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MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 1 <139) 1937 metų sausio mėn. XVII
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O. BELECKIENĖ

1936 metai Lietuvos moterų 
gyvenime

Moterys bendrų tautos ir valstybės darbų vykdyme
Pradėdamos naujus metus visada esame linkusios iš praei

ties žvelgti į ateitį, nes pastaroji nenutraukiamai rišama su pir
mąja. Kas veikta, laimėta, ko pasimokyta, kuo nusivilta praėju
siais metais, tai vis veiksniai veikią ne tik gyvenamąjį momentą, 
bet tampriai rišami su ateitimi, šioje vietoje praskleiskime, nors 
ir trumpai, praėjusių metų Lietuvos moterų judėjimo lapą.

Moterų judėjimas praeityje susilaukęs tiek įtarimo, nepasi
tikėjimo, paniekos ir ginčų,. šiandien vis daugiau įgyja reikšmės 
ir gyvumo, ir savo prasmę, ir pateisinimą remia tvirtomis mote
rų darbo ir laimėjimų garantijomis. Istorija mums rodo, kad mo
terų judėjimas kyla tada, kada moterys siekia laisvės, teisių ir 
gyvenimo lygybės, kada joms tenka kovoti ne tik už vispusišką 
moters sielos savybių išvystymą, bet ir prideramą vietą visuome
nėje, kada jos ryžtasi pakelti savo balsą prieš įsišaknėjusias blo
gybes ir kada reikalauja vieną socialinę padėtį pakeisti kita, ku
rioje ir joms būtų leista aktyviai dalyvauti visose gyvenimo sri
tyse. Tie moterų reikalavimai diktuojami paties gyvenimo, pagrįs
ti teisingumo ir humaniškumo principais, ir sudaro patį moterų . 
judėjimo branduolį. Jo reiškimosi formos ne, visur turėjo vienokį 
pobūdį, tačiau Lietuvos moterų judėjimas niekados nebuvo pra
silenkęs su bendrais tautos ir valstybės reikalais. Lietuvės, su
prasdamos, jausdamos ir gyvendamos bendrais viso krašto, visos 
tautos gyvybiniais reikalais, kartu akylai sekė ir energingai sie
kė, kad būtų tinkamai ir teisingai išspręstas jųjų padėties klau- 
simas šeimoje, profesijoje, turto santykiuose, švietime, visuomenė
je, valstybėje ir kt. To siekti lietuvėms lengvino buvusi ypatin
ga tautos ir. krašto padėtis, ekonominės, intelektualinės, religinės 
ir moralinės moters gyvenimo sąlygos.
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Šiandieną lietūvės moterys, siekdamos įvairiu tikslu, yra 

sukūrusįos daugelį organizacijų, kurios grupuojasi į du centru. 
Katalikių moterų organizacijos jungiasi į katalikių organizacijų 
sąjungą — K. O. S. (anksčiau vadinamas L. K. Moterų Vyriau
sia Sekretoriatas), visos neutralios spiečiasi į Lietuvos Moterų 
Tarybą. Pirmasis Centras organizacijų skaičiumi nėra gausus, 
jungia 5 draugijas, užtat savo organizacijų senumu, platumu ir 
nariu skaičiumi Lietuvoje neturi sau lygios, antrasis Centras skait
lingas priklausančiu organizacijų skaičiumi, turi 18 atskiru vie
netu. Abu Centrai koordinuodami priklausančiu į juos organiza
cijų veikimą pagal savo principus ir reikalus, bendriems tau- . 
tos reikalams remti ir moterų klausimams rišti ir ginti, 
visada randa sutarimą ir eina išvien. Pastaraisiais metais visai 
tautai ypatingai suskatus rūpintis krašto saugumu, moterys ta 
kryptimi varo tam tikrą barą.- Ginkluotas krašto pajėgas medžia
giniai stiprina, aukodamos Ginklu Fondui iš savo organizacijų 
iždu, skirdamos pelną nuo rengiamu pramogų, pirkdamos kariuo
menei karo pabūklus. Moterys supranta gerai apginkluotos ir su- 
tvarkytos kariuomenės reikšmę krašto apsaugai ir gynimui, taip 
pat aiškiai žino, kad krašto saugumui užtikrinti —kada pavojui 
ištikus ginklu teks gintis — ju visiškai kitokios pareigos ir už
daviniai negu kariu vyru. Tad labai racionalu, kad reorganizuo- 
dami Lietuvos Šauliu • Sąjungą daugiau kariškais pagrindais, mo
teris šaules išskyrė į atskirą organizaciją, kurioje jos išsamiau ga
lės pasiruošti kultūrinei tautos kovai, vidujiniam krašto saugu
mui ir pagelbinei karo tarnybai sanitarijai, priešcheminei ap
saugai, ryšiu palaikymui, administracijai, propagandai, maisto tie
kimui ir kt. Praeitais metais šaulės smarkiu tempu varė vidujinį 
savo sąjungos formavimąsi ir jį mano baigti šiais metais. Kilus 
minčiai visą mūsų visuomenę įtraukti į krašto apsaugos ir gy
nimosi darbą, Kunigaikštienės Birutės Karininku Šeimų Moterų 
Draugija ir šaulės sudarė Moterų karinio paruošimo ir paskati
nimo komitetą, kurio uždavinys paruošti moteris ne karui, bet 
apsigynimui. Komiteto iniciatyva įvesti radio pusvalandžiai „Kraš
to saugumas ir moterys“, sušaukti du skaitlingi suvažiavimai 
Marijampolėje ir Kėdainiuose, kuriuose gyvai iškeltas reikalas, 
kad moterys visokeriopai padidintu, pagilintu ir paskubintu savo 
akciją tautos kultūriniam darbui ir krašto gynimui. Kariuomenės 
ir visuomenės susiartinimo idėjai realizuoti L. K. Moterų Dr-ja, 
šaulės ir kt. praėjusiais metais daugelyje vietų surengė naujokams 
bendras išleistuves. Kariuomenei grįžtant iš manievru, entuzias
tiškai ji visur buvo sutinkama ir sveikinama. Šauliu manievruose 
šaulės rūpino mitybą ir sanitariją. Ruošdamosi krašto apsaugai 
ir gynimui, moterys skaitlingai lankė samaritiečiu, priešdujinės 
apsaugos, 40 valandų karinio parengimo ir kt. kursus. Iš vienos 
pusės moterys, žinodamos mūsų taftos būtį ir krašto sąlygas, ener
gingai rengiasi ir talkina krašto saugumui ir apsigynimui stip-
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rinti, iš kitos pusės visa širdimi prisideda prie viso pasaulio mo
terų didžiausio troškimo — taikos vykdymo ir jos propagandos. 
Pradžioje praėjusių metų moterų organizacijos — L. Moterų Ta
ryba Kaune, L. K. Moterų Draugijos skyriai visame krašte rengė 
pamaldas ir meldėsi už taiką, metų pabaigoje buvo paskelbtas 
taikos propagandos mėnuo nuo gruodžio 15 d. ligi sausio mėn. 
15 d. ir platinami ženkleliai „Pax in memoriam“. Tarp kitų bend- ’ 
rų krašto reikalų, kur moterys žymiai savo darbais pasireiškė, 
yra Žiemos pagalbos organizavimas ir nukentėjusiems nuo po
tvynio pagalba. 1936 metų pavasarį, Nemunui užliejus daug vie
tų, gyventojus ištiko daug vargų ir nuostolių. Nukentėjusiems 
vien tik L- Moterų Taryba surinko 14,000 litų, kitos moterų or
ganizacijos taip pat surinko žymias sumas, kurį laiką globojo, 
slaugė ir rūpinosi išlaikymu kelių šimtų nukentėjusių vaikų. Žie
mos pagalbos organizavime visoje Lietuvoje vadovauja p. S. Sme
tonienė, o plačiai talkina visos Lietuvos moterys. Žiemos pagal
bos organizavimu norima padėti tiems, kurie dėl šių dienos so
cialinės santvarkos tebėra alkani driskiai, bedarbiai ar benamiai; 
kol bus tinkama prasme ir linkmė išrištas socialinis klausimas, 
žiemos pagalba, be abejo, suvaidins nemažą vaidmenį. Žiūrint 
bendrų tautos ar valstybės reikalų, kur moterys ir vyrai dirba 
kartu, netenka tų darbų vertinti vien , moterų atžvilgiu, nors jos 
tų darbų vykdymui ar realizavimui įneša nemaža savo sumany
mų, patyrimų ir daug dirba.

Savarankios moterų iniciatyvos ir veiklos balansas
Visai kitoks gausis savarankios moterų. inicityvos ir veik

los balansas. Pirmon eilėn pakalbėsime apie kultūrinę ir vi
su o m ė n i n ęm o t er ų veiklą. Pernai, pačioje pradžioje metų, 
„Naujosios Vaidilutės” artimųjų bendradarbių buvo užproponuota 
burti inteligentes moteris į intelektualinio bendradarbiavimo ra
telius. Tie rateliai turėtų išjudinti ir paskatinti lietuves inteligen
tes didesniam kultūriniam ir kūrybiniam darbui, nes iki šiol mo
terų kūrybiniai nusiteikimai ir laimėjimai mažai tepateisindavo tas 
viltis, kurios būdavo dedamos į mokslą einantį ar bepradedantį 
savistovų gyvenimą inteligenčių moterų prieauglį. Kad tie rate
liai jau būtų davę laukiamų rezultatų, to šiandieną pasakyti dar 
negalima, bet kad toje srityje dėtos pastangos turėjo teigiamos 
reikšmės ir, tam tikra prasme, išjudino mūsų inteligentes savitar
pėms diskusijoms, tuo tai galime pasidžiaugti. Kaune buvo pada
ryta eilė intelektualinio bendradarbiavimo pobūvių, kuriuose iš
kelta nemaža aktualių, opių ir gyvenimiškų klausimų, pasikeista 
nuomonėmis ir sveikai padiskutuota. Šia linkme tektų eiti toliau 
ir kuoplačiausiai išjudinti provinciją. Jau atėjo laikas, kad ir lie
tuvės turėtų gyvai susirūpinti ne tik individualiniais ir gyvena
mojo momento reikalais, bet ir platesniu vienoje ar kitoje srityje 
kūrybiniu ir moksliniu darbu. " .
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Šiemet įvykusiame L- K. Mokslininkų ir Mokslo mėgėja su
važiavime moterys ne tik aktyviai dalyvavo suvažiavimo prezi
diume ir plenumo posėdžiuose, bet turėjo suorganizavusios ir ats
kirą moterų Sekciją, kurioje buvo išnagrinėtos dvi problemos 
„Mergaičių mokyklų problema”, kurią referavo Dr. O. Norušytė 
ir „Moterą darbo problema“, kurią referavo O. Labanauskaitė.

