėlynus šilus.

Nutildyt širdį neįstengiu — 
Vis veržias nerimas giliau — 
Kitokios meilės nepažinus, 
Dienas ir žemę pamilau.

neįsigyvena jokių bendresnių idealų, vėliau jau sunku sugrįžti 
prie jaunuoliško idealizmo. Nieko pikta, kad mergaitė iš mažens 
rūpinas savimi, kad svajoja ir laukia ištekėti, prasigyventi — tai 
yra beveik būtina, nes natūralu. Tačiau, jei vien į tai suveda
mas visas dvasinių jėgų išteklius ir tai laikoma vieninteliu gyve
nimo tikslu, ateities gairių tašku — siaura, egoistiška, menka, 
žema. Panašu į tai, kaip kad mūsų vieninteliai rūpesčiai būtų 
per visą amžių: ką valgysime, kuo rengsimės, kur miegosime? 
Jei šitokios susmulkėjusios mergaitės ir moterys galėtų pasižiūrėti 
į save iš šalies ir pamatytų savo nežmonišką siaurumą -- pačios 
susigėstų ir pasibaisėtų. Išėjus tokiai už vyro, nebelieka ko dau
giau laukti, dėl ko kovoti, ko siekti — visa toliau savaime eina.. 
Ir prasideda miesčioniško tuštumo buitis: miegoti ligi nenorų, val
gyti kas skanu, rengtis pagal madą, į svečius pas tokias pat drau
ges eiti, viena kitą apkalbėti, lankyti šokius, kiną, dar retkar
čiais kokį pigiosios erotikos romaną perskaityti, arba patį nekal
čiausią dykaduoniavimo darbą — amžinus rankdarbėlius siuvinėti. 
Jei yra vaikų, tai šiek tiek sugaišina nuo šitų visų „pareigų“, 
bet todėl pirma proga stengiamasi juos atiduoti auklėms, žindy
to joms, tarnaitėms, o pačios — vėl į tą pačią rutiną. Nuobo- 
džiaudamos, tuščias apkalbas bepilstydamos, erotinėmis knygomis 
ir kinais besijaudindamos, jos ima svajoti ir trokšti filmose ma
tytų prabangos tuštybių, lengvai įgyjamų ir dar lengviau išlei*
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džiamų turtų (vyrus priverčia įsiskolinti ar svetimus išeikvoti!), 
ima ilgėtis tų jausmingai mylinčių ir aistringai bučiuojančių vyry 
— ir pačios nesižino, kaip iškrypsta iš padoraus kelio. O kitaip 
ir būti negali. Be jokių aukštesnių idealų, tinginystėj ir nuobo
duly tūnanti žmogaus prigimtis baisiau genda, kaip kalėjime, kaip 
blogoj-aplinkumoj, nes iš vidaus, iš paties savęs nykimas, dvasi
nis menkėjimas yra daug baisesnis už tą, kuris eina iš šalies, iš 
blogų pavyzdžių ar svetimos įtakos. Tiesa, didelės reikšmės 
miesto moterų smukimui yra ir tradicijų neturėjimas, ir kompli
kuoti miesto buities reikalavimai, ir rizikingi, neigiamai veikią 
išorės veiksmai, prieš kuriuos atsilaikyti reikia ir stipraus charak
terio, ir užgrūdintos valios. Bet todėl mieste ir progų daug dau
giau — lavintis, gyvenimą pažinti, atsparumą išsiugdyti.

Tad matome, kad mūsų dvasinio menkėjimo priežasčių yra 
ne tik išorinėse sąlygose, bet ir mūsų pačių viduje. Taisyti savo 
klaidas taip pat niekad nevėlu. Kilnių pavyzdžių, ačiū Dievui, 
turime. Ne tik pirmosios mūsų pionierės veikėjos, kurios yra 
davusios visai aiškius idealizmo ir veiklumo pavyzdžius, bet ir 
dabartinės, jau naujos kartos pasiryžėlės, kasdien vis gausėjančios 
(nors, deja, gana lėtai — dėl mūsų pačių kaltės), savo darbais, 
organizaciniu veikimu, asmens interesų paaukojimu aukštesniems 
reikalams, giliu savarankiškumu ir plačiai išugdyta asmenybe — 
visai prikišamai rodo mums tikrąjį lietuvės šviesuolės kelią ir 
apeliuoja į snaudžiančią mūsų sąžinę. Tam sąlygas turime neper- 
blogiausias: dauguma mūsų teisių, bent juridiškai, esame lygūs 
žmonės su vyrais, mokslas pigiai pasiekiamas, auklėjimosi ir 
kultūrinimosi priemonių begalės. Progų ir akstinų — pakankamai, 
tik reikia atmerkti akis. Juk mūsų valstybė dar taip jauna, tiek 
daug ko mums trūksta, tiek visokių nesutvarkytų sričių, tiek gra
žios dirvos įvairių gabumų darbui. Visos kitos tautos’ sparčiai 
organizuojasi ir kasdien kyla — tai mūsų jautrumas bei sąžinė 
turi, verste versti ir mus-griebtis už ko tik galim ir pajėgiam, nes 
jei mes apsileisim, sustosim vietoje ir snausim — žūsim! Tad 
jeigu mūsų kai kurios, kol pasiekėme inteligentės stažą, šiek tiek 
atpratome nuo darbo, įpratome būti „panaitėmis“, turime bent 
dabar pasiryžti sukti naują kryptį. Juodo darbo atsipalaidavusios, 
į idėjų, proto, visuomenės, viešąjį darbą neįpratusios, mes pasi
liksime tragiškoje tuštumoje: išėjus stažą ligi inteligentės luomo 
yra būtina pareiga būti dvasinių vertybių kūrėjomis, o mes tuo 
tarpu tūnome egoistiškuos rūpesčiuos ir snauduly be jokio dva
sinio aktyvumo, be platesnio akiračio, be viešųjų reikalų ir ide
alų supratimo ir todėl nesame vertos net paprastos bemokslės 
sodietės, kuri žino savo pareigas ir sąžiningai jas eina.

Tiesa, daugelis iš mūsų Šviesuolių daug ką visai tinkamai 
supranta, mėgsta įvertinti ir pagirti kas gera, pakritikuoti ir pa
peikti kas bloga, užjausti kitus nelaimėse, vienu kitu centu šen 
ten prisidėti, padejuoti dėl tautos ar valstybės pavojų, bet — tuo 
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viskas ir pasibaigia. Tai yra pasyvi būklė, vedanti musų apgai
lėtiną bejėgiškumą, inertiškumą. Ir nuo tokio „visko išmanymo“ 
dar labai toli ligi tikrojo aktyvumo. Ne tik pastebėti ir konsta
tuoti, bet žengti priekin, ką nors naujo kurti, savo iniciatyva ir 
valia padaryti nors mažą žymę bendrajame progrese — štai, kur 
pozityvus žmogaus uždavinys! O kol mes tik suprantam, žinome, 
norime ir — nesijudiname iš vietos — nieko nebus! Kai tuo tarpu 
gyvenimas nelaukia, kiekviena pavėluota minutė neša mums 
nuostolius ir mus apkaltina.

Ėjome mokslą, graužėme knygas, nagrinėjome praeities kar
žygiu darbus ir žiaurias žmonijos baisenybes, senovės kultūrą, 
religiją ir moralę, matėme tautų kilimą ir puolimą — o ar savo 
sieloj ką nors iš to pasilikome, ar dabarties gyvenime i£ to ką 
nors pritaikome, ar išmokome vertinti dabartį, nusižiūrint į 
anuos laikus, ar tomis žiniomis remiame savo dvasinį tobulėjimą 
ir veiklumą? Dažnai mes dabar tautų ir valstybių gyvenimo įvy
kiais, kultūros ir moralės klausimais visai nesidomime (nebent 
tik detališkomis smulkmenomis, anekdotiškomis įvairybėmis). Tai, 
iš tikro, kam tada reikėjo gimnazijoj visa tai kalti? — Aišku, be 
reikalo. Nagrinėjome literatūrą, o ar mes dabar stengiamės pasi
naudoti tomis žiniomis, ar sugebam bent vidutiniškai pasirinkt ir 
vertinti knygą, ar atskiriam šlamštą nuo meno? Taip ir kiti moks
lai. Tada „kalėm“, kad taip reikėjo, o dabar to visko, atrodo, 
mums nereikia, t. y., per 8 metus gimnazijoje j mūšy smag;enis 
piltas bendras lavinimas nuteka šalin, ir liekame savo dvasioj vėl 
tokios pat analfabetės, kaip ir pusiau beraštė kaimo piemenaitė, 
tik toji dar už mus vertesnė, nes ji trokšta mokslo ir juo tiki, ji 
nuo silkiy nuvyniotą popierį dešimtsyk perskaito ir iš jo savo 
sielą praturtina, kai mes iš dideliy kultūros lobynų nė aguonos 
grūdo nenorime imti.

Kurios baigiame aukštąjį mokslą, irgi tik maža dalis pasi
renkame idėjinį kelią, o daugumas savo įgytąjį mokslą padarom 
sau tik pelningesnio pragyvenimo šaltiniu, — o tai jau šlykštu, 
nes tąda — jei gatvių šlavimas būtų pelningesnis už kitas pro
fesijas, tai, atrodo, mes visai neitume jokius mokslus, o išsyk 
tą darbą pasirinktume.

Taip dirstelėjus vos puse akies į musy miesto Šviesuolių 
luomą ir žiūrint ne išimčių, o pilkosios daugumos — daug įvairių 
minčių ir išvadų kyla (kurias čia surašyti neįmanoma). Gal ir čia 
buvo neviskas tiksliai ir nuosekliai nusakyta, nors stengtasi. Bet 
gyvenimas nėra toks vientisas, ir negalima norėti tuoj viską vi
sapusiškai ir galutinai išaiškinti ir nuspręsti. Gana, kad mes 
visos susirūpintume svarbiaisiais moterų klausimais, tyrinėtujne 
ir ką pastebėjusios, keltume aikštėn, skelbtume. Visokia mūsų 
pažanga pareina nuo mūsų visų susipratimo, organizuoto akty
vumo, viešojo balso per spaudą ir kitur. Šįkart Čia parodyta eilė 
neigiamybių, taisytinų reiškinių, bet dar nereikia manyti, kad
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ELINA BUJOKAITĖ

„Jų čia nėra“
r -

Sykį viešėjau pas vieną draugę, kaimo mokyklos mokytoją» 
Buvo ankstyvas ruduo. Visa gamta tyliais, lėtais žingsniais artėjo 
žiemop. Aš mėgdavau viena klaidžioti po nedidelį miškelį ir apy
linkės laukus. Kartą išėjau iš miško kitoj pusėj, nepažįstamoj 
vietoj ir prieš save, vidury lauko, pamačiau nedidelę kalvą, apau
gusią senais medžiais.

— Kapinės, — pamaniau ir nuėjau į jas siauromis ežiomis, 
tarp išlaužytų, sudžiūvusių rugienų.

Kaimo kapinės, gulinčios toliau nuo vieškelių, vidury laukų, 
apaugusios krūmais ir medžiais, slepia kažką nepaprastai liūdną. 
Ten visai nėra didelių miesto kapinių niūrumo. Mirtis čia ne
atrodo baisus persiskyrimas su gyvenimu, bet ramus poilsis po 
sunkių darbų ir vargo. Kai įėjau pro apgriuvusį zomatą, mane 
tuoj apėmė tas jausmas. Po kojų sušlamėjo dar nesudžiūvę, gel
toni, minkšti lapai; rūbai, užkliudydami aukštą žolę, grojo sauso
mis jos sėklomis. Didelių beržų ir klevų šakos siekė susipynusius 
šeivamedžių ir laukinių erškėčių krūmus, kurių viršūnėse raudo-

' *• . . / ■

mūsų šviesuolių visuomenėje nebūtų daug gražių ir džiuginančių 
dalykų ir apie tai reikia kalbėti ir rašyti. Kaip visos skruzdėlės 
kad sulipina didelį skruzdėlyną, taip ir mes, įnešdamos tik po 
dalelę savo darbo į bendrąjį mūsų kultūros reikalą, pasieksime 
svajojamų aukštybių.

Šiuo straipsniu aš kreipiuosi daugiau į pasyviąsias, merdin
čias ir perilgai nesiryžtancias. Svarbu susiprasti, pabusti iš vidaus, 
o tada savo darbui dirvą, progas ir organizacijas pačios, pagal 
save, pasirinksime. Gana plaukti pavandeniui, staipytis prieš veid
rodžius ir visą savo energiją palikt pas siuvėjas ir skrybėlininkes. 
Juk ir mums pačioms mirtinai nusibodo kalbėtis vien apie suk
neles, balius^ vyrų komplimentus ir smulkutes šeimynines intri- 
gėles. Žmonija, tauta ir mūsų pačių garbė reikalauja, kad pradė
tume būti veiklios dvasios žmonėmis, šviesiomis asmenybėmis. 
Kaip mūsų rankos baltos, tesie ir širdys aukštai iškeltos ir siela 
— padangių siekianti. >
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navo uogos. Kapai buvo sužėlę, netvarkingai supilstyti, tik ant 
naujasniyjy žaliavo rūtos ir baltažiedžiai. Aukšti, apipuvę kryžiai 
stovėjo mažiau ar daugiau pasvirę, — išlankstytais spinduliais 
ir didelėmis, skausmingomis Mūkomis. Aplink buvo visai tylu...

Bebraidžiodama retai kieno vaikščiotais takeliais, vienoj kertėj 
tarp krūmų pastebėjau kažką baltą. Susidomėjus praskleidžiau 
krūmus ir nustebus sustojau prieš seną, dailaus darbo paminklą. 
Jį sudarė atviras juodo akmens karstas, priaugęs dabar žolės ir 
prikritęs išsiskėtusių, skaisčiai geltony, ilgais koteliais klevo lapy. 
Karsto viršus buvo pusiau nuvežtas ir jį laikė, šalia priklaupęs, 
didelis baltojo marmuro angelas; ta poza dažnai matoma senuose 
Prisikėlimo paveiksluose. Gelsvai žalty krūmų ir ilgy viksvų fone 
paminklas buvo tuo gražesnis, kad laikąs ir užmiršimas buvo 
padėjęs ant jo savo antspaudus. Tik piemenų akmenimis buvo 
nudaužytos angelo sparnų viršūnės ir lengvai pakeltos rankos 
pirštai, net nosis buvo nuskelta. Švelniuose jo rūbų raukšlėse 
buvo prikritę žemių ir augo kuokšteliais žolės.

Linguodami ore krito jau kvepią puvėsiu lapai ir vienas j y 
prisiglaudė ant angelo peties...

Aš prisėdau ant karsto krašto, prieš angelą ir tik tada pa
stebėjau ant akmeninio, kadaise šlifuoto, dabar jau apsamanojusio, 
viršaus kažkokį įrašą. Praskyrusi žoles, norėdama jį perskaityti, 
išgąsdinau mažytį, rainą drieželį, kuris, mindamas savo smulku
tėm kojytėm, įkrito į karstą. Sausa šakele iškrapščiusi iš gilių 
raidžiy samanas ir žemes, perskaičiau žodžius: „Jų čia nėra“...

Veltui aš ieškojau paaiškinimo tam keistam įrašui. Paminkle 
nebuvo nei datos, nei pavardžių. Ilgai dar sėdėjau ant juodo ap
trupėjusio ir atviro karsto ir stengiausi įspėti gyvenimą seniai iš 
Čia išėjusių žmonių, kurie paliko ant skurdžių, vienišų kapelių 
tą paslaptingą, liūdną ir kartu šviesų monumentą. Tik vėliau, iš 
kaimo žmonių pasakojimų, aš visai supratau tą įrašą.*

Taurynės karčiama buvo sena ir garsi. Prieš kalėtą metų 
ponas išvijo iš jos nuomininką žydą ir parsikviesdino savo pa
žįstamą miestietį iš Vilniaus. Didelis, baltas, mūrinis jos trobesys 
stovėjo kryžkelėj, kur susikerta trys platūs vieškeliai iš Ukmergės 
ir Kauno į Vilnių. Jais dažnai važinėjo ponai, turtingi pirkliai, o 
gudrus vilnietis kas kartą labiau ir labiau turtėjo.

Plačiai buvo žinomas šinkorius Kulevä jo puikus „reinskas“ 
vynas, senas bajoriškas midus, bet dar daugiau žmonės minėjo 
gražuolę jo dukterį. Kalbėjo, kad jam ponai nepaliktų tiek muš
tinių, jei jų nesutiktų ir nepalydėtų skaisčiaakė Nastė.

Graži ji buvo. Kai šventėse atsistodavo bažnyčioj prieš pat 
altorių, apsivilkusi galionuotais miestietiškais rūbais, žvilgančia 
kalka ant skaisčiais kaspinais sumazgytų kasų, ne tik jauni apy
linkės baudžiauninkai, bet ir bajoraičiai nenuleisdavo nuo jos 
akių. Kai subatvakariais jaunimas susirinkdavo į karčiamą pašokti,
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bernai mušdavosi dėl jos. Bet vos suskambėdavo vieškely varpe
lis, Nastė palikdavo visus, išbėgdavo pasitikti svečių ir jauni 
baudžiauninkai turėdavo skirstytis.

Daug pikta pasakodavo žmonės apie sukčių šinkorių ir jo 
dukterį. Šnibždėjo, kad parapijos vedėjai, pranciškonai, neduodą 
jiems išrišimo, kad kalendavodami aplenkiu iš tolo baltąją „ka- 
minyčią“. Bet juodu, matyt, nebijojo nei Dievo nei žmonių,*

Šėlo, siautė pūga. Niūriame, žemame smuklės kambary degė 
pora balanų ir didžiulėj krosny spraginėjo milžiniškos pušinės 
plauskos. Nastė su dviem samdinėm mergaitėm verpė dainuo
damos, bernas skaldė balanas, o šeimininkas snaudė, apsikniau
bęs ant stalo.