L- K. Mokslininkų ir Mokslo mėgėjų suvažiavime, atkreipus 
dėmesį į besiplatinantį Šeimų demoralizacijos pavojų, L- K. Mo
terų Draugija pati pirmoji imasi šį reikalą kelti ir tirti. Draugi
jos įvykusioje dvimetinėje konferencijoje buvo pasistatyta išnag
rinėti šeimos klausimai enciklikos „Casti Connubii“ šviesoje. Tuo 
klausimu skaitytos net devynios turiningos ir išsamios paskaitos. 
L - K. Moterų Draugija tokiu klausimo pastatymu ir nagrinėjimu 
pirmoji išėjo plačion viešumon su taip rimtu, nuodugniu šeimą 
liečiančių klausimų rišimu. Iki tol musų visiems suvažiavimams 
būdavo būdinga paimti nagrinėti visas sritis po truputį, o nieko 
išsamiai ir pagrindinai. Konferencijoje iškeltiems šeimos nesūar- 
domybės, autoriteto, dvigubos moralės, pasiruošimo šeimai ir ki
tiems klausimams konkretizuoti ieškomos priemonės, keliai ir bū
dai. Paskelbtas šeimų sukrikščioninimo vajus, per kurį pasiryžta 
tyrinėti šeimų pakrikimo priežastis, rinkti pakrikusių — išardy
tų šeimų statistiką, kelti viešąją opiniją ir kitomis priemonėmis 
veikti ta linkme. Šeimų demoralizacijos klausimas yra bendras 
visos visuomenės klausimas ir jis turėtų rūpėti visiems geros 
valios ir nusiteikimų žmonėms. Moterų Dr-ja daūg nusipelnytų, 
jeigu tą klausimą intensyviai vestų prie reikiamo sutvarkymo. 
Nevisai pateisinami ir teisingi buvo moterų teismai, kuriuos pa
mėgo rengti ir įvairios moterų organizacijos. Tokių teismų buvo 
Kaune ir provincijoje. Vienas didesnių buvo „Inteligentės moters 
— motinos teismas“ surengtas kunig. Birutės karininkų šeimų 
moterų draugijoj Kauno skyriaus, kuris buvo transliuotas per 
radio. Dėl teismų tenka pasakyti, kad ieškojimas nuodėmių ir 
kalčių vienoje lytyje, norint pateisint negeroves atsiradusias visuo
menėje, nieko geresnio nežadėdavo ir neduodavo, tik tuo momentu 
auditorijoje sukeldavo tam tikras minios nuotaikas. Rimtos studi
jos ir diskusijos vienu ar kitu klausimu galėtų duoti geresnių 
vaisių.

Didesnės reikšmės, negu visi moterų atžvilgiu padaryti kaltini
mai ir teisinimai, be abejo, turėjo moters kaip motinos pagerbi
mas Motinos dieną, kuris pas mus virto universaliu dalyku. 
Nors per šią Motinos dieną kokių nors konkretesnių ir visumą 
apimančių darbų ar pasiūlymų, kurie iš esmės gerintų sąlygas 
motinystės pareigoms atlikti ir nebuvo padaryta, tačiau ir vien
kartinis nusilenkimas ir pagarbos pareiškimas teigiamai nuteikė 
mūsų motinas. Šiąja progą Respublikos Prezidentas L. Moterų 
Tarybos prašomas atleido nuo bausmės 1 5 nuteistų kalėti motinų. 
Valstybės teatras davė nemokamai motinoms operą „Gražiną“;
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Rimties valandėlė prie knygų

L. K. Moterą Draugija padarė visoje Lietuvoje neturtingoms moti
noms rinkliavą; daug neturtingu motinu buvo sušelpta pinigais ir 
natūra; minėjimai buvo daromi mokyklose, įvairiuose susirinki
muose/ kalėjimuose. L- Moterų Taryba lietuvei motinai pagerbti 
paskelbė konkursą scenos veikalui parašyti ir paskyrė už geriausį 
veikalą 1000 litu premiją. Veikale norima iškelti lietuvės motinos 
vaidmuo šeimoje ir visuomenėje. Veikalas manoma pastatyti Vals
tybės teatre 1937 m. Motinos dieną. Jury komisija yra gavusi 
apie 40 veikalu-

. . •'5;
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Galima sakyti, naujas motery pasireiškimas, bet susilaukęs 
iš motery visuomenės didelio susidomėjimo ir palankumo, tai Mo- 
teru Akademijos. Moterų talka, suorganizuota prie K. O. S. ir pra
ėjusiais metais buvo surengusi Akademiją, kurios vedamoji min
tis buvo uMoteris šių dienų moderniajame gyvenime“. Tema buvo 

"išnagrinėta trimis požiūriais — moteris ir religija, moteris ir vi
suomenės darbas, moteris ir kasdiena, be to, buvo atlikta plati 
meno dalis, kurią išpildė stipriausios teatro jėgos. Akademijos, 
sutraukdamos skaitlingą auditorij ą įvairių pa±raipų~fr nusistatymų 
motery, skina kelius į savitarpių santyki y darnų klestėjimą.

Be didesnių moterų sambruzdžiy, kurie sutelkdavo ir įkinky
davo į darbą kuoplačiausią motery visuomenę, atskiros motery 
organizacijos, siekdamos savo tikslų, praeitais metais surengė įvai
riais klausimais gausybę paskaitų, kai kurios net patiekdamos išti
sus paskaity ciklus, pravedė. kursus, padarė stovyklas, sušaukė 
rajoninių, apskričių suvažiavimus. Apie tuos judėjimo pasiseki
mus, neminint jy atskirai, tenka pasakyti, kad vieni jy buvo pla
tesnio masto ir turiningesni, kiti siauresni ir skystesni. Bet kiek
vienas padarė savo. Studenčių gyvenimas eina sena vaga — 
šventės, baliai, arbatėlės, Susirinkimai, paskaitos, išskiriant vieną 
kitą naujesnį pasireiškimą („Ži vilių“ tarpkorporacinis literatūros 
meno vakaras, „Sajos“ 40-ties karinio parengimo kursai šaulių 
vadėms ir studentėms ir kt). Mergaičių jaunimas — pavasarinin- 
kės sparčiu tempu vykdė individualinį sąjungos formavimąsi ats
kira mergaičių organizacija, darydamos jau atskirus mergaičių su
važiavimus; jaunalietuvės tebedirba ir reiškiasi misroje vyrų ir 
motery sąjungoje. Visi motery sambrūzdžiai, užsimojimai ir dė
tos pastangos, kaip jos bebūtų pasireiškusios, drąsiai galima sakyti, 
vedė moteris kūrybos ir pažangos keliu, nors ir nebepra- 
laimėjimy ir nusivylimų.

Vienas didžiausių moterų laimėjimų ir pasididžiavimų 1936 
metais buvo „Aukštųjų Šimonių likimo“ autorės Ievos Simo
naitytės laimėta pirmoji valstybinė literatūros premija 5.000 litų. 
Premija buvo pirmą kartą skiriama ir mūsų rašytojų dideliu susi
domėjimu sekama — kam teks. Neišpasakytas nustebimas, kalbos 
ir džiaugsmas-—premija tenka iki tol mažai žinomai, tyliai kultūri
ninkei, klaipėdietei Ievai Simonaitytei. Kuklioji kūrėja už savo 
didelį ir vertingą darbą buvo tinkamai visų pagerbta. Premijos 
įteikimo proga ruoštos valstybės teatre iškilmės davė progos dau
geliui pažinti ją netik iš rašto, bet pamatyti ir išgirsti. Vėliau * 
ji susilaukė pensijos iki gyvos galvos. Kalbant apie didžiąją 
premiją, ne pro šalį suminėti, kad ir mažesnių premijų moterys 
yra nusipelniusios — dailininkė Sofija Lisčckaitė, Briuselio Karališ
koje Meno Akademijoje, laimėjo premiją-aukščiausios rūšies dova
ną su pažymėjimu už konkursinį darbą; Uncija Žemaitytė laimė- 

. jo pręmiją už „Šeimininkės“ vardą, kuriuo pavadintas prie „Ūki
ninko Patarėjo“ leidžiamas moterims dvisavaitinis priedas; Ūleo .
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b • * • • • X ' •' > ' ■ • •nora Pabiržyte ir Liepinaitė iš Žagarės laimėjo pirmoji L- Vaka
ru S-gos literatūros konkurse eilėraščių premiją, antroji „Litera
tūros Naujieną“ konkurse tiksliausiai atspėjo autorių iš 5 ne
spausdintu eilėraščių. Subatiškiai ir Švietimo Ministerija, pagerb
dami visti mylimą dainininkę Vincę Jonuškaitę, jos tėviškėje Su
bačiuje pastatytą pradžios mokyklą pavadino jos vardu.

Prie moterų laimėjimų reikia priskaityti moterų paskyrimai 
į aukštesnes vietas: Ona Liorentaitė — I-ju Marijampolės notaru, 
ir keturios moterys aukštesniose mokyklose į vadovaujamas ,vie
tas. Ilgai buvo įvairių moterų organizacijų belstasi ir motyvuotai 
prašyta Švietimo Ministerijos paskirti moterį pedagogę į Švietimo 
Tarybą ir skirti mergaičių aukštesnėse mokyklose direktoriais ir 
inspektoriais moteris. Pirmasis prašymas iki šiol liko be pasek
mių, į antrąjį atsižvelgta ir praėjusį rudenį susilaukėme net ketu
rių tokių paskyrimų. M. Galdikienė paskirta Seserų Širdiečių 
mergaičių gimnazijos direktore Kaune, Skardžiūvienė - Kauno 
„Aušros“ mergaičių gimnazijos vice-direktore, V. Sruogienė. — 
Kauno III mišros gimnazijos vice direktore ir J. Petrauskienė — 
Kėdainių mišros gimnazijos vice direktore. Metai iš metų moterų 
baigusių aukštuosius ir specialius mokslus skaičius auga. 1936 
m. aukštąjį mokslą Lietuvos universitete baigė ir gavo diplomus: 
Teologijos-Filosofijos fakultetą — 4, Humanitarinį —7, Teisių-Eko
nomijos—14, Matematikos gamtos — 8, Medicinos, (mediciną, 
odontologiją, farmaciją) — 64. Kelios,-kaip iš spaudos sužinojome, 
baigė aukštuosiuos mokslus užsienio universitetuose ir okupuo
tame Vilniuje. Konservatorija davė 7 naujai baigusias muzikos,, 
dainos menininkes: Iš specialių mokslų pažymėtina, kad išleista 
pirmoji kvalifikuotų vaikų darželių vedėjų laida - 37.

Moterų kūryba gausėja. Žymesnės moterų kūrėjos 1936 m. 
davė, be premijuoto j. Simonaitytės romano, apie kurį anksčiau 
kalbėjome, visą eilę naujų kūrinių: žinoma poetė baletristė, Bronė 
Buivydaitė, apysaką jaunimui „Auksinis batelis“; S. Vaineikienė 
atsiminimus „Iš praeities kovų“ II ir III dalį; išleista Vaidilų- 
tės-Puidienės „Tėviškė“ romano du tomu; Aldonos Kazanavičienės r r * v
„Vaikai ir gyvulėliai“; Karolės Pažėraitės „Nusidėjėlė“. L- K. Mo
terų Draugija išleido 1936 m. konferencijoje skaitytų paskaitų 
rinkinį pavadintą „Krikščioniškoji šeima“. Moteris“ davė priedą 
„Mūsų rūbai“. Žinoma vertėja Antonija Čeilitkaitė-Žagrakalienė 
išvertė suomių rašytojos Mailos Talvio du romanus „Varpas“ ir 
„Dvi meilės“. Keletas veikalų atiduota spaudai, juos pamatysime 
šiemet.

Minėjome ir sukaktuves, Gabrielė Petkevičaitė — Bitė rašy
toja ir visuomenininke šventė 75 metų amžiaus sukaktį. Tą jos 
sukaktį visuomenė ir spauda minėjo labai iškilmingai. Dvejas 
dar minėjome mirties sukaktuves — Lazdynų Pelėdos -— Sof. Iva
nauskaitės-Pšibiliauskienės 1 0 metų ir Žemaitės—Jul. Baniusevi- 
čiūtės-Žimantienės 15 metų. » •
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Naujoji Vaidilutė“, metų pa-

* 8 d., keturias jaunas menininkes matėme

91

Moterų rašytojų šeima neteko rašytojos Onos Ęlizabetos 
Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės, darbininkų teatras neteko savo kū
rėjos, ilgametės rėžis orės Petronėlės Narbutienės.