— Girdėjai, šeimininke, dvare medžioklę rengia, — užkal
bino jį Petras.

— A! Tai gerai pataikėt Suvažiuos svečių... Reikia parūpinti 
daugiau ir vyno ir „šlėktiškojo“. Galiu pristigti, — atsakė paten
kintas šeimininkas. — Laikas jau, laikas. Balos užšalo, kaip sta
las. Meškos dabar pačiame gerume!

— Grafas Potockis irgi medžioklėn atvažiavo, — tęsė Pet
ras, žvilgterėjęs į Nastę. Toji sutraukė antakius ir nusikreipus 
pataisė kuodelį.

Petras mylėjo šeimininko dukterį, kaip galima buvo pamilti 
nuolat matant gražuolę merginą, girdint linksmą jos juoką. Nastė 
erzino jį, pykdė, šaipėsi iš jo. Paskui ją sekiojo šauniausi apy
linkės bernai, jai pataikavo bajorai, tat argi galėjo ji nors kiek 
dėmesio kreipti į savo samdininką?

O dabar? Pats jaunasis Potockis, atvažiavęs iš tolo į svečius 
pas poną, savo dėdę, buvo jau porą kartų atjojęs į karčiamą... 
Kaip drąsiai moka jis apglėbti, kaip dega gražios, tamsios jo 
akys... Nastė svajojo ir vindelis vos bejudėjo jos rankoj. Ji ne
girdėjo, kaip kažkas privažiavo prie karčiamos, ir atsipeikėjo tik 
tada, kai Tarnaitė išbėgo su balana į prieangį, kur baisiai rėkavo 
dvaro šlėktos.

— Grafas, Naste, — sušnabždėjo jai kita tarnaitė.
Nastė vos nesušuko; kai ji bėgo į savo kambarį, jai pakirto 

kojas. Užsidarydama dar išgirdo smarkiai trinktelėjusį kertėn nu
mestą Petro kirvį...

Savo kamarėlėj ji nusimetė kailinėlius ir apsisegė gražiu, 
klėtkuotu kikliku, kuris dailiai apglėbė jos lankstų, lyg jauna liepa, 
liemenį. Drebančiom rankom susilygino plaukus, įsipynė porą kas
pinų, apsiavė spindinčiom, raudonom kurpaitėm. Dar tebestovėdama 
prieš veidrodėlį, ji išgirdo įėjusį Petrą ir, surimtėjus atsigręžė į jį.

— Žiūrėk, neleisk čia grafo... Sakau tau! Eik ten, į trobą...— 
pabandė jis gąsdinti.

— Eik sau, Petrai,—supyko mergina. Bet jos balsas vėl buvo 
švelnus ir saldus, kai stumdama jį šnabždėjo—„Jis jau ateina“.
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B. BUIVYDAI! Ė

Laukiu
Jau seniai ir sodai nužydėjo — 
Išnešiojo •vėjai lapelius...
Ir prinokę vaisiai jau kvepėjo, 
Ir nugrindę ašaros skeltus...

Aš vis laukiu, laukiu ir ilgiuosi 
Mėlynąją vasaros akių...
Kad dar kartą degsiu ir j noksiu o si, 
Aš vis laukiu, laukiu ir tikiu!

Jau praskrido vasaros žieduotos 
Ir išgėrė skruostą rausvumus...
Prašnabždėjo žiemos nuometuotos 
Ir suklupdė šokančius jausmus...

Bet aš laukiu, laukiu ir ilgiuosi 
Mėlynąją vasaros akių...
Kad dar kartą šoksiu ir juoksiuos! 

vis laukiu, laukiu ir tikiu!

— Nastute, — maldavo Petras.
Veltui.
Svečiams išvažiavus, Nastė tėvui parodė brangy žiedą.
— Ar kvietei jį dar atvažiuoti? — paklausė tėvas ir jo akys 

godžiai Žybtelėjo, lyg būty ten atsispindėjęs aukso žėrėjimas.
— O taip... — vos atsakė susisvajojus duktė.
Gavėnia slinko, kaip pasaka. Taurynės pono svečias, jauna

sis grafas, šėlo su Naste, važinėjosi, uliavojo su bajorais karčia- 
moj. Bet prasidėjo atlydžiai ir, kol visai nesubiuro keliai, jis 
skubėjo grįžti namo, į Ukrainą.

— Tuoj po Velykų išvažiuoju, — pranešė jis jai vieną die
ną. Ji žinojo, kad tai turi ateiti, bijojo ir nelaukė tos valandos.

— Jau?.. Pone, kada atsisveikinti užvažiuosi?..
— Šeštadienį vakare būsiu pas tave paskutinį kartą — ir 

jo akys, lyg bedugnė, mįslingai šypsodamos, sekė sustingstančius 
nuo skausmo jos švelnaus veido bruožus. — Mat, per Velykas 
bus pas dėdę puota, išleistuvės. Pasiges manęs.

— Žinoma... Lauksiu tavęs, pone, kai visi išeis bažnyčion, 
naktį... — liūdnas balsas užmirė jos lūpose.
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— Negalima vienai namie palikti, vaike, — tarė išeidamas 
bažnyčion šinkorius. Jis galvojo apie gilų rūsį, kur geležim kaus
tytose dėžėse gulėjo sunkūs, raudoni muštiniai.

— Telieka ir Petras.
Bet Nastė šį vakarą norėjo būti viena, visai viena.
— Paleisk Šunis, tėveli... Nebijok nieko. Eikite visi—ir... 

pasimelskite už mane.
Petras pajuto, kodėl ji nori visų nusikratyti. Jis išėjo lėtais 

žingsniais, nuleidęs galvą. Ilgai jis tylėjo, vilko purvinu vieškeliu 
sunkiai apautas kojas ir negirdėjo, ką pasakojo šeimininkas.

Seną, baltą kryžkelės karčiamą apglėbė pilka, minkšta pa
vasario nakties tamsa, kurioj nebuvo nei mirties, nei gyvybės...

Nastė apkrovė velykiniais valgiais stalą. Kas jai, kad šian
dien Didysis Šeštadienis? Juodu valgys paskutinį kartą... Jis gi 
nepripažino nei Dievo, nei pasninkų. Jis juokėsi iš visų vienuo
lių ir pasakojo, kad svetimam krašte metęs savo tikėjimą. Nastė 
užsivilko savo gražiausią raudono šilko suknią, ant nuogo kaklo 
užsidėjo senoviškus, kadaise buvusius motinos, deimantus, rankas 
apsimaustė Potockio dovanotais žiedais. Tamsiai geltonus, vilniuo- 
tus, lyg šilkas, plaukus ji sudėjo ant galvos taip, kaip matė ne
šiojančias Vilniaus ponias. Paskui, pagal seną narnų paprotį, ji 
uždegė storas, tamsias žvakes ties Dievo Motinos paveikslu ir, 
susidėjusi rankas, pasimeldė ties juo.

Kieme sulojo didžiuliai, pikti šunys. Nastė išbėgo, priėmė 
grafo arklį, jį patį įvedė į kambarį, nuvilko.

— Naste, mano Naste! Kokia tu graži šiandien. Gerai, kad 
tu neverki — tu visuomet buvai gudri mergaitė... Nekenčiu ašarų! — 
šnabždėjo grafas, pasisodindamas mergaitę šalia savęs ir neati
traukdamas akly nuo jos meilaus, šiandien kiek išbalusio veido.

Valandos bėgo akimirksniais, nebaigti žodžiai mirė pabu
čiavimuose. Bet Nastė negalėjo apsvaigti, pasigerti. Su kiekvienu 
atsidūsimu, su kiekvienu širdies tvinktelėjimu ji jautė artėjantį 
persiskyrimą.

— Jei atvažiuosi kada, pone, turbūt, neberasi manęs. Tėvas 
žada mane išleisti už vyro atgal į Vilnių.

— Netekėk, Naste, priešinkis... Aš tave tuoj, kartu išsiveš- 
čiau, bet negaliu. Grįžęs namo, kelsiu vestuves su viena kunigaikš- » 
tyte. Jei ji ką sužinotų, gal neitų už manęs. Bet paskui, kiek 
vėliau, aš tavo tėvui atiduosiu savo dvaro karčiamą.

Tačiau Nastė nesidžiaugė jo prižadais. Jos sulaikomos aša
ros dabar išsiveržė ir pakilo ant ilgų, juodų blakstienų...

Už lango suaidėjo žingsniai — negirdimi, bet jaučiami — 
atsargūs, tykoją žingsniai. Tai, turbūt, šunys... Bet ne — nedide
lio, giliai sienoj įleisto lango stiklai sužvangėjo ir kurtus šūvis 
trinktelėjo per visą sodybą. Sujudę šunys kažką nusivijo toli, — 
toli. „Čia vienas Petras teturėjo karabiną“ — šmėkštelėjo išsi
gandusiai Nastei mintis.
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— Dieve, Dieve!.. Arsenijau, mano pone... kas tau?.. Juk 
tu nesužeistas?

Bet jis sunkiai suglebo ant plataus, kailiais iškloto suolo. 
Jo išbalę lupos nebeatsakinėjo Nastės lūpoms, bet jos šypsojosi 
ir primerktos, nustebusios akys nenukrypo nuo prieš stovinčio 
tamsaus medinio Dievo Motinos paveikslo.

— Naste.,, tada Švenčiausioji Mergelė ištiesė savo ranką... 
Kodėl?.. Nastute, kunigo...

Veltui Nastė raišiojo peršautą krutinę ir slopino kraują. Jis 
vis sunkėsi ir sunkėsi...

— Kunigo... Naste, bėk vienuolynan, atvesk...
Bet, kaip ji paliks jį vieną? Niekuomet! O jei jis mirs? Bet 

jis maldavo ir iš jo akių bėgo ašaros.
— Aš nemirsiu, ne... Ji ištiesė ranką, kad nukreipti kulką 

į šalį... kad ne tiesiog į širdį... kad galėčiau atlikti išpažintį... 
Ech, nuo šuns rankos, ne kovoj...

Tada Nastė pasiėmė jo žirgą ir, kaip vėjas, leidosi miestelio 
link. Ji negalvojo dabar apie paliktą auksą, kurį kadaise mylėjo 
nemažiau, kaip tėvas. Plati, raudona jos suknelė plevėsavo, kaip 
vaiduoklis, šiurkšti skara vos laikosi ant pečių... Vienas kitas 
ankstyvesnių žmonių, jau ėjusių į Prisikėlimą, išgirdę žemės 
dundėjimą, bėgo šalin nuo vieškelio; žegnojosi ir spjaudėsi, glaus- 
damies vieni prie kitų, šmėkštelėjus pro šalį ant įsiutusio arklio 
prigulusiai moteriškei...

Grįžusi Nastė rado viską, kaip buvo palikus, tik žvakės ties 
senu, šventu paveikslu buvo labiau nudegusios ir grafo veidas 
labiau išblyškęs. Tėvas Lukas pasilenkė ties ligoniu, o Nastė, 
be ašarų pastyrusiom akim, sėdėjo kitam kambaryj, prisiglaudusi 
prie šaltos sienos.

Pro išmuštą langą įsiveržė aušra ir susimaišė su žvakių 
šviesa. Rytas raudo vis labiau ir kepsniniame fone ryškėjo ne
tolimos bažnyčios bokštas.

— Neverk taip, Naste... Šiandien Velykos tiesa? Dieve mat, 
kaip aš džiaugiuos, kad tu, tėve, dar spėjai... Kas ten?

— Varpai, sūnau! Kristus kėlės ir džiaugiasi tavo prisikėli
mu į amžinąjį gyvenimą...

— Melskitės už mane, ir tu, Naste... Kaip gerai, kad aš 
nebevesiu tos kunigaikštytės, kad tu nebeatvažiuosi pas mane... 
į karčiamą. Aš lauksiu tavęs Ten... Ateisi?..

Varpai skambėjo vis taip pat džiaugsmingai, o patekėjusio} 
saulėj visai paskendo bokštas. Senas vienuolis meldėsi ties miru
siu, o Nastė, keistai šypsodama ašarotom akim, žiūrėjo į nuri
musį, nušvitusį jo veidą.

— Mano duktė, tu kalta dėl jo mirties. Bet gailestingoji 
Aušros Vartų Motina, kuri jam iš šio paveikslo ištiesė ranką, už
tarė, išgelbėjo jį. Paskutiniai jo žodžiai — maldavo tave nueiti

• ■ > -
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Suomių moterys
.v.-

Kalbant apie motery judėjimo pradžią Suomijoje, tenka 
minėti ne tik suomes, bet ir švedes, nes feminizmo idėjoms įgy
vendinti ir vienos, ir kitos/lygiai dirbo. Nereikia užmiršti, kad 
Suomija buvusi kadaise Švedijos provincija, tik rūsy cary lai
kais 1809 m. buvo pripažinta tautiniu vienetu.

Kuomet pažadintas iš miego tautos entuziazmas apėmė visą 
šalį, visus luomus, iš moterų tarpo išsiskyrė kelios užsidegusios 
patriotės, pasižymėjusios savo įtaka į mases. Visas kraštas šaukėsi 
motery pagalbos, kuomet skubiai teko verbuoti jaunuoles ir jau
nuolius į naujai steigiamas mokytojy seminarijas, kad priruošus 
mokytojų kadrą ir atgaivinus per mokyklas, per vaikus suomių 
kalbą. Moterys tą šūkį iš karto suprato ir tuoj aktyviai prisidėjo 
prie tautos atgimimo darbo.

Kiek vėliau, 1835 m., jaunas suomis studentas Topelius, 
paskui žymus istorikas, kalbėdamas susirinkimuose nuolat karto
davo: „Atminkite, tautiečiai, jog žmonijos širdyse įdiegti didžią
sias idėjas be motery pagalbos neįmanoma“. Ir vi
są savo gyvenimą šis žymus mokslininkas karštai rėmė moteris ir 

pas jį, pas Dievą, o ne į prapultį, ant kurios krašto tu stovi, — 
tėvas Lukas parodė į puotos stalą ir į jos rūbus.

— Taip, tėveli, žinau tai — atsakė Nastė tokiu rimtu ir 
tvirtu veidu, tokiu nuoširdžiu balsu, kad vienuolis neabejojo, ko 
ji suklupo prie jo kojy.

Taurynės pono keršto bijodamas Kuleva greit išsidanginęs 
su Naste į Vilnių. Pasakojo žmonės, kad Nastė labai pasikeitusi: 
nors tėvas priešinęsis, ji ėmusi visai netaip gyventi. Tėvui mirus, 
ji pėsčia aplankiusi Romą, Šventąją Žemę. Sugrįžusi Vilniun pa
dirbdinusi brangų paminklą ir pastačiusi jį ant grafo Arsenijaus 
kapo. Savo didelius turtus išdalinusi vargšams ir, baigusi vie
nuolyne savo dienas, garbinama, kaip šventoji...

O baltas, džiaugsmingas angelas tebebudi prie tuščio karsto 
ir pasakoja apie dvi mirusias sielas, kurios prisikėlė su Kristumi 
tą patį Velyky rytą...
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padėjo joms kovoti dėl politinės ir civilinės moters laisvės, nės, 
pagal jį, moteris yra konstruktyvinės jėgos šaltinis. Trylika mėty 
vėliau filosofas ir tautinio suomiu atgimimo politikas L Snellman 
irgi rėmė motery teises. Kaip matome, suomiy vyrai anksti suprato 
moterų vaidmenį tarptautiniame gyvenime ir patys kvietė jas 
bendradarbiauti. Tuo jie pareiškė aukštų savo ir Suomijos kul
tūrą. Kur bendras kultūros stovis yra žemas,_ ten ir vyry santy
kiai su moterimis pasižymi keistu iš aukšto žiūrėjimu, negerbimir 
ir neprotinga ironija. (Nenoriu įžeisti Lietuvos vyrų, tačiau nega
liu nepaminėti kai kurių jų išsišokimų mūšy spaudoje prieš L. Mo
tery Tarybą arba Motery Seklyčią. Tokios organizacijos nuo seny 
laikų egzistuoja užsienyje šimtais, ir vyrai jų tenai ne tik nepašie
pta, bet gerbia, palaiko ir patys stengiasi išpropaguotii Br. Birž.).

Suomių rašytojos pirmos pradėjo organizuotą veikimą mo
tery teisių naudai. Tuomet be galo ryškiai išsiskyrė uoli veikėja 
Friderika Bremer, švedė, Suomijos pilietė.T ai buvo profeminiz- 
mo laikai Suomijoje.

1862 m. viena suomė buvo pakviesta profesoriauti Berno uni
versitete ir nuo to laiko visos durys atsivėrė moters karjerai moksle 
ir kitose srityse. Neužilgo suomių moterys, savarankiškai valdan
čios ūkius, gavo teisę rinkti ir būti renkamoms į savivaldybes. 
Krašto industrializacijos išsivystymas irgi nemažai prisidėjo prie 
motery judėjimo išsiplėtojimo. Politinės laisvės vėjui krašte pa
pūtus, mokyklų skaičius išaugo nepaprastai. Moterų, baigusių jų 
aukštąjį mokslą; padaugėjo, ir jos organizavosi, įsteigdamos Suo
mių Moterų Tarybą. Tos organizacijos uždavinys,— kelti Suomių 
motery kultūrą, ypač kaime, ir kovoti už motery teises. Ypatingą 
dėmesį kreipdama į sodžiaus moteris Suomių Moterų Taryba stei
gė daugybę skyrių provincijoje. Jų tikslas kurti įvairias moterų 
organizacijas tautiniai — demokratiniais pagrindais. Balsavimo 
teisę gavusios suomiy moterys stojo prie urnų, rinkdamos savo 
atstoves, kurių buvo pirmame parlamente 19 iš 200 atstovų.

1907 m. buvo įsteigta suomių motery federacija ir tuo pačiu 
laiku Suomijos švedės įkūrė motery asocijaciją, kuriai vadovavo 
ilgametė parlamento atstovė Anna Furuhjelm. Be to, Suomijoje 
ligšiol gyvuoja moterų darbininkių — socialdemokračių federacija, 
kuriai pirmininkauja sočia lės apsaugos m i n i s t e r i s mote
rį s M i i n a Tillanpää. Kovose už visišką krašto nepriklausomy
bę 1917 m. moterys visur aktyviai dalyvavo greta vyrų. Dabar 
suomiy parlamente yra 15 moterų. Jy tarpe viena iš pirmyjy atsto
vių Hedwig Gebhard (1907—1909) buvo vėl išrinkta 1919 m. ir 
išsilaikė iki 1930 m. Moterys atstovės įteikė parlamentui 27 įvairių 
reformų projektus ir peticijas motery teisių reikalais, ir daugiau 
kaip pusę jų įstatymo keliu įgyvendino. Jy turiny — motery teisės 
užimti vietas (net aukščiausias) civilinėje administracijoje; juridinė 
ištekėjusios moters padėtis; praplėtimas motinos teisės vaiko 
atžvilgiu; tekėjimo amžiaus minimumo pakėlimas virš 15 metų;
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pavainikių vaiky teisės; aštresnio įstatymo baudžiančio vyrą už 
dorovinį nusižengimą mažamečiy mergaičių atžvilgiu; suvedžiotų 
mergaičių ir jos vaiko apsauga. Jau neužilgo sueis 30 metų, kaip 
suomių moterys dirba parlamente, visą laiką budėdamos savo 
seserų, ypač skriaudžiamųjų, sargyboje.

Kalbant apie suomių moterų organizacijas, negalima nepa
minėti dviejų svarbiausiųjų. Viena — tai neuniformuota moterų 
armija, taip vadinamos „Mortos“ (evangeliškas vardas) ir kita— 
uniformuotos moterys —kariai, šaulės. „Morta“ gimė sunkiau
siais Suomijai laikais, kuomet krašto konstitucija buvo dideliame 
pavojuje. „Mortos“ tikslas — pakelti socialiniai — ekonominį mo
ters lygmenį. „Mortos“ teikia moterims profesinių, ir bendrai 
kultūrą liečiančių žinių. „Mortai“ priklauso įvairiausių socialinių 
luomų moterys. Šiai suomių organizacijai vadovauja Alli Nissinen 
ir švedė Fanny Hult. Ji turi centro komitetą Helsinkyje, susidedantį 
iš 12 narių (3 iš jų gyvena provincijoje). Suomių „Mortos“ turi 
240 skyrių, sujungtų į 10 federacijų (pagal distriktus), kurių narių 
priskaito apie 20.000. Vienų metų laikotarpyje asociacija suorga
nizavo 250 kulinarijos kursų su 3.000 klausytojų; darželių konkursų 
7.500; rankdarbių kursų 150 su 4.000 kursančių. „Mortos“ sten
giasi įdiegti kaimo moterų tarpe kokį nors pagelbinį amatą, kad 
ūkininkės galėtų gauti daugiau lėšų savo moteriškam ūkeliui pa
tobulinti, kaip, pav., paukščių auginimui, audimui, lėlių siuvi
mui (tautiškais rūbais). Lėlių pramonė, taip vadinamą „Nūkkela“, 
Abo mieste duoda dabar pajamų apie vieną milijoną markių!

Kita nemažiau svarbi organizacija — uniformuotos moterys 
— kariai, Šaulės. Jos nešioja pasakiškos suomių epo herojės 
„Lotta Svärd“ vardą. Jų uždavinys — kare, globoti tėvynės gy
nėjus karius ir jiems teikti įvairiausią pagalbą. „Lottos“ dėvi pilką 
uniformą, baltas pirštines, juodus batukus. Vienintelis jų uni
formos papuošimas — mėlynos spalvos ženklelis su parašu: „Lotta 
Svärd“. Suomių šaulės susiorganizavo prasidėjus kovai dėl nepri- 
klausoniybės. Jų vadė dabar yra Helmi Arneberg — Pentti.

Moterų šaulių organizacijoms vadovauja kariška vadovybė. 
Suomių šaulių moterų veikimo sritys: sanitarinė pagalba, aprū
pinimas maistu ir drabužiais, dovanų rinkimo sekcija. Kiekvienoje 
virš minėtų sričių šaulės gauna instrukcijų specialiuose kursuose.

Taip atrodo suomių moters aktyvumas politinėje ir socialinėje 
dirvoje. Jos yra didėlės patriotės, rimtos ir darbščios iki užsispy
rimo. Jos, pavyzdžiui, ilgai kentėjo, neturėdamos nuosavo stadiono 
sportui, kas labai kliudė moterų pažangai šioje srityje. Ir nutarė, 
žflt-būt, įtaisyti savo stadioną. Surinktomis pinigų aukomis pirko 
didelį sklypą Helsinkio priemiestyje ir, pasamdžiusios moteris 
architektes ir darbininkes, įsitaisė stadioną, džiaugdamosios, jog 
nereikės daugiau prašyti vyrų malonės, leisti sportuoti.

Iš prancūzų k. laisvai vertė
B r. Biržiškienė.
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J. VINSLOVAITĖ

T. Q. Masaryko*) pažiūros 
j moterį

Prezidentas Masarykas yra ne tik savo tautoje, bet ir visame 
pasaulyje žinomas, kaip kovotojas už vyro ir moters lygybę, kul
tūrinio, socialinio, politinio ir ekonominio gyvenimo srityse.

T. G. Masarykas tiek profesoriaudamas, tiek ir prezidento 
pareigas eidamas, nesiliovė manifestuoti savo pažiūras. Aiškiausiai 
jis jas pareiškė vienu sakiniu, pasakytu dar prieškariniais laikais, 
kad —motery klausimas, kaip toks, neegzistuoja, o 
egzistuoja tiktai žmonių klausimas. Arba: moterų skaus
mai yra drauge ir vyry skausmai, o moterų nuodėmės yra ir vy
ry nuodėmės. Masaryko postulatas — „Moteris turi būti 
kultūriniai, politiniai ir teisiniai lygi susvyru", 
dvidešimtame šimtmetyje tapo visy Europos motery Šukiu. O 
pasaulinio karo pabaigoje Masarykas įrašė tą patį sakinį ir į Va
šingtono deklaraciją (1918 mėty rugsėjo mėn. 18 dieną Paryžiuje), 
ir po to daugumas naujojo avižiaus tautų perkėlė jį į savo vals
tybių konstitucijų skiltis.

Tos Masaryko pažiūros į moterį išaugo iš jo asmeniško gy
venimo ir jo filosofijos. Ir tiktai todėl tos jo pažiūros per visą 
jo gyvenimą, — pradedant profesoriavimu universitete ir baigiant 
politine veikla, — paliko pastovios, nekintančios.

Moterys, kurios jo gyvenime suvaidino patį žymiausią vaid
menį ir turėjo jam daugiausiai įtakos, buvo — kaip pats jis pri
sipažįsta — inteligentiškos ir labai pasĮankios daryti žmogui geros 
įtakos. Pirmoj eilėj jo motina, maldinga ir sumani moteris, kuri 
užsigeidė Tomą, vienatinį iš trijų vaiky, leisti į mokyklą... Tokių 
pačių gerų privalumų buvo ir tos moterys, su kuriomis teko Masa- 
rykui bendrauti tolimesnio gyvenimo dienose. Daugiausiai jam 
davė pažintis su Miss Charlotta Gorrigue, vėliau tapusia jo žmona. 
Šitoji buvusi irgi maldinga ir, anot jo paties žodžių, nepažinoju
si dvasinio anachronizmo; buvusi sumani ir teisi politiniuose ir 
socialiniuose klausimuose bei samprotavimuose, per visą gyve-

*) Šiais metais Čekoslovakijos Prezidentui Masarykui 
amžiaus. Tai didi XX a. asmenybė, kurios veiklę garbingai 
ringas pasaulis. 
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nimą dėjusi pastangų įvairiam pažinimui; teisinga, akompromisi- 
nio charakterio, kas, girdi, turėję jam labai didelės auklėjamos 
įtakos. Pasikalbėjimuose su rašytoju K. Čapeku, Masarykas šitaip 
išsireiškė apie artimiausias jo moteris: „Dvidešimt septintuose savo 
gyvenimo metuose teko laimė pergyventi likimo skirtos man do- 
dovanos džiaugsmą. Tas įvykis suvaidino mano gyvenime spren
džiamąjį vaidmenį, ypač mano dvasiniame gyvenime“.

Viename savo laiške (1910) Masarykas parašė: „Turiu pri
pažinti apie save tai, ką pripažino apie save J. St. MU1: savo 
pažiūras į moterį suformavau rš savo pažiūrų į žmoną“.

Kaip visą jo filosofiją pagimdė natūralus gyvenimas, taip ir 
jo pažiūros į moterį kilo iš ty pačių natūralaus gyvenimo šaltiniy. 
Bet profesorius sumoksimo savo gyvenimišką patyrimą ir iš čia 
išbujojo jojo mintyjimas, kad moteris turi būti lygi su vyru. _

Karas tas pažiūras tiktai patvirtino, nes karo metu Masary- 
kas gavo progos pilnai įsitikinti, kad moteris tikrai lygi vyrui. 
Už tai po karo Masarykas remia visomis išgalėmis motery veikimą 
visose gyvenimo srityse, seka ir domisi jy darbais ir lieka tėvišku 
jų draugu, bei jų teisių globėju ir gynėju. Ir Masarykas prezi
dentas paliko ištikimas Masarykui profesoriui.

Masaryko pažiūros į moterį ir vyry santykius su moterimis 
yra išdėstytos 1899—1910 specialiai moterims skirtose jo keturiose 
paskaitose. Visose tose paskaitose yra maždaug išsamiai išgvil
denta moters ir vyro psichologija ir kritiškai aptarti tradiciniai 
tvirtinimai apie pamatinius protinius, jausminius, valios ir mora
lės vyrų ir moterų skirtingumus. Tenai plačiai aptaria Masarykas 
vyro ir moters fizinį pajėgumą, labai pamatuotai atremia daromus 
moteriai tradicinius „silpnumo“ priekaištus ir reiškia savo abejo
jimą tvirtinimui dėl moters nervų įtampos dydžio. Tuos savo iš
vedžiojimus prof. Masarykas pamatuoja realiais vyro ir moters 
darbo sunkumo palyginimais. Bendra visy ty paskaity mintis veda 
prie tvirtinimo, kad tarp vyro ir moters, lygybės atžvilgiu, nėra 
nė vienoje pusėje persveriančio svarsčio. Vadindamas tą savo pa
žiūrą demokratizmu, Masarykas pastato ją prieš aristo k r a- 
tizmą, kuris senais laikais pasireikšdavo žmoniy religiniuose, 
politiniuose ir socialiniuose samprotavimuose.

Masarykas filosofinius išvedžiojimus apie vyry ir motery 
lygybę bando perkelti į ekonominio bei ūkiškojo gyvenimo sritį, 
keldamas pageidavimą, kad moteris ir vyras galėtų ir turėty 
teisę konkuruoti tarpusavy įvairių užsiėmimy srity. Kol moteris 
nėra pašaukta jos specifiniams paskyrimams šioje žemėje, — n e- 
gali būti kalbos apie nelygumą tarp vyro ir moters 
darbo atžvilgiu.

Nuostabu, kad filosofijos proJesorius imasi tokių naivišky, 
praktiškų, moteris liečiančių, reikalų gvildymo. Bet jo filosofinėse 
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pažiūrose j moterį kalba milžiniškas gyvenimiškas jo patyrimas, 
jo realizmas, jo sociologiniai samprotavimai, ir svarbiausia — jo 
žm o n iškurnąs, kuriuo labai giliai atjaučia skriaudžiamuosius. 
Masarykas visada bendravo su skriaudžiamais, visada su jais 
gyveno ir visada, — kaip ir anais sunkiais jo tėvynės vergijos 
laikais, kada jam teko vadovauti sunkiai diplomatinei ir politinei 
akcijai, — Masarykas amžinai paliko skriaudžiamų j y pusėje. Toje 
pozicijoje matė jis anksčiau — ir dabar tebemato — moteris. 
Masaryko gyvenimas yra susijęs su viena tiesa, būtent, su jo 
įsitikinimu, kad žmonių gyvenimas susideda iš mažų dalykėlių. 
Tie maži dalykėliai yra kasdieniški dalykėliai, daugiausia šei
mos reikalai. Čia ir susiduria profesorius su moterimi, ir per
gyvena drauge moterų smulkmenų problemos skausmą. Jis ir 
stengiasi atremti moterims daromus puolimus įrodinėjimais, kad 
ištekėjusi moteris negali būti statoma prieš kūrybinio darbo na
šumo klausimą. „Juo labiau atitols moteris nuo namų“, aiškina 
Masarykas vienoje savo paskaitoje, „juo daugiau bus joje dvasi
nio savarankiškumo, juo arčiau prilygs vyrui ir vyras bus tada 
priverstas kitaip traktuoti — moterį, reikės ji respektuoti; gal būt, 
moteris tada iškiltų ir pagarsėtų. Deja, mes, vyrai, vis negalime 
kažin kodėl pribręsti prie to, kad sutiktume laikyti moterį vyrui 
lygia, kad sutiktume įtikėti, jog moteris gali iškilti“.

Kitoje vietoje Masarykas nurodo, kokiu būdu vyrai žemina 
moteris, nesutikdami pripažinti joms lygty teisių: „Kas atleidžiama 
vyrams, tas neatleidžiama moterims“.

Nesugriaujamas Masaryko argumentas, lemiąs jam pergalę 
tvirtinimuose dėl motery ir vyrų teisiy lygumo, yra jo išvedžioji
mas, kad, apskritai, motery klausimas bei motery problema neturi 
ir negali turėti jokios prasmės, o yra tiktai žmonių problema. 
Tiktai teisėtumu pagrįsti vyro ir moters santykiai 
šeimoje, logika ir teisėtumu pagrįsti tėvų santy
kiai vaikų auklėjime — yra būtina sąlyga, be ku
rios neįmanomas išaugi n imas naujos sveikos žmo
ni y kartos! Tiktai v y r e i r m o t ery je t eik i a s i n a tū r a- 
lios ir būtinos gyvybės ir pažangos galios. Už tai 
Masarykas visada labai griežtai smerkia prostituciją, nešvarią poli
gamiją moterystėje, dekadenciją ir materializmą. Kalbėdamas apie 
tai, yra pabrėžęs, kad „nekaltybė nėra kilnesnė ir skaistesnė už 
tyrą ir skaisčią moterystę“. O tokia moterystė įmanoma tiktai tada, 
kada vyras ir moteris yra visose gyvenimo srityse laisvi, sava
rankiški, atsakingi, kada nešiojasi sielose Žmogaus pagarbą kits 
kitam, kada gerbia kits kito asmenį, luomą ir gyvenimą. Taigi, 
anot Masaryko, žmona visame turi būtį lygi vyrui.

Moterystė neįmanoma be meilės. Rimti žmonės neprivalo 
turėti galvoje to žodžio profanacijos. Moterystės meilė negali pasi
žymėti romansavimais, sentimentalizmu, ar nesubrendėlių jausmais. 
Kilni moterystė yra pats intymiškiausias draugavimas. Tai pati
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A. VILUTYTĖ
Pabūsiu

Pabūsiu dar, pabūsiu valandėlę, 
O Mano Jėzau, gera man čia būti!
Užgeso žvakės visos ir Dievo namas ištuštėjo, 
Tik tas nykumas šventas kartu su manim klūpi.
Iš gatvių ūžiančių ir klegančių skubėjau 
Ateiti į Tave, ramiai, taip parymoti.
Prie Tavo kojų avelės glaudžias ramios
Ir nusidėjėliai pikti suklumpa su maldavimais.

būsiu toji Evangelijos avytė, 
Pati tylioji, pilka, kuo paprasčiausia. 
Kai debesys palenks gausius kraštus prie žemės, 
Aš juos apie Tėvynę Tavo klausiu.
O mano žemė tebus vien nykūs tyrai —
Nebevilios manęs aukštieji kalnai ir pavojingi skardžiai, 
Gana žolės skurdžios bus stepėse užaugusios, 
Gana man reginio uolų, gana dainos alkanų paukščių.

aukščiausia siely asociacijos rūšis bei forma. Ir negali būti inty- 
miškesnė asociacija, kaip tarp moters ir vyro.

Vyrui ir moteriai moterystė turi būti aukštesniu siekimu. 
Moterystėje prasideda nauja gyvybė, moterystėje tęsiamas virš 
individualinis gyvenimas.

Masarykas labai brangina moterystę. ^Bet sykiu draudžia 
vien tik moterims imtis motinystės pareigy. Šeima stato absoliu
čiai vienodas pareigas ir moteriai ir vyrui. Vyras dažniausiai sten
giasi tas pareigas sukrauti motinai. Masarykas mato, kad šeimos 
kenčia ne dėl trūkumo motiniškumo, bet dėl tėviškumo 
nepritekliaus.

Masaryko pažiūros į moterį, šeimą, meilę, moterystę, tėviš
kumą — yra pats gyvenimas. Nieko nėra perdėta, prasimanyta.