Moterų spauda, „Moteris“ ir „
. baigoje susilaukė naują talkininkę visoms Lietuvos mergaitėms 

skiriamą laikraštį „Liepsnas“. Per radio moterys klausėsi radio 
žurnalo „Lietuvos moteris“. Labai daug laikraščiu ir žurnalų 
įvedė moterų skyrius.

Iš mūsų tapybos menininkių atskira savo kūrinių paroda 
* pasirodė Br. Lukoševičiūtė Kaune, -nuo spalių 22 d. — gruodžio 

*-je Rudens Dailės pa
rodoje. Tapybos meno parodose moterys mažai tepasirodė, bet 
užtat buvo gausu kitokių moterų darbų parodų. Prieš pat Vely
kas kulinarijos dalykų meisteris, O. Budrevičienė, buvo surengusi 
pirmąją šio tipo parodą — Velykų stalą. Iš jaunųjų šios srities 
specialisčių paroda susilaukė nemažos kritikos. Mokyklos, prieš 
baigdamos mokslo metus, vienur kitur buvo surengusios mokinių 
rankų darbų parodų. Didesnė dailės darbų paroda buvo surengta 
Ž. Ūkio Akademijos namų ūkio sekcijos studenčių.

Mūsų dainininkės ir muzikės koncertavo įvairiose vietose 
Lietuvoje ir užsienyje. Žinome V. Zaunienės gastroles po Ame
riką ir k.

Lietuvės mielai palaiko santykius ir bendradarbiauja su už
sienio moterų organizacijomis. Galime pasidžiaugti, kad Lietuva 
ir į Tautų Sąjungą deleguoja moterį — Sof. Čiurlionienę, kuri 
įeina į Tautų Sąjungos konstitucinę ir juridinę bei socialinę ir 
humanitarinę komisiją. Atskirų moterų organizacijų bendradar
biavimas su tarptautinėmis, panašių siekimų ir krypčių, organiza
cijomis vyko raštais, vienų lankymasis pas kitus ir dalyvavimas 
tarptautiniuose kongresuose. Praėjusiais metais Lietuvos moterys 
turėjo laimę būti skaitlingai atstovaujamos Tarptautinės Tarybos 
sušauktame kongrese Dubrovinke. Lietuvą atstovavo net šešios 
atstovės. Mūsų atstovės kuoplačiausiai galėjo sekti ir dalyvauti 
kongreso darbuose įvairiose komisijose. Tai džiuginantis reiški
nys, kad ir lietuvės galėjo taip plačiai pasirodyti. Atstovės grįžu
sios iš kongreso plačiai informavo mus apie kongreso padarytus 
nutarimus, kuriuos visų kraštų moterys turėtų rūpintis realizuoti 
savo krašte. Klausant pranešimų ne vienai kilo mintis, kad 
gera, naudinga ir net reikalinga plačiai atstovauti savo kraštą, 
bet pirm visko reikia ir savo kraštą gerai. pažinti, kad teisin
gai apie save informuoti kitus. Kai kuriuose pranešimuose aiš
kėjo, kad vietomis kaip tik to trūko. Į Ameriką, į lietuvių kul
tūros centrą Marianopolį, išvyko b Vargdienių Sės. Kongr. vie
nuolės ir įkūrė ten savo namus. Jų tikslas skleisti ir palaikyti 
lietuvišką-krikščionišką kultūrą išeivių tarpe.

Amerikoje viešėjusi p. O. Pakštienė buvo deleguota ir atsto
vavo A. R K. Moterų S-gos susibūrimuose L. K- Moterų Dr-ją

A
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ir iš viso Lietuvos moteris. Latvijoje vasarą studijy tikslu lankėsi 
dvi mokytojos ir „Naujosios Vaidilutės" vardu užmezgė ryšius 
su Latvijos spaudos darbuotojomis. Mes lankėmės kitur, susilau
kėme viešniy ir pas save. Mus aplankė su koncertais estė, danė, 
rusė, su paskaitomis angly perlamento narė I. Ward, amerikietė 
Mitchel lankėsi lietuviy tautinio kambario Pittsburgo Universite
te įrengimo reikalu. Iš Amerikos lietuviu buvo atvykusi -pasauli
nio masto veikėja, advokatė Zuzana Šalnienė, dainininkė Drange- 
lienė Darlys, iš Londono motery veikėja O. Liudžiūvienė ir kt.

Kalbant apie tai, kas motery veikta ir nuveikta, būty ne
tikslu nutylėti kur kas jy pralaimėta. Lietuvos motery vienas di- 
džiausiy 1936 m. pralaimėjimy, kokiu būdu jis bebūty įvykęs, 
yra neturėjimas nė vienos atstovės tautos atstovybėje — Seime. 
Priė jo dar prisideda motery atleidimai iš tarnyby, nes 1936 m, 
atleisty motery tarpe yra specialisčiy — gydytoj y, gailės tingyjy 
sesery. • . . ■

Be jau nudirbty darby, padaryta visa eilė užsimojimy, iš
kelta minčiy, kuriuos teks vykdyti ateityje, Katalikės moterys, 
iškėlusios šeirny sukrikščioninimo idėją, sieks ją realizuoti, gra- 
žinietės, užakcentavusios tautiškumą, žada ta linkme varyti savo 
darbą. L. K. Motery Taryba, iškėlusi mintį ir dariusi net pasitari
mus lietuviy motery kongreso reikalu, kuris būty paminėjimas 1907m. 
įvykusio pirmojo motery suvažiavimo, pastaruoju laiku nuo tos 
minties tarytum nusigrįžo. L. K. Motery Draugija jau planuoja 
1938 m. šaukti savo organizacijos 3O-čiai niety jubiliejui pami
nėti Kongresą, mat, po pirmojo lietuviy motery suvažiavimo 
1907 m. katalikės 1908 m. įkūrė savo organizaciją, ko nepadarė 
ne vienos kity pakraįpy moterys. Katalikiškose motery sferose 
jau pavasarį buvo susirūpinta steigti inteligenčiy motery draugiją, 
klausimas ir reikalas bręsta. Kunigaikštienės Birutės karininky 
šeimy motery draugija, numačiusi išleisti knygą apie Lietuvos 
moteris, kurios tuo, ai* kitu bu du kovojo už lietuvybę ir prisidėjo 
prie Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, darbą yra gerokai 
pastūmėjusi pirmyn. Numatyta plėsti motery spaudą — „ Moteris “ 
padaroma dvisavaitiniu motery laikraščiu, „Naujoji Vaidilutė“ pa
didinama, „Ūkininko Patarėjas“ duos dvisavaitinį priedą „Šeimi
ninkę“, L. Motery Taryba nusistačiusi išleisti informacinio po
būdžio moterims laikraštį. Tą viską matysime šiais metais.

Baigiant, reikia paminėti, kad moterys 1936 m., nors ir ne
daug, buvo apdovanotos ir pasižymėjimo ženklais: ordenais, Vy
tauto Didžiojo ir Gedimino, 4 lietuvės ir 4 svetimy valstybiy, or- 
deny medaliais 53 lietuvės ir 5 svetimy valstybiy. Iš visa ko 
matome, nors ir labai schematiniai, kad būta daug užsimojimy, 
dirbta, krutėta, siekta.
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KRISTINA KREKELYTE

Naktys prie juodos upės
■ ■ i

Pamažu slenka juodi -vandenys ir iš tolo juose atsispindi 
šviesūs žiburiai. Iš laukų, iš užmiesčių- atklysta šunų lojimas ir 
vėjas — be dūmų ir biauraus kvapo. Niūri upė slenka kaip di
džiulė lavos tėkmė. Prie jos krantų tuščia ir nyku. Baltas garlai
vis stovi vieūui vienas apleistas ir liūdnas. Pro apvalų langelį 
veržiasi prislopinta šviesa — nešvariai geltono atspalvio. Ne vieno 
praeivio žvilgsnis užkliūva už to menko žiburio, kuris toli nuo kitų, 
vienišas^ spindi smulkaus lietaus migloje. Dvelkia drėgnas vėjas 
ir migla tirštėja, atrodo, kad visa erdvė yra purvina ir nešvari.

Gatve prabėga dvi biaurios, liesos katės ir praeina keli žmo
nės, nuostabiai panašūs į tuos gyvulėlius. Palei pat vandenį atei
na dar vienas. Jis velkasi lėtu žingsniu ir atrodo, kad savo gy
venime niekada nėra skubėjęs. Iš tolo jis net panašus į inteligen
tą, iš arčiau, apžiūrėjus rūbus, į valkatą. Ant vytelės pasvėręs 
nešasi lydeką. Didelė žuvis supasi ritmiškai pagal kiekvieną žings
nį. Jis eina nerūpestingas, tyliai švilpauja, kartais stabteli ir žiū7 
ri į auksinius šviesos ruožus juodam vandeny. Čia ramu, tik vė
jas pamažu linguoja papuvusį gluosnį. Iš kaži kokio užkampio 
jis atneša karčių dūmų kamuolius ir muša juos į gatvę ir į van
denį. Lydeka gal paskutinį kartą* suspurda, pasitąso ant vytelės 
ir nurimsta. Žmogus minutei stabteli, pažiūri į nebegyvą žuvį ir 
tęsia toliau savo išblaškytus mąstymus.

— Jei sutikčiau rėžisorių, arba ne, teatro direktorių. Patį 
direktorių. Na, ką: parodyčiau žuvį, pasakyčiau „iš bado puikiai 
įsigyvenau į meškeriotojo rolę“ ir paprašyčiau... Paprastai papra
šyčiau, kad leistų man dirbti teatre, kad duotų roles. Dabar — 
„darau tvarką“ užkulisuos, bet ar nestudijuoju sunkiausių rolių, 
ar negyvenu tik tuo, kuo gyvena negyvi popieriniai Hamletai, 
Makbetai ar Mizantropai? . . ’

Jis sėdasi ant akmens, prie pat upės, ir toliau galvoja, lei
džia viešpatauti įvairių įspūdžių chaosui. Jis prisimena įvairius 
dramų herojų posakius, ištisus monologus, prisimena^ net Šriftą ir 
popieriaus spalvą. Visa būtų panašu į sapną, jei nešnabždėtų su- 
džiūvusios žolės ir neplauktų ta prakeikta juoda upė. Toli maty
ti nedidelė šviesa: iŠ anos pusės atplaukia valtis. Aiškiai girdėti
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irklų, pliuškėjimas ir žiburys svyruoja ir dreba tamsumoj. Rudžiū- nui beveik linksma, kada jis prisimena, kaip žvejodamas kuo tik neįkrito į upę, pamatęs užsikabinusią lydeką. Toks laimikis nepasitaiko kiekvieną dieną — jį reikia branginti. Paskui jis dar prarymo kelias minutes, klausydamas tyliai šnarančių bangų, kurios atsimuša į uolėtą krantą. Nelinksmos, pilkos mintys ateina. Ten stovi vienišas garlaivis, kuri jis sunkiai išskiria miglotoj erdvėj. Jis apsižvalgo ir ieško akimis ko nors, kas išblaškytų sunkėjančią nuotaiką, paskui, ima lydeką ir eina. Vandeniu, su stipresne vėjo srovė, atklysta varpų skambėjimas, duslus, lyg požemy merdintis balsas, ir susmenga į vandenį — juodas bangas — ir į molėtas pakrantes. Rudžiūnas pagalvoja, kad ir jo visos pastangos panašiai prasmenga jame pačiame, neišsiliedamos niekur toliau.Pagaliau, mąsto jis, ar ne vistiek pat?! Anksčiau ar vėliau viskas visai baigsis. Aš manau! — jis paniekinančiai patrauko pečius. Jis pats šaiposi iš savo svajonių apie roles, apie teatrą, apie pasirodymą prieš tūkstančius akių. Jis eina pro garlaivį ir žvilgteri į tą pusę. Ant denio vaikšto aukštas vyras su žiburiu rankoj.— Jeronimai, Jeronimai, — šūkteli nuo kranto. Anas išsitiesia ir pasisuka į gatvę.— Kas ten?— Aš gi! Aš, Andrius.— Andrius? Tai man patinka! Bikš greičiau, žmogau, užteks valkiotis. Tuoj nuteisiu tiltelį.Po kelių minučių Rudžiūnas jau sveikinasi su draugu. Juodu įeina į mažą kajutę. Tamsiaakė, nedidelė mergaitė stovi prie sienos; ji linkteli galva į pasveikinimą ir, rodos, visai nekreipia dėmesio į atėjusius. Andrius pažiūri į draugą.— Sesuo, tikra sesuo, sakau tau! — tvirtina šis.Ji nedrąsiai paduoda ranką Andriui, paskui visi trys susėda ir valandėlę žiūri į vienas kitą, tylėdami. Rudžiūnas dabar prisimena Jeronimo seserį. Ji buvo visai mažytė, kai jis pats su Jeronimu jau lankė mokyklą. Jos akys didelės, vaikiškos, melsvais baltumais, ir veido oda, kaip tamsus permatomas auksas. Dabar Andrius prisimena savb žuvį, kurią vis tebelaiko rankoj, per žiaunas vytelę pervėręs. Jeronimas siūlo tuoj pagaminti vakarienę.—- Joana, čia tavo darbas, kreipiasi jis į seserį. Ji tylėdama atsistoja ir išeina žuvim nešina.Jie valgo, ypač Andrius alkanas, kaip tris dienas nelakin-- tas šuo. Jeronimas siūlo išgerti, bet nei Joana, nei Andrius jo planui nepritaria. Paskui jie sėdi prie medinio stalo ir lošia kortomis. Andriui gera ir jauku. Visa, kas seniau buvo nemalonu, ar net baisu, dabar jam atrodo kaip sapnas. Pakėlęs nuo kortų akis jis sutinka ramų Joanos žvilgsnį ir nuo topą žvelgimo jam dar giedriau širdyje. „Kada nors, kai gausiu kokią rolę, būtinai. ' ■. ■ ' • '. . ■. ; • 11 ‘
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pakviesiu į teatrą Joana su Jeronimu. Joaną — būtinai!“ pagal
voja jis ir laimės šypsnys prabėga jo lūpomis. Jis visai pamiršta 
kortas. •

— Andriau, užmigai? — klausia Jeronimas.
Jis krūpteli, nusišypso, kažin ką pasako ir lošia toliau. Už 

lango jie girdi, kaip krinta pliuškėdami lietaus lašai. —■ Blogai 
bus tau grįžti namo, — sako Jeronimas, —velniškai pradėjo lyti.

— Tai nieko, aš pratęs prie visko.
Tačiau, kada jis vėl išeina į gatvę, jam atrodo dar nykiau, 

nei pirma. Užvertęs apikaklę jis eina greitu žingsniu, bet jaučia, 
kaip lietaus drėgmė sunkiasi iki pat kūno ir seni batai, pilni pur
vino vandens, šlepsi.

— Taip ar taip šlapias kaip žiurkė. Skubėti nebėra kur, — 
nusprendžia jis apatiškai.

Sustojęs prieš žibintą jis gėrisi sidabriniais lietaus lašais, 
kurie krinta pro šviesą, kaip iš tamsumos besileidžiantis šydas. 
Paskui eina siauru skersgatviu, grįstu netašytais akmenimis. Se
ni, mūriniai namai vietom susisiekia viršuj ir Andrius eina lyg 
senos pilies koridorium, sustodamas, kur neužlyja. Jį pagauna 
nenugalimas liūdesys. Rodosi, kad grindinio akmenys žiūri į jį 
pilkomis akimis, iš kurių dvelkia nuobodumas ir apatija. Jis stai
ga nusprendžia bėgti iš čia, bėgti nuo tų pilkų akmenų ir nuo 
vienumos. Lietaus Srovės plaka jį bėgantį, nelaimingą. Nuvargęs 
sustoja ir laukia, kol nustos galvoj ūžęs kraujas. Prieš jį vėl tie 
pat akmenys, tas pats koridorius tarp belangių, tamsių mūrų. Iš 
aukštd ūždamas krenta vanduo. Iš sidabrinės lietaus miglos, vie
nas po kito išsineria studijuotų dramų herojai ir ateina duobėtu 
grindiniu kančios ir aistrų kankinami. Rudžiūnp sąmonėj ryškėja 
danų princo pavidalas, jis kartoja jo vardą ir jo akys klaidžioja 
neramios, ieškančios.

— Hamletas, Hamletas... — sako jis tyliai, o paskui nus
tebęs peržvelgia savo paltą, senus batus ir visą aplinką. Kartus 
šypsnys palydi mąstymą. >.

- Esu nuvargęs, bado aplamdytas ir kaip tik todėl šmėk
lų gaujos paskui mane bastosi. Kam man Hamletų?! Į ką aš pats 
dabar panašus?! Ir dar pretenduoju į artistus. Nejau visa baigta? 
Ne! Ir ne! Aš dar vaidinsiu pirmaeiles roles, prie mano kojų kris 
kvapūs rožių žiedai, nors būtų ir pats viduržiemis. Aš mindžio
siu juos, mane šauks į sceną publika — pasiutusi, pagauta eks
tazės. Ir tada... tada pasirodysiu jiems, eisiu nerūpestingai per 
oranžerijų gėles ir nusilenksiu.. Sykį nusilenksiu publikai ir sy
kį bado giltinei, kuri bus taip toli nuo manęs, kaip dabar yra 
arti. Tai bus šių dienų tolimas prisiminimas.

Jis eina aukštai iškėlęs galvą ir jaučia, kaip rieda šaltas 
lietaus lašas smilkiniu ir skruostais taip pat. Tada pagalvoja, kad 
skruostais, gal būt, ašaros krito. Jis lėtai nusišypso, jam kažin 
ko be galo gaila, ir eina toliau.
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— Ne, nežinau... Cha, cha — gal tai buvo džiaugsmo aša
ros dėl išgyvento triumfo? Och, kaip juokinga. O vis dėlto, aš 
sukursiu Hamletą, kokio dar niekas nematė scenoj. Jis bus pir
masis naujas žmogus, kuris gyvens manyje ir už kurį aš gyven
siu. — Jis garsiai sako Hamleto monologus ir liūdnai klausia 
„būti — ar nebūti“. Žodžiai maišosi su lietaus ūžimu, bet ir jie 
krenta lygiai gausiomis kaskadomis, kaip ir vanduo nuo skardi
nių stogŲ. Širdis visą laiką skaudžiai daužosi; jis trokšta matyti 
sceną, matyti prieš save tūkstančius akiui, kurios sektų ir vertin
tų jo kūrybą. Tada ateitų, akimirksnis, kada jis būtų laimingiau
sias ir didžiausias — pats savyje ir prieš daugybę žmonių. Jis 
jaučia, kad už tą akimirksnį atiduotų ne tik gyvybę, bet ir savo 
sielą, sąžinę, laisvę, meilę -— viską, viską... Kad tik kas pasaky
tų, kad tai bus, kad ateitų tai nors vienintelį kartą per visą gy
venimą. Dabar nieko nėra ir nėra, ir gal visas gyvenimas bus 
tik senų batų ir skarmalų valkiojimas po pasaulį.

Toli loja šuo ir kurčiai bilda sunkus vežimas. Rudžiūnas 
tylus ir susikaupęs eina į savo palėpę.

» * ' ’ ; o ‘

2 •
L

.. . , ■ c

Kai po trijų mėnesių Rudžiūnas išėjo iš ligoninės, tai pir
miausia nuėjo į teatrą. Kad jam gali netekti net paprasto darbo 

_ ten dirbti — jis nepagalvojo. Jis žinojo, kad į senąją palėpę grįž
ti negali —- tai . buvo aišku — bet buvo dar teatras, o ten reikė
jo ir paprastų darbininkų. Kupinas vilčių jis grįžo į savo seną 
vietą. Tačiau, net po daugelio metų, jis atsimindavo tą svaigimo, 
o gal merdėjimo jausmą, su kuriuo jis uždarė paskui save žalsvo 
kabineto duris. Paprastas reikalas: jo vietoj dirbo kitas, ir jis iš
girdo šaltą ir paprastą posakį: „mums labai gaila, bet priversti 
esaine jus atleisti. Be to, tamsta dabar toks nusilpęs — sunku 
tikėtis, kad galėtumei dirbti. Taigi — laimingo poilsio, taisykite 
sveikatą!“ Tada jau visai buvo aišku jam, kad prieš jį išaugo 
kalnas, dar vienas kalnas, kuris užmušė viltį.

Vakare jis vaikšto užkampiais, praeina eilę smuklių. Mirga 
skambūs vardai: „Lozana“, „Milanas“, „Neapolis“, „Apsvaigusi 
Saulė“ ir „Alaus Niagara“. Jam patinka tas pavadinimas. Jis įei
na ir geria alų, geria degtinę, nežmoniškai godžiai, bet užsimirš
ti negali. Prie jo prieina riebus, viena akim šeimininkas ir rei
kalauja užsimokėti. Rudžiūnas ilgai žiūri į jo vienintelę, mažą 
akį, kuri žiauriai žvilga tarp raudonų vokų. ; Smuklininkas dar 
kartą pakartoja savo reikalavimą.

—- Aš esu artistas, neturiu pinigų... Ne, aš tik norėjau bū
ti artistu, — sako Andrius ir gėda beveik smaugia jį,

— A... a... žinom tokius! Artistas! Tfu, brudas! Artistas — 
o pinigų nė grašio. Nu — nori gauti vietą? Nori vaidinti, a?

1 Liks pas mane. Važinėsi, ot ten, senu dviračiu, virsi, rodysies 
publikai kiauromis kelnėmis ir retkarčiais šį — tą pasakysi, pa-
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pasakosi — ką norėsi. Jaska, idijotas, pasikorė vakar! — nubai
gė.jis paniekinančiu tonu.

'■ • — Pasikorė? Kaip tai?
, — Kaip! Ot taip ir jis vikriai brūkštelėjo smilium per 

Radžiūno. kaklą. '
—• A... — Radžiūnui atrodo, kad jis sugauna naują mintį. 

—- Ot taip, — skamba jo ausyse smuklininko balsas.
Vieną vakarą jis jau, buvo „Alaus Niagaros“ užkulisy. Vi

sur kvepėjo degtine, blogais papirosais ir prikvėpuotu oru. And
rius turėjo savo programą. Jis galvojo apie Ibseną ir Hauptma- 
ną, apie nelaimingąjį karalių Lyrą... -

— Išeisiu ir priversiu atbusti pusgirčiuose galvijuose žmo
gių. Priversiu klausyti manęs, priversiu nutilti palaidą šarlatanų 
gaują. Tegul čia bus mano laimės bandymas. Kas žino — gal 
nuo to priklausys mano tolimesnis likimas...

~ Jis žiūrėjo į sūlę, kur už gėralais aplaistytų staliukų sėdė
jo įvairaus plauko tipai, šniaukštė saulėgrąžų sėklas, spiaudė ir 
gėrė. Retkarčiais jį krėtė pasibiaūrėjimo šiurpas. Jis matė, kaip 
nuo „scenos“ grįžo Nini, tuščiomis, išgesusiomis akimis ir alum 
sulietą suknele. Tai reiškė, kad publikai „numeris“ nepatiko ir 
kas negailėjo alaus — pylė jį „artistui“ į veidą. Nini sėdėjo da
bar kampe, nelaiminga, pasenusi, nuo alaus šlapia nugara.