Masaryko skelbtas tiesas pasisavino jau visas pasaulis. Ir jo 
noras virto viso pasaulio noru — reformuoti gyvenimą ir daryti 
perversmą kiekvieno paskiro individo viduje.

Visam tam didžiausios įtakos turėjo paties prof. Masary ko 
asmenybė ir jo apaštališkas charakteris, nuo kurio labiau
siai pareina Masaryko mintyjimo svarumas. KiekvienasMasa- 
ryko žodis apie moterį buvo artimame logiškame 
sąryšy su demokratijos principais; tai buvo moks
las,. kuris skelbė teisines ir moralines normas, 
aktualias visiems žmonėms ir visiems laikams.
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KL. JUNOŠA

Kaimynės nokturnas
o'

Paulius Urvėnas jau grįždavo j tuščią savo kambarį ne su 
tokiu nuobodumu, kaip anksčiau. Jis žinojo, kad vos tik sužvan
gins raktu duris, vos tyliam kambaryj pradės vaikščiodamas stuk
senti kojomis, tada, lyg sutartu ženklu, iŠ anapus sienos pradės 
aidėti duslūs, tolimi pijanino garsai ir spaus, kaip geros, mylin
čios rankos nuvargintą galvą ir širdį.

Urvėnas buvo nutaręs sužinoti, kas yra ta nežinomoji kai
mynė, kasdien niūrių rudens pavakariu prieblandose skambinanti 
ilgas, sentimentalias preliudijas ir nokturnus, bet nedrįso. Buvo 
per daug nuvargęs ir bejėgis išsipainioti iš liūdnos nuotaikos. Pa
galiau jis nurimo.

Priprato prie tos muzikos taip, kaip ir prie savo sunkių, 
lyg švinas, karčių, lyg šarmas, minčių, prie blankių kambario 
kampelių, prie vienatvės, kurioje jau keletą mėnesių išgyveno. 
Jam rodės, kad jei toji muzika iš anapus sienos kada nutruktų, 
tada jis vėl bėgtų pats nuo savęs, ilgai bastytus knibždančiomis, 
triukšmingomis ir nuobodžiomis miesto gatvėmis. .

Nors galėjo lengvai sužinoti, kas gyvena už sienos, tačiau 
nesiteiravo; net buvo patenkintas, kad nieks nedrumsčia jam mo
notoniškų, liūdnų valandų, pusdienių, prievakarių lietingo ir liūd
no rudens...,

Iš dusliųjų šlamėjimų, iš nykių aidų, plaukiančių iš anapus 
sienos, pamažu jis pažino savo kaimynės papročius ir gyvenimo 
būdą. Kasdien iš ryto ji išeidavo ir tik po pietų grįždavo.

— Ji turi tarnybą, — nusprendė Urvėnas — ir širdyje pa
juto kažkokį neapsakomą malonumą. Jis tik bijojo, kad kurį nors 
vakarą, vietoje malonios nokturnų melodijos, neišgirstų kokio nors 
puotos valso, su spiegiančiomis dainomis ir šampano stiklelių 
skambėjimu.

Kai papliupdavo užburiančios prievakarių melodijos, Urvė
nas nurimdavo, svajodavo savo minkštoje sofoje ir atydžiai klau
sydavosi tolimos muzikos iki paskutinio kambario tuštumoje be
sibaigiančio akordo.

— Jau, — sušnibždėdavo Urvėnas ir įsiklausydavo į kurtų 
uždaromo pijanino „bildesį. ' v
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Tada ir jis pradėdavo savo kasdienini pasivaikščiojimą po 
kambarį, tarsi, duodamas tuo ženklą savo nepažįstamajai kaimy
nei, kad nė vienas akordas nenuaidėjo veltui.

Tai buvo per kambario sieną nebylė kalba. Gyvenimas, 
kurio jis taip troško, susipynė, lyg rudens vėjo nutraukta gija.

... Po dviejų laimingų ir idealių moterystėje gyvenimo me
tų, prasidėjo pyktis ir nesutikimas. Gal jis kaltas... gal ji... Ur- 
vėnas negalėjo sau išsiaiškinti, kas atsitiko. Neapykanta tarp jo 
ir Aliutės, kaip piktžolė, kaskart vis labiau bujojo, stipriau ir gi
liau įsišaknyjo ir augo.

Atsitiko, kad jis užsispyrė, o ji irgi nenusileido ir—nutrūko 
juos per tiek linksmų, gerų ir blogų dienų jungęs ryšys. Juodu išsi
skyrė... Išsyk Urvėnas giliai paslėpė skausmą, ašaras ir sielvartą, 
kurie jam veržės iš širdies ir išėjo į nieką neatsižvelgdamas, ro
dydamas žmonėms ramų, nuduotą veidą. Jis jautė, kad grimsta 
į kažkokią bedugnę. Jautė, kad galima meluoti žmonėms, bet 
ne sau, savo prisiminimams, praėjusioms dienoms. Žinojo, kad 
toji dvasios kova jam tęsis dar ilgai!

Ilgose vienumos valandose, kada klausydavosi tolimų pija
nino melodijų, viskas, ką išgyveno, mylėjo ir išsižadėjo, gyvai ir 

-skausmingai stodavo prieš akis. Tatai imdavo jį kankinti, smaug
ti, kaip užnerta ant kaklo virvė. Jis susiimdavo už savo skau
dančios galvos ir nejaukiai vaikščiodavo po tuščią kambarį. Pri
siglausdavo prie šaltos sienos ir matydavo savo namą, Aliutę — 
girdėjo tokius pat pijanino garsus, plaukiančius iš po tų pirštų, 
kurie jau šiandien yra kažin kur.

— Kodėl? Dievas žino!
Urvėnas jaučia, kad taip neramu. ir bloga ne tik jam; tas 

pat ir jai — Aliutei. Į langus beldžias rudens audra, verkia lie
taus srovėmis, skundžias, dejuoja, staugia, kaip neturįs namų 
šuo. Jis atsimena tokius pat. vakarus, buvusius kažkada savo 
kambaryje. Atsimena, kaip mandagiai ir atsargiai paimdavo ant 
rankų savąją Aliutę, nunešdavo ją į salioną, pasodindavo prie 
juodo, spindinčio pijanino ir prašydavo paskambinti tą ilgą, liūd
ną rudens nokturną. Kai Aliutė skambindavo, jis užmiršdavo, kad 
pasaulyje yra bloga, liūdnd, tamsu, kad skausmai ir liūdesiai 
kankina gyvenančius.

Namie! Ten buvo taip gera, ramu ir šilta.
— O šiandien?
Urvėnas klauso: monotoniškai, dideli lietaus lašai skambina 

langus. Naktis, tamsu. Tik iš anapus sienos prasiskverbia niūrūs, 
dejuojantys pijanino akordai. Verkia, skundžiasi žmogišku bal
su, — nutyla — ir vėl skamba dar skausmingiau, graudingiau, 
tarytum atklydę iš toli, toli...

Urvėnas dar klauso — staiga jį apakina tarsi perkūno at- 
sviestas prisiminimas — tai jo mylimas nokturnas — Aliutės rudens 
nokturnas, — tai jų melodija, jų, nes jie patys jį sukomponavo.

r
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A. ANDR1UŠKEVIČIUTĖ
Siluetas

Ateina laimė sykiais taip, 
Lyg ir tyliaisiais medžią siluetais, — 
Ir susimąsčiusi šakose
Valandą po langu tau parymo.
O tu tada norėtumei pagauti ją —
Pagaut, ar pasikviest į savo kambarėlį mažą — 
Į buitį vienišą, 
Ir užsimiršti visa.
Ir nematytkad kartą liūdesį
Ji sū savim atsineša.
O jeigu ne,
Tada ir tu lieki taip sau rymoti juodu siluetu
Ir tavo dienos visos
Nereikalingos, numestos, 3 
Kaip gėlią vazos šukės.

— Kas ten? Kas ten skambina? Iš kur ta nepažįstamoji 
gavo, išmoko tą nokturną?!

Skraido mintys, kaip išbaidyti paukščiai. Kaip drugio kre
čiamas jis kalena dantimis. Neiškentęs nueina pas sargą ir dre
bančiu balsu klausia:

— Kas ten gyvena?., ten... kur skambina... sakyk?!...
Senas, susirietęs, kailinukais apsivilkęs sargas nustebęs žiū

ri į neramy klausėją ir pamažu, žodis po žodžio atsako:
— Kur? Ten? A, tai gera, dora ponia.
Urvėnas grįžta, bet — savo kambarį praeina. Sustingusia 

ranka paspaudžia nepažįstamosios dury skambutį ir išgirsta aštry 
jo čirškimą, drumsčiantį svajingą muziką. Valandėlei melodija 
nutrūksta ir girdėti skubūs žingsniai. Atsidaro durys, ir tarpduryje 
Urvėnas pamato savąją Aliutę.

Tada iš jo krūtinės išsiveržia smarkus ir nesuvaldomas aik
telėjimas: kažkas pervedąs Širdį, o lūpos šnibžda keistą .atsipra
šymą. Jis sukniumba prie kojy nustebusios ir sujaudintos Aliu
tės, — kol jos karštos ašaros išlygina tvankią atmosferą ir virpan
tis balsas pažadina:

— Pauliau!..
— Aliute!..
Už lango tamsi rudens naktis gieda savo nokturną apie 

tuos žiaurius vėjus, kurie užeina ir praeina...
. Vertė St. Paulauskas.

* . - ■ '
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4

V. K.

Tarptautinė Katalikių Mergaičių 
Organizacija

(Tęsinys iš „N. V.“ 3 n r.)

Spaudos klausimas tarptautiniam mergaičių kongrese
Spaudos klausimą katalikių mergaičių kongrese Romoj refe

ravo p-lė Mingarson. Pasaulio smagenys visuose pasaulio kraštuose, 
visuose klimatuose yra persisunkę vienu ritmu, vienomis idėjomis 
ir faktais, kuriuos kasdien jiems patiekia spauda. Laikraščius ga- 
jima klasifikuoti j pasaulėžiūros ir informacijų. Nekrikščioniški 
pasaulėžiūros laikraščiai yra labai pavojingi. Jų skaitytojai neju
čiomis lašas po lašo persiima laikraščio nuomone, jo simpatijomis, 
sužavėjimais ir neapykanta. Pagaliau jie mato gyvenimą tik per 
skaitomo laikraščio akinius. Liūdna tiesa, kurią pareiškė vienas 
geras ponas, skaitydamas laikraštį: „Aš labai myliu šį laikraštį, 
jį skaitau jau 60 metų ir mes abu esame tos pačios nuomonės“.

Didelė dalis informacinių dienraščių būna kenksmingi dau
geliu atžvilgių.

Iliustruoti laikraščiai padeda sugauti visas žinias be sma- 
genų įtempimo. Daugumoj jie deformuoja dorovės ir religijos pa
grindus. Šventa minties idėja čia nustoja savo didingumo ir 
vertingumo, nes ji atvaizduojama realiose kasdieninio gyveninio 
formose. Tas pats su jungtuvėmis. Jos nustoja savo reikšmin
gumo, kai iliustruotoj spaudoj kasdien prieš akis stovi žadinan
čios smalsumą sensacingos kino artisčių vestuvės, o už kelių 
savaičių jų išsiskyrimo aplinkybės. Pornografiniai iliustruoti laik
raščiai rodo nedorus aprėdus, elgesį. Sportiniams laikraščiams 
galima prikišti dabartinį materializmą, kūno kultą, kuris pamažu 
nustelbia dvasios kultą. Visa, ką patiekia šie laikraščiai, skaity
tojas dažniausia priima be kritikos ir auklėjasi jų daviniais.

Knygų skaitymas visam pasauly mūsų laikais žymiai padi
dėjęs. 8 valandų dienos darbas, nedarbo laikotarpis, laisvas laikas, 
visa tai atitinka žmogaus palinkimus lavintis, šviestis. Ir Čia yra 
daug pigios literatūros, kuri nuodija nervus, žadina aistras ir visai 
neauklėja gero ir doro gyvenimo supratimo.
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Kaip tad privalo elgtis jaunimas tos spaudos atžvilgiu, kuri 
tiesioginiai, ar netiesioginiai ardo krikščioniškąjį gyvenimą? Jau
nimo tarpe reikalinga:

1. Išauklėti kritikos jausmą pažinti melą, netikėti kiekvienam 
parašytam dalykui, kiekvienai patiektai žiniai, straipsniui ir t. t, 
patikrinti visa tai kataliku šviesoj, kataliku spaudoj. Šis klausimas 
turėtu būti plačiai svarstomas spaudoj, paskaitose, radio ir 1.1 
Reikalinga organizuoti bibliotekas, skaityklas — klubus, kur skai
tytojos galėtu susirinkt, pasikalbėti apie knygą, apie laikraštį, 
vadovaujant bibliotekų vedėjoms. Bibliotekų reikšmė lygi liaudies 
universitetų reikšmei ir todėl bibliotekų vedėjos privalo turėti 
atitinkamą paruošimą.

2. Padaryti veiklią skaitytoju įtaką, organizuojant viešąjį 
skaitymą. Reikalingas atsišaukimas į viešą sveiką opiniją. Spauda 
reikalinga skaitytoju ir pastarieji gali šią aplinkybę panaudoti 
savo įtakai. Pavyzdžiui, vienas paryžietis atsiėmė nevisai pado
ru anonsą 12 skaitytoju to pareikalavus.

Čia didelę reikšmę gali turėti ankietos. Pav., prancūzės ka
talikės moterys išsiuntinėjo mergaitėms auklėtą, kokio turinio 
knygų jos norėty. 11.136 pareiškė norį knygy apie krikščionišką 
gyvenimą, 8,964 norėjo šeimyninio gyvenimo turinio ir tik 2.000 
panoro avantiūrų romany. Ankietos daviniai tapo pranešti leidė
jams ir daromas į juos spaudimas leisti tokio turinio knygas, 
kurio dauguma skaitytoju pageidauja. Amerikoj šiuo klausimu 
daug nulemia nepaprastai skaitlingi skaitytoju klubai.

3. Katalikiškos spaudos platinimui kituose kraštuose organi
zuojami spaudos platinimo darbai, pav., šv. Povilo spaudos pla
tinimo darbai, organizuojamos parapijinės bibliotekos, varoma 
stipri spaudos propaganda, ruošiama ir turima daug gerai paruoštų 
Spaudos platinimo specialistų.

Be to, sekami pasirodę spaudoj leidiniai, imamasi priemoniy 
užkirsti kelią lengvai, nerimtai kataliku spaudos leidinių kritikai. Jau
nimas skatinamas nepamiršti ir kitų katalikų spaudos leidinių, nesi
tenkinti vien savo organizacijy organais. Dedama pastangų padaryti 
jaunimo spaudą jy gyvenimo organu, juos dorinančiu ir paruošiančiu.

Italijoj organizuojamos gėry knygy parodos, nes knygos 
neskaitomos, kol jos nežinomos. Vokietijoj paruošiamos knygy 
pardavėjos duoti pirkėjams knygy pasirinkimo patarimus. Ispanijoj 
sėkmingai organizuojamos skrajojančios bibliotekos. Lenkės turi 
bibliotekas, kur renkamos geros ir blogos knygos. Blogos viešai 
sudeginamos. Be to, Lenkijoj rengiamos katalikų spaudos dienos.

Kinematografų klausimas
Kinematografu klausimą tarptautiniam katalikių mergaičių 

kongrese referavo p-lė Castoldi iš Italijos. Kinematografų klausi
mas yta moralinis, ypač jaunimo, auklėjimo klausimas. Filmų
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gausumas ir jyplitimas viršyja visus vaizduotės galimumus. Įvai
riuose kraštuose filmos veikia teatruose, salėse, automobiliuose, 
grynam ore ir t. t, Knygų ir laikraščių įtaka yra tik šešėlis prieš 
kinematografy įtaką į neapskaičiuojamas žmonių minias. Kino 
kalba į akis visiems, kurie neskaito arba nemoka skaityti. Jis 
kalba tokia kalba, kurią girdi visas pasaulis. Komerciniam pasauly 
kino užima trečią vietą, t. y., po grudų ir po anglių. Šio kons
tatavimo pakanka duoti kinematografo svarbos, vaizdą. UŽ kine
matografus kalba šie motyvai: galimumas paversti kinematografą 
tarnauti švietimui, auklėjimui, apsaugai prieš profesines nelaimes, 
prieš motery prekybą ir t. t. Bet, kai kalbama apie galimumus, 
dar esama toli nuo jų įvykdymo. Juk dar veik nėra švietimo, 
auklėjimo, mokslinimo ir panašių filmų. Šitiems reikalavimams 
neatitinka esamų filmų turinys.

Ir todėl įvairiuose kraštuose kilo priemonių prieš blogą kine
matografą, reiškia prieš prasiplatinusį kinematografą, reikalavimas. 
Kiny profesorius Wang Ting Chang vienam europiečiui pareiškė, 
kad kinematografas Kinijoje naikina geriausias tradicijas ir socia
linės struktūros įpročius. Jame vertinami išsiskyrimai, dorinis 
puolimas, šeimos židinio ardytojai. Pasibučiavimų scenos, ne- 
korektingi šokiai daro demoralizuojančią įtaką ir kursto mergaičių 
ir bernaičių aistras, neturinčių moralinio atsparumo. Nusikaltimų 
istorijos išmokino vaikus vogti, tapti banditais, žudytojais, naudo
tis ginklais, išjuokti ir apgaudinėti policiją. Šokių salės ir nakties 
pasilinksminimai ardo kinų vaikų dorovę.^ Tačiau ši institucija 
galėtų būti panaudota geram.