Kai Andrius išėjo į sceną, jį sutiko šūkavimai, paskui jie 
nutilę klausėsi jo žodžių, lyg iš kito pasaulio atėjusių. Atrodė, 
kad visi nustebo. Retkarčiais jis girdėjo garsų Nini verksmą. 
Staiga kaži kas žėrė saulėgrąžų saują tiesiai jam į veidą. Rudžiu - 
nas smarkiai sumirksėjo ir sumišo. Tuo pat metu jį perpylė alum, 
kažin kas sviedė šakutę. Kurčiai dundėjo duslūs balsai.

Andrius lėtai nusigrįžo ir, praėjęs pro verkiančią Nini, iš
ėjo į gatvę. Pusiau sąmoningai jis pasuko upės link. Jis jautė 
didelę tuštumą galvoj ir didelį skausmą, kuris užvaldė visus jo 
jausmus. Iš tolo jis jau matė juodą vandenį, tyliai slenkantį to
lyn, matė kelis drebančius žiburius, kurie plaukiojo toli nuo kraš
to. .Visa jam atrodė, kaip senai sapnuotas sapnas — neaiškiai ir 
beveik maloniai. Jis sustojo ant tilto, atsirėmė į šaltą geležį.

Toli iš tamsumos išsineria baltas garlaivis. Tik dabar jis 
prisimena Jeronimą ir Joaną. Jie lankė jį ligoninėj. Joana net du 
kartu atnešė kelis žiedus gėlių. Jis net buvo norėjęs pas juos 
užeiti, bet gėda buvo pasirodyti smuklės „komedijantu“. .

— Ne. Ir ten aš nenueisiu... Niekada — visur gėda, nes 
palikau tik menkas šarlatanas. Driskius! — Mintys suryzga, nesą
moningai jis perlipa turėklus. Po kojomis juoda ir baisu. Momen
taliai per sąmonę prabėga alum apipilta Nini ir paskui Joana, 
jos didelės akys ir auksinis veido’ atspalvis,

— Iki tiek — ne! Iki Nini nenusileisiu.. Ura! — surinka 
jis laukiniu balsu ir apmirusia širdim išskečia rankas kristi... 
Kažin kas stipriai nutveria jį už pečių.
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— Rupūžė... Ot rupūžė! Prisilakei, matyt, šėtone, — aukš- 
J tas policininkas beceremoniškai lengvai perkelia jį per turėklus

i atgal. —Skandintis užsimanei, a? Oi duoti, tau duoti... Jie skan- *
j dinasi, o tu žmogus ieškok jų paskui po visus užkampius. Nors
i po traukinių lįstum, arba šautumeis, tai vis dar žymė aiški liktų.

O dabar jis į vandenį! Nu, dabar gyvensi ilgai dar. Aš jau ži
nau, tokie paskui mirties, kaip ugnies bijo.

’ — Man vistiek jau nėrą_ko... — Andrius suklumpa čia pat,
j suima rankom galvą, o ašaros tik lekia, tik lekia pasiutusiu grei

tumu ir' krinta ant purvino tilto. Jis beveik nejaučia nieko, jam 
atrodo, kad jis visai, ramus ir kad aplink yra labai tuščia ir tylu.

— Nu ot, nu ot... — murma policininkas ir jam pačiam 
sunku kalbėti pro suspaustą gerklę.

• — Namai kur bus? — klausia jis?
— Namai? Namai? Palaukit... A, „nebus“ mano namu — 

atsako jis tuo pačiu stilium.
— Chm... Na, būna ir taip... Ką dabar su patim daryti? Gal 

į nuovadą reiktų? Ne,, ne sako jis, pastebėjęs Andriaus nusi
minimą — eisim tuo tarpu pas mane. Čia visai netoli; gyvenu 
su broliu. Nu, nu... prašau ramiai, su policija turit reikalo, ’— 
šiuos žodžius tariant'jo geraširdis veidas nepaprastai reikšmingas.

— Brolis prie geležinkelio dirba. Galėsi ir pats ten pakliū
ti, jei norėsi darbo.

' — Aš?.
J ■ ■ ■ ■ • .. . ■ ' • ' ■ •

— Nu taigi!
- 3 r . 7 ‘ ■' ' ■

Andrius eina apsnigtu geležinkelio pylimu. Jis . geležinkelio
t sargas. Iš tolo jis mato nedidelę mergaitę.
; _ Joana! — pašaukia jis. Ji atbėga uždususi, raudona, pa-

:: semia sniego rieškučias ir; beria jam į veidą. Jis tyliai šypso ir
žiūri į jos linksmas akis.

— Joana, tu esi tikra laimė, — sako jis.
— Ar tau? — ji nusijuokia. — Geriau paklausyk ką pasa

kysiu: mūdu su Jeronimu atvažiuosim pas Tave Kūčių švęsti. 
Mieste nenorim, atsibodo. Visi važiuoja — kodėl mes negalim? 
Viską sutvarkysim puikiai. Pamatysi! Na, ko nesidžiaugi?

— Ach, Joana, aš negaliu ir pasakyti, kaip džiaugiuos.
Juodu greitai eina geležinkelio pylimu. Po kojom gurgžda 

sniegas, o vakaruose nusileido saulė ir paliko tamsiai kruviną 
dangų. Už pušyno pakyla jaunas mėnuo ir Vakarinė spindi ryš
ki ir skaisti. 1

— AŠ truputį užeisiu pas tave, Andriau, o paskui bėgu į 
stotį. Už valandos, eis mano traukinys.

- Gerai, Joana. Dieve, kokia ji šviesi! — sako jis ir pats 
gerai nežino, ar tuos žodžius taikė Joanai, ar Vakarinei žvaigždei.

Dar kelios žvaigždės sužibo tamsėjančiame skliaute, o ‘pu
šynas visai pajuodavo.

* i • ■ . ’ *

• ■ ■ »
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ELINA BUJOKAITĖ 
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Atsiminimų Marija
Lyg būriai balandžių atminimai renkas, 
arfom sidabrinėm groja jų sparnai — 
sutemoje globia švelnios, blyškios rankos,

•j ' . * . • *

neša, kur laimingas tu kada buvai,..

• • • •* • • * •

.... Iškilmingai vėliai ima gaust vargonai 
mažoje bažnyčioj gegužės metu, 
kur altoriai skęsta ievoj ir purienuos 
ir jaunų berželių limpančiam medy j.

Smilkalų rūkuose aukso žvaigždės plauko...
(Ko meldeis anuomet — nėnebežinai).- 
Ir banguoja giesmės, lyg rugiai išplaukę, 
Varpinėj atbunda miegantys varpai.

i ' •

Už langų kaštanai savo žvakes dega 
vakaro sutikti — kvepiančio, ramaus...

: ' Didžiajam altoriuj tamsios, liūdnos akys,
4 ’ ... * 

sidabrinis rūbas „atmeni?“ paklaus.
' J

Išsiskirstys žmonės, užmirši jų bruožus, 
ir zakristijonas raktais sužvangės — ... . - ■

‘ Tu ir vėl užmirši vakarus gegužės, 
lyg raudoną kelią kritusios žvaigždės.

• •' • • • • ♦ • » ■ • •

Kai ruduo ateina — dienos tamsios, nykios, 
net meldimas žodžių kartais nežinai, 
prisimins gegužis, kvepiantis alyvom, 
vakaro ramybę skelbiantys varpai... 

I ■ . ■ ’ • • " r
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Mieloji Viešnia
arba valandėlė pas p. Bronislava Drangelienę Darlys

' . > ' ■ , * * X

Giedriai nusiteikusi rudens saulė plūsta pro langus, glosty
dama raudonu, kaip kraujas ir baitu, kaip sniegas, žiedu puokš
tes, kurios tyliai mena taip švelniai mylinčią ir giliai kenčiančią 
Toską, kokią —r mūsų operoj dainuodama, — sukūrė mums p. 
Br. Drangelienė Darlys.

sveikinus,— gražiai lietuviškai kalbanti, truputį su svetimu 
akcentu. Svetimas akcentas nerėžia ausies, bet maloniai nuteikia, 
primindamas, kad svetur gimusi ir augusi, svetur išėjusi mokslus, 
vis tik gražiai moka ir savo tėvu kalbą ne tik žodžiu, bet ir raštu.

r

Bronislava Drangelienė-Darlys

s

„N. Romuvos* klišė*
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— Iš karto sunku buvo susivaikyti nosinėse, — šypsosi, — 
bet dabar rašau taip pat gerai lietuviškai, kaip ir angliškai.

Tėvai prieš 35 metus išvyko iš Lietuvos į Škotiją ir apsi- ""-.J. 
gyveno Glasgove, kame ir ponia yra gimusi. . ~ !

Tėvas vilkaviškietis Jonas Bernotą, motina Bronislava Mi- j
cevičiūtė iš .Kudirkos Naumiesčio. Motinos tėvai buvo geri Ku
dirkos pažįstami. Viso šeimos yra 3 sesers. Vyriausioji — mūšy 
mieloji dainininkė, antroji — Vanda Petrulienė, mėgėja dailinin- ,
kė, specializavusis komercijos kursuose, kame be praktikos da
lyki;, mokoma ir tapybos. Ji šią vasarą irgi viešėjo Lietuvoje ir -
nemaža piešė. Išsivežė į Ameriką paveiksly iš Palangos pajūrio, 
Birštono beržui alėją ir t. t. Trečioji — Aldona Lietuvos konsulo 
Sekretorė Amerikoje, š. m. lapkričio 15 d. ištekėjo už dr. Jovai
šos, lietuvio. L

Ponia Bronislava Drangelienė Darlys yra baigusi gimna
ziją ir universitą (humanitarinį fakultetą) :Wavkegane, netoli 
Čikagos. Iš mažens pastebimi meniški gabumai ir gražus balsas, 
todėl jau nuo 10 mėty, mokosi muzikos, pianinu skambinti, ir 
ima dainavimo pamokas. 15. mėty būdama pirmą įkartą viešai 
pasirodo scenoje, dainuodama operetėj „Mikado“. Į Čikagos kon
servatoriją įstoja 1928 m. ir ją baigia 1932 m., o 1933 m. jau

- priimta į Čikagos operą.
Mėgstamiausios ponios operos: Džiokanda, (kaip debiutas 

Čikagos operoj) Aida, Tosca, Trubadūrai...
\ Laisvu laiku ponia ypatingai mėgstanti skaityti. Nemaža per- 

skaičiusi ir lietuviy rašytoji;, kaip „Altoriy šešėly“, „Frank Kruk“. 
„Frank Kruk“ nepatikęs, — nors ir talentingai parašytas, — 
autorius nesuprantąs lietuvio amerikiečio dvasios ir jį tik suka
rikatūrinęs. .

Iš pasauliniu rašytoju mėgiamiausi esą rusai, kaip Dosto
jevskis, Tolstojus, Lermontovas, nes motina dar mažai šį tą iš 
ju paskalydavusi (motina yra baigusi gimnaziją), pati ponia visa 
suprantanti rusiškai.

Tėvai ir Amerikoje ūkininkauja ir ponia išaugo ūky. Daž
nai motina su meile mini savo kraštą, su dukterimi, kalbėdama 
lietuviškai. Pasakoja apie lietuviu priespaudos metus, ilgisi pa
matyti laisvą tėvynę, ir dukterų širdyse jau iš mažens įauga į 
sielą savosios žemės pasiilgimas, troškimas pamatyti, todėl ir po
nia, atvažiavusi Lietuvon, žiūri į ją ne svetimtaučio akimis, bet 
savosios žemės pasiilgusiomis akimis, tėvynės meilė, kaip kraujo 
giesmė, švyti širdy.