Toks kinematografų apibūdinimas visiškai atitinka ir Euro
pos gyvenimui. Kinematografą tenka kaltinti sveikatos, nusikaltimų 
platinimo, moralumo ir religijos žvilgsniu (pakanka priminti So
vietų filmų propagandą prieš Dievą). Sveikatos: kenkia vaiky 
sveikatai. Jiems atimamas reikalingas vakaro miegas ir sukeliami 
baisūs nakties sapnai, ardą jų gležnus dirksnius. Kinematografų 
salėse stoka oro. Filmos gadina vaiky akis.

Nusikaltimų platinimui palanki medžiaga filmose: girtuoklia
vimas, lošimas rulete, plėšikavimai ir t. t.

Padorumą atpalaiduojantis faktorius: tamsi salė, kur talpina
mi žiūrėtojai, o filmų turinys silpnina gerus įpročius.

Mokyklų ankietos parodė, kad mokyklų vaikai labai įdo
maujasi filmomis, bet į klausimą, ką jūs ten išmokstate, visi 
atsako: nieko. Iš čia vėl tenka padaryti išvadą, kad iki šiol ekra
nas labai mažai bendro turėjo su auklėjimu. \

Visoms šioms neigiamoms kinematografų įtakoms pašalinti 
reikalinga neatidėliojant ugdyti viešąją nuomonę, kuri 
priverstų kinematografą tapti geresniu.

Vyriausybės kiną cenzūruoja. Tačiau cenzūros komisijose 
yra vieta technikams, artistams ir visiems kitiems, kuriems ma
žiausia rūpi auklėjimo ir dorinimo reikalas. Kol komisijų darbas

*
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nebuvo apmokamas, j jas buvo kviečiamos motery arba šeimų 
atstovės. Daug kur pradžioje cenzūrų komisijos atsirado moterų 
organizacijų iniciatyva ir dirbdavo kontakte su ministerija. Pasta
ruoju laiku, cenzūros komisijoms tapus valdiškomis ir apmokamo
mis, išėjo iš mados reikalas kviesti į jas šeimų ar visuomenės 
atstovus, kuriems pirmoj eilėj rūpėtų auklėjanti kinematografų 
jtaka. Nenuostabu, kad filmų cenzūrų komisijos doriniu žvilgsniu 
savo uždavinio neatlieka. Tuo tarpu organizacijos, visuomenė ir 
susirūpinę šiuo klausimu ašmens reikalauja stropesnės cenzūros 
ir filmų turinio pakeitime.

Tautų Sąjunga ir ėmėsi priemonių. Ji įsteigė tarptautinį 
auklėjančios filmos institutą. Tačiau jis nuveikė labai mažai. Vi
sas pasaulis yra tokios nuomonės, kad Tautų Sąjunga filmų auk
lėjančios įtakos klausimu galėjo atsiekti daug daugiau.

Kokių priemonių ėmėsi katalikai? Pirmutinius žadinančius 
viešąją nuomonę protestus prieš blogą kinematografą visuose 
kraštuose pareiškė Bažnyčia. Vyskupai signalizavo pavojų ir pa
galbos priemonių būtiną reikalą. Buvo reikalauta auklėti viešąją 
opiniją, klasifikuoti filmas, organizuoti spektaklių sales katali
kams. Nuo 1928 m. prasidėjo įvairiuose kraštuose katalikų kine
matografų kongresai. Tenka pastebėti, kad sudaryta viešoji opi
nija privertė vyriausybes įsikišti į šį reikalą ir pasirūpinti nors 
esama cenzūra. Per įstatymdavystę įvairiuose kraštuose atsiekta 
gerų davinių, tačiau neatsiektas tikslas.

Tiesiai paveikti į filmų gaminimą katalikai negali. Bet jie 
gali daug dirbti viešosios opinijos sudarymui. Į talką čia privalo 
ateiti spauda, laikraščiai, paskaitos, kongresai, konferencijos ir Lt. 
Toliau reikia dėti pastangų, kad į filmų cenzūrų komisijas 
įeitų atstovai, kuriems pirmoj eilėj rūpi dorinimo ir 
auklėjimo klausimai ir kad šie klausimai nulemtų fil
mų pasirinkimą. Reikalinga daryti.spaudimą į Tautų Sąjungą, 
kad sudarytų komisiją auklėjančioms filmoms platinti. Be to, rei
kia dėti pastangų, kad būtų uždrausta vaikams dalyvauti filmų 
paruošime, nes tai neigiamai atsiliepia į jų auklėjimą. Reikalinga 
kreipti filmų cenzūros komisijų dėmesį į kinematografų reklamas. 
Kai kurių filmų atskirų užvardymų, spalvotų scenų anonsuose, 
fotografijų įeinant į salę vulgarumas ir apgaulingumas stačiai 
įžeidžia moraliniu žvilgsniu.

Nepilnamečiams filmos turi būti žemesnėmis kainomis. Pro
grama privalo apimti tik jaunimui taikomas filmas. Turi būti pa
kankamas apšvietimas ir atstumas tarp ekrano ir žiūrėtojų. Su
augusių filmose įėjimas nepilnamečiams turk būti griežtai drau
džiamas. Nepilnamečių amžius nustatomas iki 18 metų.

Filmų dorinimo klausimu yra du veikimo būdai: įtaka į 
politinius autoritetus ir viešoji opinija. Arba produkcija turi duoti 
dorą filmą, arba katalikai patys ją pasigamins.
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Katalikių mergaičių pareigos šiuo klausimu padėti sudaryti 
viešą dorą opiniją filmų žvilgsniu. Gyvenimas reikalauja grožio, 
bet grožis turi būti sujungtas su gėriu, jei norime atsiekti gražių 
ir sveikų davinių. Geram gyvenimui reikalinga pašalinti daug 
blogo.

Radio klausimas
Radio — gera auklėjimo priemonė. 1929 m. radio kongreso 

pirmininkas pareiškė: radio realizavo savo tikrąją misiją tą dieną, 
kai Šv. Tėvas juo pasinaudodamas pareiškė: Pax Christi in Regno 
Christi.

Tačiau per radio skelbiama ne tik Kristaus taika. Per jį ei
na kova prieš Dievą. Todėl katalikai privalo daryti įtakos radio 
programy nustatyme. Radio dabar tampa tokia priemonė, dėl 
kurios ginčijasi visos galingesnės įtakos.

Čia mus daugiausia domina katalikų programa vaikams, 
jaunimui ir moterims, nes periodinė radio įtaka įsisiurbia į žmo
gų, kaip oras. Ji apima didelį klausytojų skaičių, kuri kitu būdu 
neįmanoma būtų pasiekti. Maži miesteliai ir kaimai turi įspūdžio, 
kad jie per radio palaiko ryšius su visu pasauliu.

Įvairiuose kraštuose katalikai turi įvairių progų dalyvauti 
radio programoj. Čili radio duoda kiekvieną dieną katalikų jauni
mui valandėlę. Lenkijoj katalikių mergaičių vadovės dažnai skaito 
savo paskaitas per radio. Belgija taip pat turi nuolatines valan
dėles Katalikų Akcijai ir katalikų jaunimo reikalams. Olandijoj 
panašios valandėlės katalikių moterų vedamos.

Italijoj katalikai išreikalavo, kad panaikintų šv. Mišių translia
vimą per radio, nes tada jaunimas neatlieka savo pareigos, klau
sydami Mišių per radio. Be to, gauta pasižadėjimas, kad progra
moj nieko nebus prieš religiją.

Belgijoj reikalaujama iš katalikų jaunimo, kad neklausytų 
lengvų, nieko padoraus neduodančių radio programos dalykų.

Visur konstatuojamas bolševikų radio programos kenksmin
gumas.

Katalikams reikalinga turėti šiuo klausimu susirūpinusių ir 
pasiruošusių žmonių, nes kas šiandien įvykdoma vienam krašte, 
rytoj gal bus įvykdoma kitam. Gero įspūdžio sudaro per radio 
neilgos paskaitėlės, muzika, dainos, dialogai. Vaikų dalyvavimas 
programoj visur labai mėgiamas. Skiriamose vaikams valandėlėse 
labai naudinga duoti jiems darbo nurodymų, pav., kaip paruošti 
dovanas tėvams, broliams, seserims, giminėms, atpasakoti jiems 
švenčių reikšmę, lengvesnius istorinius dalykėlius ir k.

Katalikų jaunimui kitur praktikuojama tokia programa:
1. Informacijos, ekskursijos iš vieno krašto į kitą. 2. Cha

rakterio auklėjimas trumpomis istorijomis, giesmėmis, poezija, 
labdarybe. Pasakojimu aplankyti labdaringas įstaigas. 3. Litur
ginis auklėjimas choralais, pritaikytais liturginėms šventėms. 4. Mi- 
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ELINA BUJ OK AITE

Himnas gyvybei
Vakariai vėjai 
Viesulais šėlo — 
Žiemą ir naktį. 
Nunešė jie.
Pakluonės beržo 
Spurgai pakvipo, 
Jie saulės juokui 
Greit sužaliuos.

Daigai raudoni 
Iš žemės kyla, 
Varpais Velykų
— Aukštyn, aukštyn
Juodoj dar girioj 
Paukščiai pragydo 
Gyvybei himną 
Tylioj nakty...

sijų aiškinimas. Auklėjimas, nupasakojant misijų darbus su ty 
krašty muzika, fonografo pagelba.

Programos vykdymui reikalingi geri žinovai, kurie dirbty 
tarptautiniu mastu, pasikeisdami programomis.

1932 m. šv. Tėvas paskyrė Don Bosco radio darbuotojų 
globėju.

Po pranešimų buvo priimtos spaudos, kinematografy ir radio 
klausimais rezoliucijos.

Po audiencijos pas šv. Tėvą ir gautų linkėjimy bei palaimi
nimų katalikių mergaičių atstovės susirinko dar kartą padaryti 
ateičiai trumpą planų santrauką, prieš išsiskirstant į visus pasau
lio kraštus. Iš atliktų jaunimo laisvo laiko praleidimo studijų 
tapo konstatuota, kad jaunimas pastatytas prieš pasaulinę 3-jų 
faktorių įtaką:

spaudos — ■ kino — radio,
kurie daro antimoralinę, antišeimyninę, antisocialinę ir anti

religinę įtaką.
Todėl katalikių mergaičių atstovės pasiryžta, šalia apsaugos 

ir pataisos priemonių, sustiprinti asmens paruošimą per 
visą auklėjimosi ir lavinimosi būrelių tinklą, pagal šv. Tėvo nu
rodymus. » .

Atsižvelgus į moderniškas gyvenimo aplinkybes, reikalinga 
modernių apaštalių su tinkamu technišku pa
rų o š i m u, o pirmoj eilėj su tikromis viršprigimtomis 
sielomis.

Tarptautiniam katalikių mergaičių kongrese Romoj Lietuvos 
katalikių jaunimą atstovavo p-lė O. Norušytė. Ji pasižadėjo Jau
nųjų Sekcijos pirmininkei tarpininkauti, kad Lietuvos pavasarinin- 
kės įstotų į Sekciją, iš kurios tiek daug gali pasinaudoti darbo 
gairių nustatymo žvilgsniu. •

(Pabaiga.)

31



J. SAV.

Motinos ir vaiko globa Italijoje

Fašizmas, kuris kaip ideologija ir kaip valstybinė santvarka, 
siekia tautos didybės, savo plane žymią vietą skiria demografinei 
politikai. Nemažiau fašizmui rūpi ir busimosios . kartos fizinė ir 
moralinė sveikata. Šių dviejų postulatų akivaizdoje fašistinis rėži
mas motinos ir vaiko globai yra išleidęs daugybę įstatymų ir ne
maža pinigo.

Fašizmas savo postulatus, motinos ir vaiko atžvilgiu, taip 
formuluoja: 1) aukštesniųjų klasių moteris turi būti auklėjama taip, 
kad ji didžiuotųsi savo motiniškuoju pašaukimu ir jį pamiltų. 
2) Motina darbininkė turi būti globojama įstatymais, kurie nor
muotų jos darbą ir pajėgas. 3) Mažiau pasiturinti moteris turi 
gauti pašalpos, kad galėtų sukurti jaukų savo šeimos lizdelį, o 
paskui turi būti šelpiama gimdymo ir kūdikio maitinimo, reika
lui esant, ir jo auginimo metu.

Šių uždavinių yra siekiama įvairiomis priemonėmis, per įvai
rias įstaigas, bet labiausiai per „Motinos Vaiko Globos“ instituciją, 
kuri buvo įsteigta 1925 gruodžio 10 dienos įstatymu. Šiai insti
tucijai patsai Duče padiktavo tris uždavinius: 1) sustiprinti šeimos 
ryšius, 2) pakelti, ligi maximūmo gimimų skaičių, 3) sumažinti 
ligi minimumo motinų ir kūdikių mirtingumą.

Techniškasis ir vykdomasis šios programos organas yra Mo
tinos ir Vaiko Globos Centras. Jis turi skyrius kiekviename Itali
jos, net ir pačių tolimiausių jos užkampių, valsčiuj. Tokį valsčiaus 
centrą sudaro: valdyba, kuriai yra pavesta koordinuoti visas to 
centro veikimas; socialinės globos atstovė, kuriai pagelbsti, ypačiai 
šeimų lankyme, savanoriai globėjai ir globėjos, vienas arba keli 
gimdymo ir vaikų ligų specialistai gydytojai (akušerės).

Kiekvienas toksai valsčiaus centras — Šiandien pavadintas 
labiau patraukiančiu vardu: Motinos ir Kūdikio Namai. Jie turi 
tris skyrius: gimdymo reikalais patarimų, kūdikio priežiūros ir na
mų lankytojų skyrių. Šis pastarasis turi keletą pagelbininkiųF, kurios 
lankydamos namus veda kontrolę, nustatinėja pagalbos reika
lingumą ir jos būdus.

Į gimdymo reikalais patarimų skyrių gali kreiptis kiekviena 
teisėta ir neteisėta motina ir gauti veltui (visa institucijos globa 
yra veltui) patarimų ir sanitarinės pagalbos. Šio skyriaus moti- 
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nos globa tęsiasi iki kūdikiui gimus. Skyrius taip pat parūpina, 
kad naujo žmogaus į pasaulį atėjimas įvyktų kiek galint patoges
nėje aplinkumoje, tiek namie, tiek ir klinikoje. Jei motina neturi 
kuo maitintis, jei jos maistas yra menkas, tuomet skyriaus gydy
tojas pripažįsta, kad tokiai motinai reikalinga pagalba ir jai lei
džiama naudotis taip vadinamu „motinos stalu“ — gauti prie 
skyriaus esančioje valgykloje veltui valgį nuo penkto nėštumo iki 
septinto žindymo mėnesio. Tokioje valgykloje maistas yra sveikas 
ir jo gali motina gauti kiek tik nori.

Kūdikio priežiūros skyrius seka kiekvieno kūdikio sveikatą, 
jo augimą nuo pat gimimo dienos. Perijodiniais atlankymais yra 
kontroliuojamas kūdikio svoris. Jei motina yra darbininkė, kūdi
kis motinos darbo metu yra prižiūrimas prie šio skyriaus esan
čiame dieniniame vaikų darželyje. Į jį priimami vaikai nuo 3 mėn. 
iki 3 metų amžiaus. Jei motina naudojasi „motinos stalu“, pati 
pavalgiusi turi pažiadyti ir savo kūdikį. Šituo būdu motinos yra 
lyg ir priverčiamos maitinti savo kūdikius natūraliniu būdu. Tik 
gydytojui pripažinus reikalą, kūdikiui galima duoti ir kito maisto.

Nė viena mptiirä negali naudotis „motinos stalu“, nė vie
nas kūdikis nėra priimamas į vaiky darželį, pirmiau nepatikrinus 
vietoje, ar šitokios globos iš tikrųjų reikia. Tuo tikslu socialinės 
globos atstovė arba savanorė globėja, apsilankius j namus, nu
stato reikalą, pažįsta aplinkumą ir pramato pagalbos bei globos 
būdus. Į šį darbą įtraukiama ir turtingesnės, mažiau vaikų turin
čios Šeimos. Taip pamažu yra švelninama socialinė nelygybė, kuri 
ir Italijoje buvo besireiškianti aštriomis formomis.

Dažnai lankytoja randa nešvarų butą, girtuoklį tėvą, apsi
leidusią motiną, džiova sergančius vaikus. Nekartą pro pusnuo
gių, alkanų ir murzinų vaikų kūnelį įžiūrima gilesnis dvasinis 
skurdas. Šioms blogybėms pašalinti Motinos ir Vaiko Globos 
institucija jau neturi priemonių. Tada tenka panaudoti kitas prie
mones, kurias fašistinis rėžimas fizinei ir dvasinei piliečių svei
katai palaikyti yra nustatęs* įstatymų keliu. Pav., įstatymas kovoti 
su džiova, įstatymas prieš alkoholizmą, kova su drugio liga; įsta
tymas ir taisyklės kovoti su abortais, su vėžio liga; įstatymas, 
kuriuo įsteigta motinystės kasa; įstatymas apleistiems ir neteisė
tiems vaikams globoti, mažamečių prasikaltėlių globos įstaigoms 
tvarkyti; draudimas panaudoti vaikus elgetavimui ir klajoklių gy
venimui; draudimas vaikams duoti alkoholinių gėrimų; įstatymas 
šeimos ryšiui ir globai palaikyti (atleidimas nuo mokesčių, šel
pimas gausių vaikais šeimų, nevedusių jų mokestis ir kit.)

Klausimas, iš kur ši institucija ima lėšas. Dalį jų skiria val
džia iš valstybės iždo, tačiau daugiausia surenkama iš nevedusių; 
jų įmokamas visas mokestis tenka šiai institucijai ir sudaro ne
mažas sumas. Ši priemonė paskutiniais laikais padaugino vedybų 
skaičių. Be to, fašistinė valdžia jaunavedžių pirmąsias dienas pa
gražino romantiniais be mokesčio pavėžinimais į Romą, apsilan- 
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kymais pas Duce ir Popiežių. Susidaro beveik tradicija, ypač 
aukštesniuose sluoksniuose, po vestuvių apsilankyti pas Italijos 
ir Bažnyčios valdovus.

Motinos ir Vaiko Globos institucija, palikdama laisvę ir pri
vatinei iniciatyvai pasireikšti, nėra vien tik biurokratinė įstaiga, 
bet gyvas ir lankstus organizmas. Jis atlieka didelį tautos ateities 
globojimo ir švietimo darbą.

Tai programa, o kaip darbas? Štai. Per 7 metus institucija 
globojo ir gelbėjo 1.200.000 motinu ir 3.500.000 kūdikių. Tik per 
1933 metus institucija galėjo sutvarkyti legalioj neteisėtu 3963 
vaiky pripažinimą ir įsūnyjimą. Institucijos premijomis buvo su
tvarkyta 5157 bešliūbinės moterystės. 1720 jaunuoliu suieškota 
darbas, 316 vaiky globota teismuose. J pajūrio ir kalny kolonijas 
išslysta virš 400.000 vaiky.

Paskutiniu laiku yra sutvarkyta motinų ir vaiky darbas įsta
tymo keliu. Pagrindiniai to įstatymo nuostatai: darbdavis negali 
priimti į darbą motinos mėnesį prieš gimdymą ir per šešias sa
vaites po gimdymo; už visą tą laiką darbdavis turi mokėti moti
nai algą ir palikti jai darbe vietą. Motinos valdininkės turi teisės 
gauti trijų mėnesiy atostogas, tuo tarpu įstaiga turi pirmą mėnesį 
mokėti jai pilną algą, o sekančius du mėnesius po pusę gauto
sios algos. Yra priverstinas motinystės draudimas visoms mote
rims nuo 14 iki 50 mėty, išskyrus tas valdininkes, kurios gauna 
virš 800 lyry mėnesiui. Draudimo kasa gimdytojai išmoka iš 
karto 300 lyry.

Mažamečiams nusikaltėliams pereitais metais įstatymo keliu 
yra įsteigti specialūs teismai. Jie sprendžia ne tik nusikaltimo 
(kriminalines) bylas, bet taip pat ir visa tai, kas liečia paveldė
jimus, mažamečių našlaičių globą ir k.

Naujame Italijos Baudžiamajame Kodekse, kuris įsigaliojo 
nuo 1931 m. liepos mėn. 1 d., yra keletas straipsnių, kurie sau
goja šeimos ryšį ir motinos bei vaiko teises. Nusikaltimų skai- 
čiun yra įtrauktas pasikėsinimas prieš šeimos moralę spaudoje; 
draudžiama kronikose, piešiniais ir skelbimais paliesti moterystės 
ryšio šventumas. Įdomus ir naujas skyrius apie laužymą Šeimos 
pareigų: kas pameta namų židinį arba elgiasi taip, kad įžeidžia 
šeimos papročius ir dorovę, nustoja teisės būti tėvu ar motina, yra 
išimamas iš teisinės globos ir netenka vyro ar moters vardo.

Veikiančiame Civiliniame Kodekse yra sakoma, kad sūnus, 
nežiūrint, kiek jis turėtų mėty, privalo gerbti savo tėvus; jis yra 
tėvų valdžioje, kol ateis į metus: tąją valdžią vykdo tėvas, jam 
negalint — motina.

Naujo Civilinio Kodekso projekte yra taip pat naujas daly
kas, nes prie čia paminėtų nuostatų yra pridėta: „Vaiko priežiūrą 
ir ordinarinę jp globą vykdo abudu tėvai“. Tuo būdu tėvui tenka 
disciplinarinė valdžia, o abiems — intymus ir bendras šeimos ry
šio pobūdis—vaiko globa ir jo priežiūra.

t
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DR. P. KALVAITYTĖ

Abolicionizmo idėja ir 
abolicionistŲ tikslai

*

(Tęsinys iŠ ,N. V.“ 3 nr.)

Reglementacija, kaip jau buvo minėta, yra įvesta devynio
liktojo šimtmečio pradžioje Prancūzijoje) iškilt greitai paplito po 
visas Europos valstybes. Tačiau nei Prancūzijoj, nei kitose Euro
pos valstybėse niekas nesipriešino šiam rėžimui iki praeito am
žiaus aštunto dešimtmečio. Pirmoji pakėlė balsą prieš šį rėžimą 
anglė Josephina Butler, gimusi Grey, tuoj po įvedimo reglementa- 
cijos Anglijoje.

Kas buvo Josephina Butler? Ji, kaip rašo Miss E. M. Tur
ner, buvo aukštos Narthumbriany kilmės. Iš prigimties ji buvo 
apdovanota didžiais gabumais, ypač rašybos ir tapybos srityse. 
Ji artistiškai valdė teptuką Jr turėjo „tikro rašytojo plunksną“. 
Buvo gera kalbėtoja— savo meiliu, skambiu balsu ir gražiais po
sakiais žavėdavo auditoriją. Meiliu, gyvu būdu buvo visy mė
giama. Jai buvo likimo duota laiminga kūdikystė, jos tėvai, 
broliai ir seserys buvo artimi jos sielai. Tolimesniame šeimyni
niame gyvenime ji taip pat buvo laiminga. Ji dar,. palyginti, 
jauna (24 mėty) ištekėjo už Georg’o Butler, Oxford’o universiteto 
profesoriaus, aukštos inteligencijos vyro ir, kaip rašo aukščiau 
paminėtoji autorė ir kiti, rado jame tobulą draugą. Josephina 
buvo taip pat laiminga motina1).

Taigi Josephina Butler buvo likimo apdovanota ir turėjo 
linksmam ir laimingam gyvenimui tinkamus privalumus. Tačiau

Katalikiškojo Veikimo moterys, kurios prieš fašizmo rėžimą 
yra dirbusios analoginį motinos ir kūdikio globos darbą, šį pasi
ėmus valstybei, neatsisako nuo uždavinio ir šiandien vykdo Baž
nyčios joms pavestus darbus — įnešti Kristaus dvasią į motinos 
ir kūdikio širdį, į šeimynas. Tik tada ir valstybės globa yra 
sėkminga.

i) E. M. Turner, The Shild. V. 2. -
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ji nenaudojo likimo jai duotų dovanu savo asmens laimei, o pasi
ryžo padėti išstumtosioms iš gyvenimo ir gelbėti jas.

Jų gelbėti ji ėjo ne savo naudos ar garbės vedama — ne! 
Jos darbas puolusių moterų labui negalėjo jai duoti nei vieno, 
nei kito. Ji, kaip rašo E. M. Turner,buvo paveldėjusi iš savo 
tėvo teisingumo principus, negalėjo nei apsilenkti su liūdnu reg- 
lementacijos faktu, nei praeiti pro j j tylomis. Neteisybė, taikoma 
toms puolusioms ir įtrauktoms į ypatingus sąrašus reglementuo- 
toms prostitutėms, suspaudė jos jautrią sielą. Ji negalėjo pakęsti 
vergijos, nors toji vergija ir nelietė jos asmeniško gyvenimo. Ji 
pradėjo protestuoti prieš reglementacijos sistemą, vedama kilnios 
siely suverenumo idėjos, būdama giliai įsitikinusi, jog niekas iš 
šalies neturi teisės niekinti žmogaus sielos, kuri yra savaiminga 
būtybė. „Ši sistema“, rašo p. Butler apie reglementaciją, „yra su
sijusi su didžiausiu prasikaltimu, — nes tai teršia žmonių sielas 
ir mažina apdovanotų laisva valia ir pasirinkimu Dievo kūrinių 
vertę, nužemindama žmogaus asmenybę ligi sąlygų pasyviai ken
čiančio įrankio, naudojamo žemiausioms aistroms“1).

Jos neįtikino ir reglementaristų gydytojų tvirtinimai, kad 
priverstinu vadinamųjų prostitučių sveikatos tikrinimu bei privers
tinu jų gydymu galima butų apsaugoti dalyvaujančius prostituci
joje vyrus nuo užsikrėtimo ar padaryti prostituciją sanitariniu at
žvilgiu nežalingą. Ji buvo įsitikinusi ir visiems skelbė tą tiesą, 
jog „kas doroviniu atžvilgiu neteisinga, negali būti tikslu sanita
rijos atžvilgiu"2).

Taigi, Josephina Butler pradėjo dirbti puolusių moterų labui, 
vadovaudamasi teisingumo ir žmoniškumo pagrindais, ir savo dar
bui sėmė ištvermės ir stiprybės kilnioje sielų suverenumo idėjoje.

Jos darbas iš tikrųjų buvo labai sunkus. Inteligentų luo
mui jos keliamoji idėja buvo nesuprantama, ji atrodė jiems pa
vojinga ir net žalinga. Todėl pradėta ją viešai smerkti ir Jose- 
phiną Butler pravardžiuoti visokiais žeminančiais vardais; nesi
drovėta net pavadinti ją prostitute ir panašiai. Nepasisekus 
nugalėt Josephinos Butler atsparumo žodžiu, pereita prie darbų. 
Pradėta jos darbą trukdyti griežtomis priemonėmis. Ji pati rašo 
savo atsiminimuose, jog Glasgove suagituoti savo profesorių stu* 
dentai, atėję j mitingą, kuriame ji skelbė savo idėjas, pakėlė 
triukšmą ir nedavė jai kalbėti. Kalchesteryje minia apsupusi vieš
butį, kuriame ji buvo sustojusi, grasino ją užmušti ir akmenimis 
išdaužė viešbučio langus. Panašių užpuldinėjimų būta daug kartų. 
Kartą, gelbėdama gyvybę, turėjo net pro langą pasitraukti iš susi
rinkimų salės. Jai sunku buvo kur nuvažiavus gauti viešbučiuose 
vietos ir tekdavo slapstytis nuo įniršusios minios net tamsiuose

1) E. M. Turner. The Shild. V. 2.
2) Alison Neilans »Present-Day Moral Problems“. The Shild V ser. 

H t. 4 sęs.
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prekių sandėliuose. Tačiau ji, vedama kilnios teisingumo ir žmo
niškumo idėjos, nemetė pradėto darbo, to darbo, už kurį niršo 
minia, kuriam nepritarė tada nei Bažnyčia, nei valdžia, nei parla
mentas, nei inteligentu luomas1). Užjautė ją ir moraliai palaikė 
tiktai jos vyras, kuris, kaip ji pati rašo, kartą išsitaręs, jog nieko 
bloga negali atsitikti jai, kol ji neužbaigs savo misijos, nes Die
vas pats stiprinsiąs ir padėsiąs jos darbe2).

Ir nežiūrint visų persekiojimų bei trukdymo Josephinos Butler 
pastangos nepaliko bergždžios. Jos idėjai greitu laiku pradėjo 
pritarti darbininkų luomas. Moterys taip pat pradėjo spiestis aplink 
ją ir to išdava — 1870 m. sausio mėn. 1 d. buvo paskelbtas 
Anglijos moterų protestas prieš reglementaciją, pasirašytas virš 
2000 asmenų8), ir įsikūrė keliolika organizacijų Josephinos But
ler idėjomis visose Anglijos karalystės dalyse4).

Tada ir Anglų vyriausybė jau nebegalėjo nekreipti į Šį ju
dėjimą dėmesio ir 1872 m. suredagavo įstatymų projektą, pava
dintą „Bruce’s Bill“, kuriuo einant reglementacija buvo panaiki
nama, bet buvo legalizuojami viešieji namai. Sis projektas, kaip 
rašo Josephina Butler, buvęs taip gudriai sugalvotas, ir jame buvę 
siūloma įgyvendinti tiek pozityviu veiksmų silpnųjų globos ir 
šalies dorovinimo atžvilgiu, jog daugeliui ir abolicionizmo šali
ninkų pradėjęs atrodyti geru. Šiam projektui apsvarstyti Lon
done buvo sušauktas mitingas, į kurį buvo atvykę ir parlamento 
nariai. Ilgose diskusijose prieita išvada, jog projektas iš tikrųjų 
esąs neblogas, ir reikalinga esą jis^riimti, kaip dalis skolos, o 
paskui laukti kai ko tobulesnio. Klausimas buvo pastatytas bal
savimui ir rezoliucija, girianti projeitą, buvo priimta, atrodė, vien
balsiai, nes už nebalsavo tiktaKJosephina Butler ir dvi jos drau
gės. Pagaliau viena iš jų pareiškė, jog trys moterys yra nūsL 
stačiusios prieš šį projektą. Tada mitingo pirmininkas prof. 
Pr. Newmann, atsidusęs, teisingiau, sudejavęs ir pasakęs: „Ponai, 
jeigu yra nors viena inteligentė moteris, kuri priešinasi projekto 
priėmimui, mes turime iš naujo persvarstyt visą klausimą ir iš
klausyti, ką ji turi pasakyti. Tai buvo priežastis mitingo iširimui, 
nes projekto priėmimo Šalininkai priešinosi pirmininko pasiūlymui. 
Bet dalis vis tiktai pasiliko ir iš naujo ėmėsi svarstyti projektą.

Tiesa, daugelis Josephinos Butler šalininkų po šio mitingo 
nuo jos atsitraukė, bet likusieji uoliai dirbo kartu sii ja. Ji pati 
rašo, jog po šio mitingo daug savaičių praėjusios liūdesio ir izo
liacijos nuotaikoj, nes didelė dalis nuo jų atsiskyrusi. „Bet laike 
tų savaičių“, rašo ji toliau, „mūsų nedaugelis likusiųjų tyliai dirbo, 
nagrinėdami šį klastingą projektą, remdamies ryškiais ir griežtais

1) Personal, rernin. II sk.
2) Personai, remin. II sk.
3) Ibld.
4) Personai, remin. III.
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JUOZAS LINQIS
Atsisveikinimas

Neliestu ašarą rieškučioms atsiskirdamas, 
Nebeprašysiu tavęs sugrįžt nusiminęs, 
Tik pasakysiu pasaką, kaip paskendo žvejas, 
Ir gulbė iškrlsdama paliko marių mėlynę.

Mylėjo žvejas gulbę baltaplunksnę.
Ji buvo užkeikta karalaitė
Ir išdidi, kaip lelija jūros — 
Nebenorėjo už varguolio eiti.
O dienų eilės ėjo ir negrįžo. —

Pradėjo pamilt jau ir gulbė žveją, 
Tik jis nuliūdęs ruošėsi kelionėn, — 
Gailėjo palikt tinklus saulėj džiūti 
Ir save juodu žemės kaspinu apjuosti.
Laukė gulbė dieną, laukė naktį kiaurą, 
Laukė pasakyt jam vieną žodį.
Bet saulė kokia kilo, tokia leidos, 
Ir žvejas jai jau nebesirodė.
Kai pailsėjo bangos, žvejas išplaukė į jūras,
Kai sprogo lelijos, išskrido gulbė padangių mėlynėn. 
Taip pavėlavo gulbė pasisakyt žvejui ir išskrido, 
Taip žvejas pasiskubino išplaukti ir — nebesugrįžo.

Britų Konstitucijos principais. Mes skaitėme, studijavome, tikė
jome ir meldėmės, lyg tai butų lietę tiesioginiai mūsų pačių gy
venimą. E. M. Turner „The Shild.“ V-2. Ir tų atsidavusių idėjai 
darbininkų triūso išdavoje valdžia atsiėmė paruoštąjį projektą1).

Gerai numanydama, jog abolicionizmo idėja turi pasaulinės 
reikšmės, ir jog kova už joą įgyvendinimą, vedama vienoje kurioje 
šalyje, neatneštų laukiamų iš jos vaisių, gal būt, net ir toje šalyje, 
kurioje ji būtų įgyvendyta, Josephina Butler išplėtė savo veikimą 
į Europos kontinentą. 1874 m. ji aplankė Prancūziją, Šveicariją 
ir Italiją. 1875 m. buvo įkurta Tarptautinė Abolicionistų Federa
cija. 1877 m. sušauktas Genevoje I Tarptautinis Abolicionistų 
Federacijos kongresas, kuriame buvo svarstomi ir priimti pagrindi
niai statuto principai2).

x) E. M. Turner. Ibid.
2) E. M. Turner. The Shild. V. 2.
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Štai ištrauka iš nuostatu, nusakančiu Federacijos tikslą ir 
principus:

I skyrius. Abolicionistų Federacijos tikslas.
1 §. Tarptautinė Abolicionisty Federacija siekia panaikinti prostituciją, 

specialiai laikomą legale, arba kenčiama institucija.
Laikydama administratyvį prostitucijos tvarkymą higienos klaida, sociale 

neteisybe, morale šlykštenybe ir prasižengimu prieš teisę, Federacija deda pas* 
tangy sukelti visuotinį to rėžimo pasmerkimą.

2 §. Be klausimą, turinčią tiesioginių ryšių su Federacijos tikslu, ji stu
dijuoja moksliškai prostitucijos klausimą; būtent, daro nuolatines ankietas apie 
moralines, ekonomines ir kitas šios socialės žaizdos priežastis, apie jos išdavas 
ir būdus jai gydyti' _

3 §. Federacija nepriklauso jokios politinės partijos, jokios filosofinės pa*, 
kraipos, jokio religinio rėžimo; ji jungia į laisvą sąjungą abiejy lyčiy asmenis, 
norinčius prisidėti prie jos tiksly įgyvendinimo.