— Kokia graži ir miela Lietuvos gamta, taip norisi visur 
apvažiuoti, visa pamatyti. Vasarą su sesute buvome Palangoje 
ir Birštone, bet vis maža laiko, —- skundžiasi. — Labai miela 
dainuoti lietuviams ir lietuviškai. Daug kas patarė ir Toscą dai
nuoti angliškai ar itališkai, — kaip esu įpratusi, — esą sunku 
būsią įpratinti balsą į lietuviškus garsus ypač dvibalses, bet aš 
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ūžsispyriąti ir išmokau... ir, rodos, neblogai, bent laikraščiuose
priekaištu nebuvo.

Ir jaučiu, kad tie žodžiai plaukia iš širdies, kaip srovės 
upeliūkštis, gaivinami didelės savo krašto meilės.

— Kai grįžau po kongreso Amerikon ir ėmiau pasakoti 
įspūdžius, tai vietos lietuviai juokėsi, būk aš į viską žiūrėjusi pro 
rausvus akinius, — šypsosi akys, — bet aš matau, kas yra ir 
ko nėra... štai, mano kambary nėra įvesta vandens, betas to trū- 
kūmo tai tikrai nė nepastebiu... O šiaip Kaunas gali lygintis su 
užsienio miestais drąsiai. ~----- ------- ~

Žavi ponią ir Lietuvos jaunimas, kaip patriotiškas, gilus, 
rimtai žiūrįs į ateitį.

Lapkričio m. 22 d. ponia išlydėjo savo seserį Amerikon, o 
pati gruodžio m. pradžioj vyko į Angliją gastroliuoti: į Glasgo- 
vą ir Londoną. Po gastrolių. į Lietuvą.

— Būdama Europoje būtinai noriu Kalėdas ir Naujus Me
tus praleisti Lietuvoje. Po švenčių tolimesnės gastrolės: Maskva, 
Budapeštas, Praha, Viena ir t. t. — gyvai pasakoja, — po gast
rolių Europoje vykstu Amerikon. Ateinančią vasarą gal pasiek
siu Australiją ir kitus kraštus. Bet 1038 m. būtinai vėl noriu 
atvykti Liętuvon^—sušvinta šypsena akyse: —bus dainų šventė, 
20 'metų/Lietuvos^ nepriklausomybės sukaktuvės, noriu bendru 
visų lietuvių džiaugšmu pagyventi. Ir noriu atvykti ne viena, bet 
su tėveliais ir seserim. Tegu ir tėveliai pamatys savo laisvą 
tėvynę, o tai jie, — vien mano pasakojimų klausydami, — ir 
juokiasi ir verkia.

Paklausta ponia apie pasilikimą mūsų operoj, susimąsto:
— Aš apie tai nesu galvojusi... gal geriau visada pasilikti 

viešnia... —
Einu ilgu, kilimais išklotu, pustamsiu Lietuvos viešbučio

koridoriumi, o mintys vis grįžta į tą pilną žiedų kambarį, kur 
plaka tikra lietuviška, širdis. Ir ta širdis mums ypač yrą brangi, 
nes ir gyvendama Amerikoje savo ypatingai gražiu, švelniu balsu 
ir lietuviškomis dainomis, kurstys tėvynės meilę mūsų išeivių 
širdyse: dainos tiesiau ir giliau įauga į mūsų sielą, negu gra
žiausios prakalbos. O kiek daug yra širdžių anapus jūrų marelių, 
kurios reikalingos nuolatinio gaivinimo.

Jei mums ir nedaug teks pasidžiaugti Ponios menišku dai
navimu, gražiu balsu, tai širdingai linkime anapus marių būti 
lietuvybės apaštalu. Mūsų širdys visados lauks Ponios su meile, 
su meile pasitiks ir išlydės...

Išėjus į gatvę, saulė vėl pasitinka, šypsodama pro nuogas 
medžių šakas, ir mena Ponią šypsančiom akim...
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J. AUGUSTAITYTĖ-VAIČIŪNIENĖ

Našlaitė ir laimė
Jinai nuėjo ■ susikup.rinusį naktį, 
O aš įpamotės rūsčios namus.... 
Juodieji šunes, baigę šviesąlakti, 
Išlojo nežinion paliegusius džiaugsmus...

Ji slankios kur po dykumas, po slėnis,
O aš ganysiu karves pamotės piktos,
Ir vėjas išnešios sudegusiosios saulės plėnis
Iki ribą ateinančios kartos.

Ir mis jinai žiogais, medum laukinių bičių, 
Kaip kitkart šventas Jonas pajordanyje...

: O aš našlaitės ašaroms, grūdais garstyčių. 
Krykštavimais antelės girioj žalioje....

1 I

O kai suves mus netikėtinumai,
Nebepažinsim jau tada viena kitos.. .
Ant tavęs pranašo kieti bus rūbai — 
Man kryžius ant raukšlėtosios kaktos.

DANUTĖ LIPČIŪTĖ

Išpasakos
Visos mano dienos — ilgėjimosi pynė, 
Visos mano naktys — lūkesčių kalba, 
Rytmetį užgimęs saulėj susivystė 
Žiedas dar jaunutis, žiedas kaip rasa. 
Gimsta jo lapeliai vėjo išvilioti, 
Saulė jau paniro pasakoj žiedą, 
Supasi ten laimė laime užliūliuota 
Taurėj paslaptingoj žodžių amžinų. 
Saulę palydėjęs mėnesiu apsvaigsta, 
Ir į žvaigždes stiepias ten už debesų. 
Amžių iškentėtų, šalnos naktį visą 
Dėl rasos karolių, saulės bučinių.
Visos mano dienos — ilgesio grandinė, 
Visos mano naktys. lūkesčių kalba. 
Kol lapeliai taurės dar vis susipynę, 
— dar neišgyventa pasaka visa.
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KUN. A. ('.RAUSI, VS
Moteris ir religija1Ši tema yra plati ir ją galima būtų įvairiausiais žvilgsniais nagrinėti. Aš čia imsiu kalbamą temą ta prasme 1) kiek moteriai, kaip moteriai, religija yra artima ir 2) kuriuo būdu moters religingumas gali patarnauti religijai, o ypač, jos konkrečiam pasireiškimui, krikščioniškai katalikybei.Jei jau apskritai apie žmogų etnologai sako, kad jis yra „animal religiosae“, tai šią garbingą sąvoką ypatingai galima taikyti moteriai. Kai mes pažvelgiame į moters dvasios gilybes, pamatome tiek joje giminingą religijai pradą, kad mūsų nei kiek nenustebina josios didesnis negu vyru religingumas. Juk ar ne ji ilgisi ideales meilės moterystėje ir, tos meilės nesurasdama, giliu liūdesio šydu apsidengia gyvenime? Ar ne ji yra tasai Širdies žmogus, kurį artimo vargai jaudina ir kuris todėl, užmiršdamas savąjį „aš“, išsilieja į kitus jiems altruistiškai pasišvęsdamas? Ar ne ją labiausiai jaudina kasdienio gyvenimo, taip tolimo artimo meilei, tikrovė ir ar ne ji tada ilgisi ideales, išsvajotos ir tobulesnės žmonijai buities?. Kas daugiau už moterį, jau gamtos paskyrimu ir dėl savo prigimties jautrumo, kenčia ir pajėgia iškęsti, ar ne ji? Ar ne joje glūdi tas stebėtinas intuicijos, to dvasinio įžvelgimo jausmas, kurs turėdamas kažko mistinio, viršijančio protą, yra tartum dvasinis palietimas viršgamtinio gyvenimo? Tad viskas moters prigimty]e, ar tai minėtasis ilgesys idealesnės tikrovės meilėje ir pilnam neteisybės gyvenime, ar tai pajėgumas daugiau pasišvęsti ir kentėti negu vyras, jos prigimtyje tiesia rankas į dvasines, neapčiuopiamas aukštybes ir verčia dėl jų aukotis. Kilimas iš materiales tikrovės į dvasios viršūnes, pajėgumas savo dvasia materiales sunkenybes ir kančias nugalėti, tai vis dvasingo religingumo pradai.Yra žmonių, kurie apskritai žiūrėdami į religiją kaip į jausmo dalyką, pašiepiamai ir su pasigailėjimu žiūri į moters religin

gumą, [matydami jame tik jausmą ir tai jausmą dažnai netinkamom formom pasireiškiantį. Tiesa, kad neretai, esant neperaukš- tai dvasinei kultūrai, ir religingumas, pats savyje geras ir n ere-
‘Paskaita skaityta š. m. lapkričio 12 d. Moterų Akademijoje Kaune.. •' 21
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tai pilnas aukštesnės meilės, gali netinkamom ir atgrasinančiom inteligentą formom pasireikšti. Bet netiesa, kad religija yra jausmo dalykas ir kad moters religingumas galėty būti aiškinamas tokiu jausmu, kurs būty vertas pajuokos. Jei moters religingume yra jausmo, tai jis dažniausiai būna tasai kilnus jausmas, kursai, versdamas ją artimiesiems pasišvęsti, labai daug gero yra padaręs ir yra vertas aukščiausios pagarbos. Religija nėra vien jaus
mas. Ji yra kažkas, kas reikalauja valios, pastangų ir nusigalė- 
jimo' Būti religingu, tai reikia būti nuolatiniu kovotoju, nusiga- lėtoj u, t. y. būti valios žmogumi. Tad tolimas nuo tikėjimo nėra kaž kas vyriško, o yra vien lepšiškumas. Silpnas tas, kurs tolsta nuo aukos, nuo tos aukos, iš kurios atsiranda viskas, kas vaisinga ir gražu pasauly. Ir todėl žmogus neturi teisės pajuokti kartais ir nevykusiai paprastos moteriškės reiškiamos religingumo nuotaikos, nes tam religingumui pareikšti reikia daugiau vyriškumo ir valios, negu jį pajuokti. Kiek galingos valios, kad ir pas mus Kaune, parodo tos tarnaitės, kurios paskutinės šeimoje ei- /Äamos gulti ir, nutraukdamos savo trumpą miegą, pirmos keliasi, kad išklausius ankstybu mišiy. Jei jos vadovautysi jausmu, kurs tik patogumu teieško, jos kitaip elgtysi. .Jei jau aiškinti moters didesnį religingumą kuriuo jausmu, tai greičiau tuo jausmu, kurio esitnas gali ne vieną, moters religingumą pajuokiantį, priversti parausti. Tas jausmas, tai noras 
pasaulio brutales jėgos aky vaizdo j e rasti atramą. Labiau negu Vyras gyvenime kentėdama ir labiau negu jis išstatyta neteisybės, ją galinčios nuskriausti’ pavojun, ji, kaip fiziniai silpnesnė, glaudžiasi prie religijos, ieškodama joje stiprybės. Nori religijos viešpatavimo pasauly, kad ją galinti skaudžiai paliesti stiprybė, lik-' tu religijos sušvelninta ir nevirstu brutalumu. Štai kodėl vienam savo paveiksle Rainelis vaizduoja moterį, tuojau po sutvėrimo, tiesiančią rankas į Dievą, lyg ir suprantančią savo bejėgumą.Moters religingume lyg ir glūdi paslėptas supratimas to, kad nustojus pasauliui religingumo, jos padėtis pablogėtų. Kad tikrai taip būti>, nesunku nujausti ir suprasti. Juk ji puikiai1 ir dabar mato, kad, puolant kurioje nors visuomenės dalyje religijai, per visokeriopą pornografiją diktuojančią žemą moters supratimą, ji nuasmeninama ir paverčiama tik pasismaginimo įrankiu. Giliau įsigilinus ji pamato ir tai, kad moters nureliginimas yra taip pat ir jos numoterinimas, nes nureliginimas jai atima šias dorybes: nuolankumą, kuklumą, gailestingumą ir meilę. O be jy moteris pasidaro labai nemoteriška. Ji negali nepastebėti ir to, kad įvairios joms siūlomos netikėjimp laisvės gal ir yra kam tik
ros laisvės, tik ne jai. Jau ir natūraliai galvojant vad. „laisvoji meilė“ tik išeina į bloga jai, nes ji, greičiau negru vyras pasen- dama, trumpiau gali ta laisve naudotis, jai, vyro apleistai, daug sunkiau pragyventi ir pagaliau toji laisvė daugiau ar mažiau pažeidžia jos kaip moters gilinusį motiniškumo jausmą. Pagaliau
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ji mato nesuskaitomų gyvenimo pavyzdžių : patyrimo patvirtintą 
faktą, kad nureliginimas veda ir į žmonių nužmoninimą,nes tik
ras žmoniškumas, gali būti ugdomas tik toje visuomenėje, kuri, 
aukštai galvodama apie žmogų, jo aukštą vertybę iškelia. Tad mo
teris, atsisakydama-nuo religijos ar net kovodama prieš ją, einą . 
prieš savo prigimtį ir nežino to, kad ji, kovodama prieš moters 
vertybės pagrindą, rengia ją naujai vergijai. Tad be jokio perdė
jimo galima pasakyti, kad tie, kurie kovoja prieš religiją, kovo 
ja drauge prieš moterį ir jos reikalus.