II Skyrius. Principai.
4 §. Kaip tarptautinė sąjunga, Federacija skelbia tiktai bendrus princi

pus ir palieka sekcijoms, grupėms, o taipogi tautiniams, sritiniams ir vietiniams 
komitetams rūpintis, kurię jy šalies įstatymai turi būti pakeisti.

5 §. Socialės |statymdavystės srityse, liečiančiose dorovės klausimus, 
Federacija reikalauja asmens autonomijos, kuri remiasi individuale asmenybe.

Iš vienos pusės ji ( t. y. Federacija) smerkia visas išimties priemones, tai
komas po moralės priedanga. IŠ kitos ji tvirtina, kad valstybė, įvesdama (resp. 
palaikydama) (mano paaiškinta) reglementaciją, kurios tikslas yra apsaugoti vyrus 
nuo pavojaus ir nuimti nuo jy atsakomybę už prasižengimą, griauna patį atsa
komybės supratimą, kuris yra visokio dorovingumo pagrindu.

Valstybė, leisdama gulti ant vienos moters pečiy tiesioginėms bendrojo 
veiksmo pasekmėms, skleidžia žalingą idėją nevienodos dorovės abiem lytim.

6 §. Laikydama asmeninės ir privačios prostitucijos faktą sąžinės dalyku, 
o ne prasikaltimu, Federacija pareiškia, kad valstybės kišimasis į dorovės daly
kus privalo apsirubežiuoti šiais punktais:

Bausmė už kiekvieną papildytą ar mėgintą siekimą išgėdinti abiejy lyčių 
nepilnamečius asmenis, arba tokius, kuriė turi būti laikomi nepilnamečiais. Kiek
viena atskira įstatymdavystės įstaiga turi griežtai nustatyti nepilnametybės ribas 
ir sąlygas.

Bausmė už kiekvieną papildytą ar mėgintą siekimą išgėdinti bet kurio 
amžiaus abiejy lyčiy asmeny smurto ar suktybės keliu. Bausmė už viešą doro
vingumo įžeidimą.

Bausmė už viešą viliojimą ištvirkauti ir sąvadavimą tais atsitikimais, kada 
tatai gali būti nustatyta nepasigaunant sauvalės ar kurio nors kito specialio do
ros policijos rėžimo.

Priemonės, taikomos šiais atsitikimais, turi būti vienodos taip vyry, taip 
ir motery atžvilgiu.

Visais atsitikimais, kada sąvadavimas yra traukiamas atsakomybėn, turi 
būti laikomi dalyviais ir tie, kurie apmoka sąvadavimą arba kurie naudojasi 
juomi pelno tikslu.

Federacija taip pat pareiškia,'kad valstybė, dangstydamos dorovės skraiste, 
neturi versti jokios moters priverstinai sveikatos tikrinti, netaikyti jokiu išimties 
priėmoniy protestuojantiems asmenims.

(Bus daugiau.)
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NAMŲ ŽIDINYS
• • * •

DR. AMBRAZIEJOTĖ-STEPONAITIENĖ

Jei nori tuoktis...
Šeimos laimė pirmoj eilėj priklauso nuo žmonos ir vyro 

sveikatos ir jy stiprumo. Tik sveiki ir stiprūs tėvai, kilę iš sveikų 
stiprių šelmy, gali duoti visais požiūriais gerą žmoniy prieauglių. 
Dėl to žmonos ir vyro pasirinkimas yra labai svarbu. Renkantis 
porą reikia žiūrėti, kad išrinktoji-išrinktasis turėtų kuo daugiausia, 
gėry žmogaus privalumy, kaip kūniškų, taip ir dvasišky. Štai 
keletą tokių privalumų.

Ž m o g ausišvaizda. Žmogaus išorinė išvaizda turi dide
lės svarbos pasirinkime. Daily žmogų greičiau kitas pamilsta.

Sakyčiau, kad tiek žmonos, tiek vyro gražumas vedyboms 
yra svarbu. Gražių tėvų dažniausia būna ir vaikai gražūs. O ku
rie tėvai netrokšta, kad jy vaikai būtų gražūs? Kaip skulptorius 
lipindamas figūrą nori, kad ta figūra būty graži ir tobula, taip 
tėvai laukdami kūdikio nori, kad jis būtų gražus, tobulas. Visiems 
žinoma, kad pasisekimas gyvenime daug priklauso nuo žmogaus 
išvaizdos.

Ūgis ir figūros grakštumas taip pat svarbu. Kai abu tėvai 
žemaūgiai tai ir jy vaikai dažniausia tokie esti. Aukšti ir viduti
nio ūgio gražiai išaugę žmonės, kaip sakoma, gražūs iš stuomens 
ir iš liemens, visuomet labiau traukia akį.

Perdaug aukšti ir labai laibi žmonės visuomet yra silpnesni.
Vedybos perdaug jauny žmoniy šeimos prieaugliui 

nėra gera. Per jauny tėvų, pav., 16-18 m., vaikai paprastai silpnesni. 
Todėl moteriai iki 20 mėty ir vyrui iki 22-25 m. nereiktų tuoktis.

Seny tėvų 40-50 m. vaikai dažnai būna irgi silpnesni. 
Apsenusių tėvy apsenęs organizmas, ir jie negali teikti tinkamų 
vaisiy.

Kai senas vyras veda jaunutę moterį, arba sena moteris 
išteka už daug jaunesnio vyro, nenatūralu. Ar patogu, kai seno 
vyro žmoną palaiko už dukterį, arba senos žmonos vyrą — už 
sūnų. Tokiose šeimose paprastai nėra tinkamo dvasinio bendra
vimo, nėra lygsvaros. Čia greit įsisuka įtarimas, pavydas ir ne- 
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santaika. Susituokiančiųjų amžius turi būti maždaug vienodas; 
skirtumas tarp j y gali būti tik keletos, o ne keliolikos mėty.

Senberniai, ypač persenusieji, paprastai ieško jauny moterų 
ir veda šešiolikines. Jie tikisi i pa jaunei prie jaunos žmonos. Bet 
kas iš to. Juk jaunutės merginos, tekėdamos už seny vyry, eina 

j ne už jų, o tik už jų turto. Pasenę vyrai, vesdami jauną moterį, 
'j ją veda ne sau, ne sau...
j Pagaliau, ar naudon išeina šeimai, kai vaikai maži, žmona

į graži, o pasenęs tėvas turi mirti, neaprūpinęs ir nesutvarkęs vaiky. 
Į Renkantis žmoną ar vyrą svarbu pažinti j ų š e i m a s i r visą

I ( giminę. Reikia žiūrėti, kad giminė būtų dora, g a b i, d a r b š t i i r 
religinga. Reikia rinktis sau porą iš ilgaamžių šeimų. 
Ilga amžių tėvų va ikai ir anūkai paveldi gerą svei- 

■ katą, i 1 g ą a m ž i ų. Geriau turėti kad ir blogą uošvę ir uošvį— 
senus senelius, negu jų visai neturėti.

Tuokiantis svarbu, kad vyras ir žmona būty sveiki dvasia 
ir k ū n u. Šitas reikalavimas yra visų svarbiausias ir vedyboms 
būtinas. Bet dar maža to. Neužtenka, kad tik jaunikis ir nuotaka 
būty sveiki. Reikia būtinai atsižvelgt ir į jų šeimy ir visos 

į giminės sveikatą Jei giminėje yra rimtos paveldėtos kūno 
ar dvasios ligos, tai toki asmens sutuoktuvėms negeistini. Nors 
tos ligos prieš sutuoktuves ir nebūty pasireiskusios, bet jos gali 

j vėliau pasirodyti. Tada tokioms šeimoms tenka išgerti daug
į gyvenimo kartybių. Ir nyksta sutikimas, meilė, gyvenimo laimė,
į Atsiranda fiziškas ir dvasiškas skurdas, išsigimimas. O išsigimi-
Į mas— šeimai baisiausias reiškinys. Dėl to, norintieji susituokti,
y turi žinoti, ką pasirinkti sau į porą, kokius žmones galima vesti,
j o kokius ne. Neužtenka gražaus veido, malonios šypsenos, mei-
j liąi tarto žodžio. Tas viskas gali būti laikina. Ne taip svarbu net
| gauti didelį kraitį ir dalį. Jei dvasia ir kūnas neturtingi sveikata,

< y tai gautieji turtai greitai sutirpsta. Kai dvasia ir kūnas stiprus, kai
y y susituokusieji gabūs ir darbštus, tai turtai neabejojamai susikraus.
. ] Apskritai, patariama nesituokti s i 1 p nap r oči a m s ir ne-

j gabiems žmonėms. Menkapročiai, paprastai, net turi didelį 
j palinkimą tuoktis ir apsikrauti vaikais. Jie vadovaujasi tik instinktu 

ir visai negalvoja apie vedyby vaisius. Suprantama, kad iš silp- 
j napročiy tėvy sunku tikėtis protingų ir gabių vaiky.

Į Nesituokti su tokiais žmonėmis, kurie anksčiau yra
sirgę proto liga ir kurių giminėje yra sergančiy, ar sirgusių 

y proto ligomis. Proto ligos ir kiti išsigimimo reiškiniai paveldimi.
J Kai giminėje yra asmuo su įgimtais, ar vėliau pasireiškusiais
1 proto trūkumais, tai žmogus, kilęs iš tokios giminės, dažniausiai 
J turi įgimtą palinkimą prie proto ir nervų ligų.
! Taip pat nereiktų vesti isterikų ir sunkių neurastenikų,
t Šios ligos yra taip pat proto trūkumas. Jos taip pat paveldimos. 

Džiovininkai ir kilusieji iŠ džiovininky šeimy 
’ žmonės sutuoktuvių taip pat turi vengti. Džiovininkų tėvų vaikai,

• r ' „ ' • •
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paprastai, turi silpną kūno sudėjimą, menką sveikatą ir linkimą 
prie džiovos.

Turintieji beprie žastinį nuomarį (epilepsiją), gi
musieji, kurtiniai ar akli žmonės vedyboms, be abejo, 
netinka. Minėtos ligos ir kūno trūkumai taip pat gali būti pavel
dimi.

Žmonės, su žymiais kūno trūkumais (berankiai, be
kojai ir net su perskilusiomis lūpomis) vedyboms irgi netinka. 
Jų įgimti kūno trūkumai gali persiduoti būsiančiai kartai.

Vedyboms netinka, kaip žinome, ir giminės, nes dvasios ir 
kūno trūkumai, kuriuos turi giminė, — jų vaikuose gali ryškiau 
išsivystyti. Neimti sau pora iš t i n gi n i ų ir apsileidėlių šeimų. 
Juk tingumas tai irgi tam tikras dvasios iškrypimas, savotiška 
nervų liga. Tinginio vertė gyvenime visiems gerai žinoma.

Su alkoholikais neverta tuoktis, nes alkoholikai ir jų vaikai 
linkę prie kūno ir dvasios išsigimimo. Alkoholikai turi savotiškus 
proto trūkumus: jie bevaliai, nemoralūs ir išsigimėliai. Alkoholikų 
vaikų kūno sudėjimas silpnas; jie blogai auga, išmiršta kūdikys
tėje, linkę prie džiovos, prie proto ligų, alkoholizmo ir nusikals
tamųjų darbų. .
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Su kriminalistais tuoktis negalima. Kriminalistik vaikai daž
nai turi blogus palinkimus ir eina tėvy pėdomis.

Lytiniai nemoralių žmoniy, sadistų ir kitos rūšies išsigimė- 
lių su žymiais doriniais trūkumais — be abejo, nereikia rinktis 
porai. _

į ——- Bazedovikai, sergantieji cukrine liga ir turintieji didelį pa-
Į linkimų prie kity paveldimų ligų, vedyboms taip pat netinka.
Į Su sifilitikais taip pat nedora tuoktis. Nesigydę ar blogai
I ’* gydęsi sifili tikai lengvai gali užkrėsti antrąją pusę. Sifilis pavel- 
j dimas ir veda prie išsigimimo. Sifilitikų vaikai būna silpnesni

ne tik kūnu bet ir dvasia — su doriniais trūkumais, neretai silp
napročiai, idijotai su palinkimais į proto ligas. Ypač sunkiai atsi
liepia sifilis į vaikus, kai abu susituokusieji turi, ar turėjo tą ligą. 

Kitos venerinės ligos, kaip triperis, irgi kenkia apsivedusiems. 
Kai vyras turėdamas triperį veda žmoną, jis užkrečia ją. Moteriai 
dėl triperio tenka daug iškentėti, dažnai ji lieka invalidė.

Abortų darymas moters sveikatai labai kenkia. Į tai pastu
mia dažni vaikai ir blogos materiales aplinkybės.

Kad tai išvengti, reikia gerinti šeimos gyvenimo 
aplinkybes. Reikėtų visoj Lietuvoj išplėsti neščiy mote
ry apsaugą ir jy medicinišką bei socialę priežiūrą. Šeimą reikty 
saugoti nuo išsigimstančiu tipų. Neatidėliojant turėtų būti išleistas
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Ką valgome
L. Kat. Motery Dr-jos leidinys, 104 psL, Kaunas, 1935 m. 

Redagavo Elena Repčytė-Starkienė.
Knyga išleista, kaip „Moters“ priedas, 1935 m. prenumera

toriams.
Knygelė, tuoj j rankas paėmus, daro malonųįspūdį (gana 

estetiškas viršelis), tačiau pažvelgus į turinį, tenka dar labiau apsi
džiaugti. Nors Redakcija savo žody į skaitytojas pasako, kad 
knyga skiriama ypač toms skaitytojoms, kurios nėra ėję mokyklų, 
bet reikia pasakyti, kad knygelės medžiaga gali pasinaudoti ir 
kaimo, ir miesto šeimininkės.

Knygelė parašyta, tiesa, labai populiariai; pav., skyrely „Kaip 
tuo maistu pasinaudosime“, stačiai klasiškai išdėstyta visas virš- 

jstatymas, kad susituokti galėtų tik sveiki žmonės, svarbiausia, 
be vedančių į išsigimimą ligų. Tam tikslui reikėtų išsigimstančių 
žmonių registracijos ir sveikatos liudijimų. Kultūringose šalyse 
vykusiai praktikuojama. Nustačius vedybas su medicinos liudiji
mais ir pabrėžus moralinę atsakomybę — išsigimėlių šeimų įpė
dinių skaičius turės, neabejojamai, sumažėti. Nes įvairūs išsigimė
liai yra tik šeimai ir valstybei skaudi našta.

Su išsigimėliais kovota jau ir seny senovėje. Sakysim, Spar
toje (Graikijoj) gimusius nesveikus kūdikius mesdavo į paskirtą 
bedugnę, nes reikėjo apsaugoti šeimą ir valstybę nuo bereikalin
go sunkumo. Slavių tautose irgi buvę panašių papročių.

Senprūsių vakarinėj provincijoj buvęs žudymas dukterų ir 
sūnų, apie ką rašo popiežius Henorius III savo bulėse 1218 m. 
Kai kurie istorikai (Miežinskis) mano, kad Prūsuose buvęs irgi pa
protys nesveikus šeimos narius prašalinti.

Žinoma, toks barbariškas, stabmeldiškas žmonių rasės valy
mas prieštarauja dieviškam įstatymui „Nežudyk“. Dėl to1 mums 
prieš tuokiantis reikia pajausti šią atsakomybę už naująją kartą ir 
nedidinti nelaimingųjų skaičių. Taigi, vedyboms netaip jau svarbu, 
kiek skryniuose stuomenų ir kiek dalios gaus jaunoji pora. Čia 
daug svarbiau žmogaus sveikata ir jo kilimas iš sveikos, visais 
požiūriais geros šeimos.

Tik sveiki, dori ir gabūs jaunuoliai galės sudaryti vertingą 
ir gerą šeimą.
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M. BANIONIENĖ _

Mūsų balkonams
Gėlės — saulės kūdikiai, ir jas visi mėgsta. Deja, ne visi 

gali gėlėmis džiaugtis, jas prižiūrėti. Miesto gyventojas neturi sa
vo žemės sklypelio, kur galėtų pasėti gėlių ir praleisti poilsio va
landėlę. Reikia tenkintis nors minimumu, ką šiuo atveju gyve
nimas duoda. Būtent, miesto gyventojai turi balkonų. Juos tenka 
taip įrengti, papuošti, kad būtų malonu jame pailsėti dvasia ir kūnu. 
Pliką cementą uždengti margom gėlėm, ir jis džiugins mūšy akis.

Bendrai balkonams tinka našlutės (Viola tricalor).
Saulėtiems balkonams:
Pelergonijos (geranien), petunijos, begonijos, heliotropai, 

lobelijos, šalavijai (Salvia), verbenos, nasturtos (Trapa eolimu vulg.)
Pusiau saulėtiems (ryty ar vakarų pusėj): Fuksinijos, hor

tenzijos, jaunuoliai (Ageratum).
Pavėsingiems: Tuksimijos.
Iš vijoklinių gėlių balkonams tinka: laukinės vynuogės, epi- 

vėja (Hedera helix), pupos (Phaseolus), žirneliai.

kinimo procesas! Šitaip išaiškintą dalyką puikiai gali suprasti 
kiekviena kaimo moterėlė. Toks populiarumas dar padidina kny
gos vertę. Knygelė turi daug skyrių. Didelę naujieną sudaro: 
žemaičių, dzūkų, suvalkiečių ir aukštaičių valgiai. Gaila, kad į 
knygelės puslapius nepateko rytų aukštaičių patiekalai (Utena, Za
rasai); reikia manyti, kad ir šis kraštas turi ką nors originalaus.

Įdomūs ir naudingi skyriai: „Kuo pavaišinsimi“, „Iškilmin
gas svečių priėmimas“ ir kt. .. .

Reikia pastebėti, kad čia nėra šabloniški receptai (kaip pa
prastai tokios rūšies knygose), bet tai yra pirmoji knyga, kuri 
įneša naujos dvasios į mūsų (ypač miestiečių) maitinimosi būdą: 
knygoj propaguojami lengvi, daugiausiai daržoviniai valgiai. Ma
lonu pažymėti, kad valgiai parinkti neprabangiškai; derintas! prie 
kaimo sąlygų ir prie krizio laikų. Bet įsidėmėtina, kad yra pa
kankamas pasirinkimas patiekalų, iš kurių ir inteligentė šeimininkė 
gali savo šeimos stalą paįvairinti ir labai gražiai svečius pavaišinti.

Žodžiu, knygelė parašyta įdomiai, naujai. Dėl to ji bus 
labai vertinga ir maloni dovana ne tik „Moters“ skaitytojoms, 
bet ir kiekvienai — tiek kaimo, tiek miesto — jaunai šeimininkei.
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APŽVALGA

STUDENČIŲ VEIKIMAS
»Giedros“ korp! Š. m. vasario m. 22 d. įvyko „Giedros“ korp! visuoti

nas narių susirinkimas, kuriame paskaitų „Moters higiena“ Skaitė Kaupe- 
lytė-Ragaišienė. Paskaita narės, labai domėjosi, ir beveik visų valandų paskui 
preligentė turėjo atsakinėti į klausimus.

Kovo 5 d. per Užgavėnes, kaip ir kasmet, buvo suruoštas „Giedros“ korp! 
tradicinis blynų balius. Iš gautojo pelno korporacijos valdyba sumokėjo visus 
mokesčius ir senesnes skolas Sųjungos Valdybai, Centro Valdybai, Moterų Sekre
toriatui ir kt. Be to, nutarta nupirkti korporacijos albumų, kurį tvarkys arbitrą 
elegantiarum.

Kovo mėn. 18 d. įvyko visuotinas „Giedros“ korp! narių susirinkimas, 
einamiesiems reikalams aptarti.

Š. m. kovo mėn. 51 d. Stud. At-kių „Giedros“ korp! minėjo savo a. a. Gar
bės narės rašytojos Marijos Pečk aus kaitės — Šatrijos Raganos mir
ties 5 metų sukaktį, kartu ir kitas dvi 1929 m. mirusias korporacijos nares: a. a. 
Pranę Bajelytę ir Zunę Petrauskaitę.

Anglė — auto lenktynėse nu
galėjusi visus konkurentus
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11 vai. Studentu bažnyčioj kun. Usoris atlaikė už jas gedulingas pamal
das. Per šv. Mišias giedrininkės priėmė šv. Komuniją.

Po piety 15 vai. At-kų Rūmyv salėj įvyko mirusiyjy minėjimo posėdis. 
Posėdį pradėjo korp! pirmininkė E. Šapkaitė turininga kalba. Keletas jos minčiy: 
Kiekviena gyvybė, ateidama j šį pasauli, atsineša su savim mirties pradą. Mir
ties ženklu paženklinti einame per gyvenimą. Vieniems gyvenimas šypsosi, ki
tus skaudina, bet visus įtraukia į savo sūkurį. Dažnai, pasinėrę į gyvenimo 
kasdienybę, pamirštame, kad esame tik keleiviai j amžinybę. Mirtis ateina tada, 
kada ji yra labiausiai nelaukiama, ir palieka liūdesį. v Ir kyla gyvenimo nepa
stovumu nusivylimas. Viskas nublunka prieš mirtį. Šatrijos Raganos žodžiais 
betariant: »Viskas Čia žemėje sapnas, o tikrenybė ne Čia. Amžinojo užmigimo 
valanda— tai pabudimo valanda.“ Prieš mirtį aiškėja tikroji gyvenimo prasmė 
ir kyla amžinybės pasiilgimas.

Po pirmininkės kalbos, smuikui griežiant »Ave Maria“, mirusios buvo 
pagerbtos atsistojimu.

Turiningą ir įdomią paskaitą apie Šatrijos Raganą skaitė p. Z. Kuzmickis. 
Atskleisdamas šios didžiosios asmenybės kūrybą, pabrėžė, kad jos idėjos yra 
guodžiąs rožiy kvepėjimas nuodingoj šiy dieny atmosferoj. Nors mirties pro
blema yra tiek paslaptinga —kad jai išspręsti neužtenka nei žmogaus, nei žmo
nijos amžiaus, tačiau Šatrijos Ragana jautriau už visus kitus poetus palietė ją 
— ir tie širdies krauju rašyti žodžiai kelia ne nusiminimą, bet skaisty amžiny
bės ilgesį. Ir šiandien Šatrijos Ragana ypatingai reikšminga — ji geniali kovo-

Japonų moterys mokomos šaudyti lėktuvus
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Jaun. Kartos, kl.
Estų tautiški raštai pritaikinti sporto rūbams t

toja už taiką ir — jeigu jos tipo būtų diplomatai, menininkai, mokslininkai — 
nebūtų šiandienėj Europoj ir kitur to nervingo įtempimo, tarsi prieš katastrofą. 
Šatrijos Ragana visur pabrėžė meilę tiesos ir gėrio—tiek gyvenime, tiek kūryboj.

Net skaudžiausi gyvenimo įvykiai nenuslopina jos kuriančią dvasią — ji 
giliai vertina tą laikinumą praeinančių reiškinių ir savo kūryba skatina visus į 
Amžinąją Meilę — Anapus. Tiek jos asmenybė tiek ir kūryba — pedago
gika, lyrika, romantiškumas yra vertybės, kurios švies kilniu pavyzdžiu visais 
amžiais.

Po paskaitos buvo perskaitytas himnas Marijai Pečkauskaitei. Meninę 
programos dalį atliko p. Kauzienė, sugiedodama »Maria Mater misericordiae“, 
pritariant smuikui ir forteplonui. A. Šarakauskaitė padeklamavo Šatrijos Raganos 
eilėraštį apie ilgesį, J. Steponaitytė ir Al. ButkeViČiūtė paskaitė tą nuostabiai 
gražų ir liūdną mamatės pašnekėsi su Buše iŠ „Senojo Dvaro“. Minėjimas buvo 
baigtas malda.

.Giedros* korp! Valdyba Šatrijos Raganos 5 mėty mirties sukaktuvių 
proga paskyrė iš iždo 50 litų Šatrijos Raganos paminklo statymo fondui.
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„Gražina“ (stud. at-kių sporto klubas). „Gražina“, kurį laikę snaudusi, 
šį semestru yra vėl iš naujo atgaivinta, ir veikimas kiek aktyvesnis. Kūno kul
tūros pamokos daromos, ir žaidžiama Kūno Kultūros Rūmuose kartu su A. S. K. 
sportininkėmis. Nors sportavimo sąlygos gana geros, bet reikia konstatuoti, kad 
stud. ateit, susidomėjimas sportu yra neperdidžiausias. To priežastis, tur būt, 
permažas sporto reikšmės supratimas ir stoka laiko. Žiemos sportu — čiuožimu 
buvo daugiau įdomautasi. Greitu laiku, „Gražinai“ prašant, Steponaitytė-Marijošienė 
skaitys V. D. Universitete visoms studentėms viešę paskaitę „Kūno mankštos 
reikšmė moterims“.

„Fideles lustitiae“ korp! Tęsdama pavasario semestro darbus aplankė 
darbo biržę, kvepalų ir muilo fabrikę „Florance“.

Š. m. kovo mėn 17 d. visos korporantės susirinko prisiminti savo draugę 
a. a. Onutę Vapšinskaitę. Ji pirmoji ir vienintelė atsiskyrė iš korporacijos šei
mos. Po bendros komunijos ir pamaldų, draugiškoj nuotaikoj, buvo apsvarstyta 
keletas gyvenimiškų problemų.

„Birutės“ Draugovė. Perrinkta valdyba — E. Balčėnaitė—pirm., O. Spū- 
daitė— vicepirm., G. Daunytė — sekr., B. Baukaitė — iždin. ir H. Bonarskytė 
— archiv.

Š. m. kovo mėn. 27 d. „Birutės“ Draugovės Visuomenininkių būrelis šventė 
savo 7 metų veikimo sukaktį. Visuomenininkės domisi ir seka svarbiausius šių 
dienų kultūrinio ir politinio gyvenimo įvykius.

25 metai! Jau nuo tada ruošiamės visos vyresnės ir jaunesnės ateitinin
kės į milžinišką At-kų Federacijos 25 metų Jubiliejinį Kongresę, įvykstantį š. m. 
liepos mėn. 13—14 d. Klaipėdoj. Ta diena netoli—privalome rimtai dalyvauti.

LIETUVOJE
Auklėjimo ir organizaciniai kursai. Š. m. kovo mėn. 11 —15 d. Kaune 

įvyko L. K- Moterų Dr-jos Centro valdybos suruošti auklėjimo ir organizaciniai 
kursai. Kursuose dalyvavo iš visos Lietuvos daugiau kaip 200 moterų — vado
vių. Buvo išklausytos Dr. Karvelienės, M. Galdikienės, St. Ladygienės, prof. 
Ereto, Dr. Ragaišienės, A. Sereikytės, O. Gratkauskienės, E. Balčiūnaitės, E. 
Vainauskaitės ir k. turiningos, įdomios paskaitos ir vakarais rekolekcijos, kurias 
vedė Tėvas Andziulis, M. I C. Kursantės grįžo labai patenkintos ir atsiuntė iš 
įvairių provincijos kampų daugybę nuoširdžių laiškų — padėkų L. K. M. D. 
Centro Valdybai už kursus.

Patariamasis punktas. Nuo 1933 m. Karmėlavoje veikia L. K. Moterų 
Draugijos įsteigtas sveikatos patariamasis punktas. Per pastaruosius 1934 m. 
punktę aplankė daugiau kaip 1.000 moterų ir vaikų. Naudojimasis punkto tei
kiamąja pagalba visuomenėje kaskart didėja. Ir vis daugiau randasi gimdyvių, 
pareikalaujančių punkto akušerės pagalbos.

Lietuvos Moterų Kultūros Draugija — mažai težinoma visuomenėje, 
tačiau, savo veikla daug yra nudirbusi bendrajam labui. Jos tikslai—kelti mo
terų religinį, tautinį ir kultūrinį, susipratimą Bažnyčios mokslo šviesoje ir veikti 
praktiškai, steigiant įvairaus laipsnio ir tipo auklėjimo, namų ruošos, žemės ir 
namų ūkio, rankdarbių mokyklas, ruošiant kursus suaugusiems, šventadienio mo
kyklas, knygynus ir k Draugija įkūrė Mergaičių Mok. Seminariją Kaune (kurios 
direktorė buvo O. Zaštautaitė. Po dešimties metų tą įstaigą perdavė vienuolėms 
seserims širdietėms), Mergaičių Namų Ūkio Mokyklą Barzduose (kuri vėliau virto 
Amatų Ruošos mokykla), Merg. Ž. Ž. Ūkio Mokyklą Aukštadvaryj, Vidųriniąję 
Merg Mokyklą, vaikų prieglaudą, pradžios mokyklą ir Mergaičių Ž. Ž. Ūkio 
Mokyklą — Antalieptėj, vaikų darželį ir neturtingoms studentėms ir mokslei
vėms bendrabutį Kaune. Artimoj ateityj draugija ryžtasi įsteigti Kaune mer
gaitėms amatų mokyklą. Draugijos Centro Valdybos pirm. K. Paliulytė; nariai — 
A. Petraitytė, K. Šataitė, O Zaštautaitė ir P. Juozelėnaitė.

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė
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1 Madų karalius ima sveikai galvoti
Paryžiaus siuvėjas Povilas Pbiret, ilgus metus buvęs moterų madų valdy

tojas, neseniai šventė savo amžiaus 70 metų sukakti.
Ta proga, jis pareiškė Paryžiaus žurbalistams, kad baisus-daĄrkas pagal* 

vėjus, kaip šiandien moterys darkosi. Visos nori turėti tą pačią plaukų spalvą, 
tokias pat rankas, tokias pat lūpas, tokius pat nagus, o visai neatsižvelgia į 
natūralinę, Kūrėjo duotą, išvaizdą. Kiekviena ponia nori būti panaši | kitą kurią 
ponią, tik nieku būdu nenori pasirodyti tokia, kokia, ji iŠ tikrųjų yra. Tuo būdu 
pirmiausia prsžudoma natūralinis grožis, p taip pat lenĮŠąJr

Poirėt norėtų, kad moterys ir mados grįžtų prie individualaus natūralumo, 
kuris tik vienas yra tikrojo grožio ir elegancijos, pagrindas, jis yra įsitikinęs, 
kad „turi ateiti, ir tikrai ęteis, tas laikas, kada bus. išjuokta kiekviena moteris, - 
jei ji dažys veidus lyg koks indėnas, jei išpešios svarbiausią veido papuošalą-* 
antakius, jei imt savo lūpų užteps sluoksnį dažų, o veidus nubarstys miltais, lyg 
kokia virėja. Moterys turi pagaliau tapti moterimis ir nemanyti, kad cheminėmis 
priemonėmis galima pakelti grožio laipsnis. Tikrojo grožio fos turi ieškoti svei
katoj ir asmenybės darnume*.

Todėl Poiret dabar siūlo puoštis, šukuotis, atsižvelgiant j individualinius 
požymius; nesekioti aklai madas, bet paprastame pasipuošime atrižvelgti | savo 
asmenį, o ne į kito. Patsai Poirėt, nežiūrint senatvės, rengiasi i propagandos 
kelionę — »be dažų ir tepalų“. Ö.

Senovės gydytojo*
Yra įrodyta, kad senovėje buvo moterų gydytojų. Jos dalyvavo medici- 

nokykloj Salerme. Ypač pasižymėjo gydytoja Trottula 1 j a.; 12 a. pagarsėjonos moKyKioj oaierme. ipac pasižymėjo gydytoja Trottula lį a.; 12 a. pagarsėjo 
gydytoja Mercuriada chirurgijoj. Mataušo de Romana žmona Pranciška 14 a* 
gavo leidimą Salerme užsiiminėti chirurgine praktika. <
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gavo leidimą Salerme užsiiminėti chirurgine praktika.

Anglų žiedo nešiojimo reikšmė
Moters ant kairės rankos 4 piršto jau nuotaka, 5 —nenori tekėt; vyro 

ant kairės rankos 2 piršto — laisvas, 3 — susižiedavęs, 4—vėdęs, 5 neves 
> niekada. •’>/

Atsiųsta
Vyskupas Bougand. Malda. Išvertė Kun. Kaz. Grinkevičius. Pslp 21 

Panevėžys, 1935. '.<■ ...
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* Išėjo Lietuvos Vaiko draugijos leidžiamas vaikams žurnalas; „Vytury*“* 
Žurnalas gausiai iliustruotas, viršelis spalvotais, vedamas prityrusių pedagogę ir 
tvarkomas, pagal naujausius pedagogijos mokslo reikalavimus. Kaina metams 3 lit..

Adresas: Kaunas, Putvinskio 44, bt. 2, Tek 4322. *

Suvažiavimo Darbai. L. K. Mokslo Akademijos leidinys. 532 pslp. Kau
nas, 1935 m. Kaina 8 lit. — su prisiuntimu ■—10 lit. Galima gauti ir tiesiog iš 
leidėjo, pranešant L. K. Mokslo Akademijai, Kaunas, Rotušės aikštė 6 nr. 3 būt. 
Gavus užsakymą kauniečiams leidinys bus pristatytus į namus, o provincijoj — 
prisiųstas išperkamuoju mokesčiu. ; < <

Šv.KazimieroDr-josl935 m. leidiniai. "
? J. Gintautas. Tiesiu keliu.!!. Kunigas Saulius •>— vikaras. Apysaka 

iŠmūsų atgimimo laikų. Pslp. 175. Kaunas. Kaina 2 lit*
Aš ne davatka» Religija ir Kultūra nr. 16, Kaunas. 10 c.
Dėl ko tiek daug žmonių netiki Dievo? Religija ir Kultūra nr. 15. Kau- 

nas. 10 c. — :,v-? ...• . -
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va ir visos kūrybos mirtis.

Prie jos prisideda kiekviena, <=jd nesidomi moterų
. *»’ • ' į1

kultūriniu ir visuomeniniu gyvenimu, neskaito

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“.
• * * “ ■ . ’ ■ .

. ' . k V - ’
" • - • ' . ' • ‘ . * *

Kiekvienos inteligentės pareigą palaikyti moterų 
spaudą, skaityti ir patarti kitoms.

Užsiprenumeruoti dar nėra yėlul
į ■ ...
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Tuos, kurie dar skolingi „Naujajai Vaidilutei“ 
prašome paskubėti atsilyginti. į

Administracija. .
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N. Vaidilutės“ platintoja 1935 m

I. Už 5 naujas metines prenumeratas vieną gauna
ovanai. . ■ ' . ■ .

II. Platintoja, moksleivių tarpe, surinkusi prenu-
> meratą, prisiunčia administracijai ne tik užsisakiu-
j šiųjų skaičių, bet ir sąrašą (pavardę, gyven. vietą,
> tėvų adresą ir t. t.). Vėliau, prisiunčiant pinigus,
> pažymi, kas užsimokėjo.
I III. Pinigus už prenumeratą prisiunčia šiais ter- 

r minais: kovo mėn. l dieną, birželio mėn. 1 d., 
K rugsėjo mėn. 15 d., gruodžio mėn. 15 d.
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