Po to viso-lieka suprantama, kodėl moterys tiek uoliai ir 
noriai glaudėsi prie tobuliausios religijos — krikščionybės, kuri, 
anot Montalemberto, yra tikroji moterų tėvynė. Tik krikščionybė
je, kuri iškėlė jos nelygstamą nemarios sielos vertybę, ji įgijo 
tikro žmogaus vardą. Tik krikščionybėje, iškėlusioje moterį Ma
rijos pavidale ant savo altorių, ji pajuto savo aukštą vertybę. Tik 
toje religijoje, kuri iškėlė netekėjusios ir nekaltos mergaitės, iki 
tol žeminamos, vertybę, moteris pasijuto, kad ji nėra vien tik ly
tinė būtybė vyrui skirta, bet, kad ir šalia moterystės, pati savy
je, ji yra verta pagarbos. Feminisčių svajojama moters emanci
pacija yra įvykusi krikščionj''bėje, nes tikra emancipacija, tai išsi
laisvinimas iš lyties vergijos ir iš kito žmogaus neretai tikros gei
dulių tironijos. Tad tikros emancipantės yra vienuolės, kurios jau 
vien savo egzistavimu pakelia moters vertybę ir moterystėje. Tų 
visų stambių faktų akivaizdoje ar dar begali nuo krikščionybės 
atgrąsinti moterį tariami moterų niekinimai šv. Rašte? Jei ir bū
tų vienas antras posakis, kuris atrodytų nepalankus moterims, 
tad ir tokiu atveju inteligentinga moteris žino, kad moters paver
gimo stabmeldiškoje senovėje liekanos negali neatsispindėti šv. 
Rašte ar pas Bažnyčios Tėvus! Jei kas po to viso dar jai kalbė
tų pasakas apie tariamą Bažnyčios atstovų tarpe josios sielos eg
zistencijos diskutavimą, užtektų tik jai prisiminti, kad jau pir
mais amžiais krikščionybė garbino kaip šventąsias — moteris kan
kines. Jų vardai: Felicija, Perpetua, Agota, Lucija, Agnietė, Ceci
lija ir Anastazija, jau nuo seniausių laikų minimos švenčiausioje 
mišių dalyje, kanone. '

Po to viso lieka suprantama ir tai, kodėl moterys taip uo
liai dalyvavo ir dalyvauja krikščionybės platinimo ir josios pagi
linimo darbe. Buvo tai tartum atsidėkojimas už moters išaukšti- 
nimą. Buvo tai taip pat ir savo religingos prigimties praktiškas 
ir gyvenimiškas pareiškimas. Jos, tartum karijatidės palaikančios 
graikų šventyklos stogą, visada rėmė ir palaikė religiją. Tik pri
siminkime Kristų sekančias moteris, prisiminkime apaštalų bend
radarbes, kurias tie savo laiškuose sveikino, ir pirmųjų amžių 
šventas našles, ir djakonises. Bet pirm visko prisiminkime „ Vieš- 
paties tarnaitę“ — Mariją, kuri savo žodžiais angelui „teesie, 
kaip tu pasakei“, anot Georges Goyau, sutiko leisti Bažnyčios 
įkūrimą, kuri, draug su apaštalais sulaukusi šv. Dvasios atsiun-
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timo, tapo Bažnyčios Motina, Viešpaties tarnaitės rolę atliko mo
terys ir tolimesnėje. Bažnyčios gyvenimo eigoje. Rolę Bažnyčios 
apaštalią j os atliko pavidale tu valdovu žmonų, kurios paragino 
juos pakrikštyti tautas. Rolę Bažnyčios gelbėtoju jos suvaidino, 
kada XI šimt., valdant Bažnyčią Gregoriui VII, grafienė Matil
da padėjo tam popiežiui nugalėti jo priešus, arba kai pavojingais 
Bažnyčiai Avinjono laikais XIV šimt. Brigitta ir Kotryna Senie- 
tė ragino popiežių grįžti į Romą. Rolę meilės jos atliko didžiųjų 
Bažnyčios mis tikiu, kaip Hildegarda, Kotryna iš Genujos, Mari
ja Magdalietė de Pazzis, Teresė iš Avilos iy kitu asmeny, kurios 
savo meilės susijungime su Dievu pasiekė aukščiausio. laipsnio. 
Rolę atsilyginto jos, rolę Veronikos šluostančios Viešpaties ap- 
spiaudytą veidą, jos atlieka aštriuose karmęličiu ir kituose vie
nuolynuose, kur naktines adoracijos atsilyginimu, visokiais ašt
rumais, stebinusiais konvertitą Huysmaną (veikale „Bnroute“) 
jos atsilygina už kitu nuodėmes. Rolę religinės atnaujintojos jos 
atlieka, Skelbdamos naujas pamaldumo formas, kaip tai Julijana 
— Dievo Kūno šventę ar Margarita - Marija Alacoque — pamal
dumą į Jėzaus Širdį. Rolę naujoviškos misijonierės — kaip tai 
visu mylima Vaikelio Jėzaus Teresė, .kuri net ir tolimu religijai 
širdžių simpatijas sau laimėjo. Rolę tikėjimo stiprintoją moterys 
atliko pavidale Bernardetos Soubirous, per kurią liko pasauliui 
duotas stebuklingasis daugelio tikėjimą stiprinantis Biurdas.

Ir Šiandien didelio religinio judėjimo — liturginio judėjimo, 
iš kurio Bažnyčia daug tikisi, vadas, dr. Pijus Parsch apie mo
ters rolę šiame judėjime sako: „Moteris o ypač mergaitė, tai ge
riausia liturgijos apaštale... moteriško jaunimo . padedami padary
sime pasaulį liturginiu“. Ir daug daug dar galima būtu nurodi
nėti nuopelnu ir tartum lyg padėkos aktu, kuriais istorijos bėgy
je moterys atsilygina Bažnyčiai ir todėl visai teisingai Bažnyčia 
savo oficialėje brevijoriaus maldoje gali vadinti moteris „devoto 
f etnines sexu“.

Tas garbingąsias roles religijai turi atlikti ir šiandienė mo
teris mūsų krašte. Turi jas atlikti sekdamos savo religinga pri
gimtim, atsidėkodamos religijai už jos išaukštinimą, kovodamos 
už moters gerovę ir palaikydamos garbingus praeities moterų, 
kaip Credo gynėju, tradicijas.

Kaip ir kunuo būdu gali šiandien moteris patarnauti • reli.* 
gijai? Pirmiausia savo asmenio gyvenimo sūrelį ginimu ir sukil- 
ninimu. „Kiekviena siela, kuri kyla, kelia pasaulį” — sakydavo 
Blžbieta Deseur. Kaip vyras be šito dvasinio kilimo tampa gei
duliu auka, taip moteris tampa savo ydų, ypač tuštybės^ verge. 
Ir vyriškumas, ir moteriškumas., per gimtosios nuodėmės katast
rofą ydų apsunkinti, pasiekia savo apvalymo ir gerųjų savybių 
sustiprinimo per religiją. Moteris, kuri nešioja savyje fizinę gy
vybę ar tos gyvybės galimybę, turi semtis ir dvasinės gyvybės 
iš religijos šaltiniu, nes fizinė gyvybė, dvasinės neapvaisinta, ne-
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daug turi vertės. Atrodo, kad jokia mintis negalėty tiek prisidė
ti prie moters gyvenimo sureliginimo ar jos religinio gyvenimo 
pagilinimo, >kaip atsilyginimo Dieviškai Širdžiai mintis. Užuo
jautos jausmas yra labai stiprus pas moterį, ir to jausmo vedi
nos jos verkė Kristaus kančios tnetji, it Jo veidą nušluostė, ir 
po kryžiumi, beveik visiems vyrams, išskyrus Joną, išsibėgiojus, 
stovėjo. Tasai natūralus jausmas įgys savo religinio tamprumo, 
jei moteris prisimins, kad, anot šv. Rašto, nuodėmė yra naujas 
Kristaus kryžiavimas, jei prisimins, kad tie kryžiavimai, kurie se
niau būdavo pavieniai faktai, šiandien virsta masiniais faktais 
ištisiems kraštams plačiu mastu visokiais antireliginiais įstatymais, 
kryžiuojant Jį žmoniu širdyse.__ „

Sureliginus savo gyvenimą, ji pasidarys kilnesnė, dorovin- 
gesnė ir tuo būdu iššauks sau pagarbos vyruose. Pagarba gi yra 
religinis jausmas ar bent religijos prieškambarys. Tada sustiprės 
josios- kuklumo irvgėdos jausmas, kurs turi kažką artimo su re
ligine paslaptim. Štai kodėl, anot Foersterio, „kur nyksta moters 
gėdos jausmas, kur moteris dėl to nustoja savo vertės pajautimo, 
ir . kur vyras nebegerbia moters, ten visose srityse pažeidžiamos 
nematomojo pasaulio teisės“. Atsimindama, kad per vaiky gim
dymą ji dalyvauja Dievo tvėryboje, anot Klugo, busimoji motina 
turėtu jaustis kaip tabernakulis..', ir vyro meilė turėtu būti tartum 
šviesa prieš jį. Tokiu būdu per savo gyvenimo sureliginimą ir 

; sukilninimą moteris įgyja, pagarbos, o toji parengia kelią, pareikš
ti pagarbą ir Aukščiausiam Kilnumo Šaltiniui. Tokio moters as
menybės kilnumo, anot minėtojo Foersterio, nori ir vyrai, nes 
anot jo „juo daugiau pažįsta vyras Ie.Vą, tuo labiau jis ilgisi Ma
rijos“, t. y. tobulos moters.

Moteris dar gali patarnauti religijai įnešdama religinės dva
sios į šeimos gyvenimą. Juk ne veltui ji daugelio vadinama „šei
mos kunige”. Ji pirmiausia turi sukilninti moterystės artimybę 
„Moteris tampa žmona ne per geidulingumą, bet per meilę“ — 
sako šv. Augustinas. Rūpindamasi normaliu moterystės gyveni
mu ir švelniai, bet drauge su rodomu skausmu, atkalbinėdama 

.antrąją pusę nuo antinatūraliniy exeesU, ji rengia kelią religijai 
įeiti į šeimą, nes nesaikingas seksualumas užmuša galimybę re- 
ligijon palinkti. Moteris neprivalo prieiti prie to, kad jos dirbti
nais būdais sulaikoma motinystė išsigimty į kokį nors šuny kul
tą, kaip tai nesykį įvyksta. Ne per jos gi kaltę, esant bevaikei 
ji. privalo visą savo motiniškumo jausmą pašvęsti visuomenės ge
rovei.

Negana: to, moteris privalo sukrikščioninti ir išorinį šeimos 
gyvenimą. Nors toji rolė pirmiausia tiktu vyrui, dėl jo tradicinio 
pavadinimo šeimos galva, tačiau anot Pijaus XI enciklikos „Cas- 
ti connubii“, jei vyras savo pareigu <neatlieka, tada yra moters 
uždavinys jo vietą šeimynos vadovavime perimti“. Pirmiausia tad 
religine kambario atmosfera, ypač religinė saliono atmosfera ir
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■ pašalinimas viso, kas antireliginio ir antimoralaus jai turi rūpėti. Bažnyčios įsakymą laikymas, ypač sekmadienio Mišiv klausymo ir penktadienio pasninkas. Nors ir kiti šeimos nariai to nevykdytu, ji tačiau, pilna dvasios giedros, turi rodyti ištikimybės pavyzdį. Jei šeimoje neklausoma Bažnyčios autoriteto, tai ku- ria teise galima reikalauti iš vaiku tėvu autoriteto pripažinimo?! Antrą vertus, kiekvieno kito autoriteto pripažinimas kelia ir tėvu autoritetą vaiko akyse.Be,to, moteris privalo rūpintis religinės dvasios įkvėpimu 
vaikui. Čia gerokai prasikalsta inteligentės stačiai antireligine kryptim auklėdamos vaikus. Čia turiu galvoje tą perminkštą, perdaug patogu, nereikalaujantį jokios aukos ir nusigalėjimo iš vaiko, auklėjimą. Charakteringa,. kad net autobusuose vaikus pasodina tokios motinos, o pačios stovi arba leidžia šalia savęs vai- ■ kams sėdėti, kada tuo tarpu net seni žmonės stovi. Toks auklėjimas yra antireliginis, nes dorovės, religijos kelias yra ištisa sa
vęs ir savo patogumą atsižadėjimą grandinė, ir be savęs nugalėjimo negali būti jokios religijos, nei religingo gyvenimo. O kaip įpras j tą pagrindinį religijos aktą tas vaikas, kurs, statomas Šeimoje ant piedoStalo ir apie kurį visi turi šokinėti?! Štai kodėl netinkamai besireiškianti motinos meilė (negalima net jos tuo kilniu vardu „meilė“ vadinti!) dembralizuoja vaiką ir tampa antireliginiu veiksniu.Pagaliau. moteris šeimoje . turi rūpintis taip paveikti į neti
kinčius šeimos narius, kad jie grįžtu religįjon ar bent taptų jai palankesni. Tuo atveju reikia mokėti elgtis. Kartais moterys tampa kaltos dėl vyru ar vaiku nureliginimo, jei ju religingumas perdaug netinkamom formom ar netaktingai pasireiškia. Religinga moteris neprivalo, vyrams pamokslą sakyti, nes vyras nemėgsta būti kieno nors pamokomas. Ji privalo vyrą nežymiai sudominti religija, kad jis pats į religiją ateitu. Juk didžioji savo miesto apaš- " talė, evangelijoje minima samarietė, nemokė vyru apie Kristų, tik stengėsi juos sudominti, kad jie nueitu pas Kristų. Ir didžiojo konvertito Papini žmona nesakė savo vyrui pamokslu, bet tik * prašė, kad vyras padėtu jai pamokyti vaikus katekizmo ir tuo būdu katekizme dėstomom tiesiom suinteresavo vyrą. Toliau moteris turi taip elgtis, kad nebūtą jaučiama, kad ji nori atversti. Ji tik privalo savo elgesiu rodyti religijos simpatingą vaisingumą jos gyvenime ir tuo būdu apaštalauti. Norint kitus religiniai paveikti reikia dat išvengti to įspūdžio, kad mes mokome, nes tada žmogaus išdidumas prieštarauja tiesos priėmimui. Reikia, kad mūsų mokomasis suprastu, jog mus visus tiesa moko, kad mes visi esame jos mokiniai ir todėl turime jai nusilenkti. Norint kitą paveikti nereikia kelti tą dalyką, kurie mus. skiria, bet 
kurie jungia, bereikia ieškoti to kas yra antireliginio pas artimą, bet kas dar pasiliko religinio pas jį. Vienu žodžiu reikia ieškoti bendros platformos.
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Geriausį apaštalavimo pavyzdį netikinčiojo vyro atžvilgiu 
f ir geriausius metodus nurodė mums kilni ir pilna giliausios re

liginės dvasios moteris Elzbieta Leseur. Iš jos dienoraščio pati
riame josios apaštalavimo metodus. Ji turėjo antireliginiai nusi
teikusį, prisiskaičiusį / didžiųjų ' antireliginių autorių vyrą, kurs 

j persekiojo savo žmonos tikėjimą. Tačiau, ji, kurios visas gyve- 
! nimas buvo pilnas kūno ir dvasios kentėjimų,- pagaliau nugalėjo, 

savo vyrą. Po jos mirties jis atsivertė ir tapo vienuoliu.
Elzbieta Leseur suprasdama, kad moteris yra labiau pašaukta 

veikti neveikiant, veikti savo asm enim, kad geras apaštalauj a plačiau 
negu manome, ji stengėsi nuolat skelbti savo įsitikinimus, skelbti 
gyvenimu. Rūpindamasi kitų neužgauti, nesuerzinti, ji artėjo su 

j pagarba ir švelnumu prie sielų, stengdamasi suprasti visus ir
j viską. Ji netikinčius - vadino brangiomis sielomis, kurias reikia
) ypatingai mylėti. Ne tiek reikia disputuoti, kiek veikti, susitinkant
Į savo pavyzdžiu. Blaškyti prietarus, rodyti Dievą ir duoti Jį jausti
Į nekalbant apie Jį. „Reikia, kad viskas manyje kalbėtų apie Jį,
j neištariant Jo vardo“ — sakė ji. „Padaryk Viešpatie, kad per
■ mane Tave mylėtų“. Tikrai, tikintieji netikintiems apie Dievą per-
j daug kalba ir todėl padaro jiems Dievą perdaug apvalkiotą ir
.j pigi3- sąvoka, perdaug jie vartoja Dievo vardą kaip grasinamą
Į žodį, vietoje to, kad Dievą simpatingai per jų gyvenimą .besireiš-
J. kiantį parodytų.
Į ' ' '

’ Elzbieta Leseur kovoja prieš tuos, kurie labiau netikinčius
užgaulioja, negu juos įtikinėja. Ji puikiai suprato, kad neretai 

! netikintieji netiek prieštarauja pačiai religijai, kiek nesimpatingiem 
jos pasireiškimam kai kuriuose tikinčiuosiuose netaktingom pastan
gom juos atversti.

Tokiais metodais ji savo vyrą tikėjimui laimėjo. Jisai vėliau 
atsivertęs apie save sakė: „Mano dvasios ir gyvenimo išsivystymas 
yra jos antgamtinės įtakos liūdymu... kada mačiau ją taip sergan
čią, pagavo mane tai, kad toji Siela buvo tokia savęs ir savo kūno 

i . valdove, bet žinojimas, kad tos aukštesnės jėgos ji sėmės savo 
įsitikinimuose, ir nustojau ją pulti“. Josios malda Liurde pasiro
dė jam kaip tikra stebėtinos ekstazės vizija. Prie jos kenčiančios 

1 lovos, jos šypsny jis surasdavo nusiraminimą.
i Panašiai elgėsi ir šv. Monika šv. Augustino motina, kuri

savo vyrą, anot Išpažinimų autoriaus, stengėsi laimėti jį ' TaU, 
I skelbdama jam Tave, savo papročiais, per kuriuos Tu darei ją 
i gražią, gerbtiną, mylėtiną ir nuostabią vyrui... Galų gale lai

mėjo Tau savo vyrą prieš pat galą jo laikino gyvenimo“.
Į Panašiai reikia elgtis su suaugusiais netikinčiais vaikais.

Vietoje netinkamo vaikų įspėjimo lai verčiau vaikai pamato mo
tinos skausmą dėl jų. Lai krikščionė moteris seka Monikos pa- 

į vyzdį, kuri, anot Augustino „išauklėjo vaikus, tiek kartų juos 
; gimdydama, kiek kartų matydavo juos nuo Tavęs beatsitraukiant“,
i -

* , >
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P, KRIPAITIENĖ

Spinduliuojanti Dvasia
* • *

Kai prieš 10 metę sausio 27 dieną Lietuvos varpai sutarti
nai užgaudė amžiną atilsį Arkivyskupui Jurgiui Matulevičiui, ka
talikę bažnyčios pulkai mūs žemelėj pasijuto gyvenimo kovoj be 
narsiausio vado.

Visa tauta gedėdama, rods, pačiam dangui išmetinėjo,-kam 
tokioj darbymetėj, pačioj valstybės kūrimosi eigoj, net Visagalio 
Ranka, mus tik iš vergovės griuvėsiu pakilusius, skriaudžia..

Ir tėvai Marijonai, ir Vargdieniu seselės, kurie savo kongre
gacijoms tiesioginiai iš jo krūtinės gyvenimiškas jėgas siurbė, po 
jo mirties pasijuto našlaitėliais kūdikiais.

Net valstybės su bažnyčią laikinai posmai pairo.
Nuo tos gedulo dienos 10 metu jau prabėgo.
Apie septynerius metus minimo Arkivyskupo künäs, draug 

su kitais tautiečius mylėjusiais vyskupais: Valančium, Paliulioniu, 
Kauno bazilikos kriptoje ilsėjos.

Reiškia kiekvienas vaiko atsitraukimo nuo religijos aktas gamina 
jai didelį skausmą. t

Šiais moderniškais laikais, kuriu .moderniškurnąs ypač pa
sireiškia atitolimu nuo religijos, moteris neprivalo užmiršti, kad 
dažnai moderniškais veiksmais ir elgesiu vadinama tai, kas tikru
moje yra tik nedoras pašventintai tradicijai prieštaravimas. Ta 
prasme moteris negali būti moderniška. Ji turi laikytis pašventintu 
varžtu, kad kitoniško elgesio atveju nesudužtu jos tikėjimo indas 
ir neišdvoktu Jo turinys.

Baigdamas noriu patiekti skaitytoju akims digingą „Dieviš
kos komedijos“ autoriaus aprašytą vaizdą. Dantė vedamas Beatri
čės per ano gyvenimo viešpatijas. Jis žiūri į jąo ji nukreipusi 
savo akis į aukštybes. Jis grožėjasi jos grožiu, kuriame atsi
spindi antgamtinio gyvenimo žavingumas. Ir šiandien, jei moteris 
žiūrės į aukštybes, tada ir vyras ja grožėdamasis, negalimas 
dalykas, kad nepasektą jos žvilgsnio ir patsai nepažvelgtą į tas 
aukštybes, kurios ją padaro taip gražią ir kilnią.

28 - / . • ... . .. : .
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Arkivyskupas Jurgis Matulevičius.
Nors jo Šventumo Visagalio Ma

lonė mums dar neįrodė, bet, pakilus 
link jo, sieloje visuomet jauti tą dva
sios dvelkimą, kuris tarpininkavimą 
tarp dangaus ir žemės užtikrina.

J

'Q

&

„Šaltinio“ klišė,

( Tėvai Marijonai be jo nerimo. Visa darė, kad tik jo kūną 
savo centre turėjus’ Išsirūpino.

Ir 1934 metų rudenį šį savo brangiausiąjį turtą: pačios vie
nuolijos atnaujintoją, savo generolą, Vilniaus vyskupą ir Šv. Tė
vo atstovą Tietuvai,. saviems parapijonims besidžiaugiant, parsi
gabeno į Marijampolę.

Čia, kaip spinduliuojančią Meilės Kibirkštėlę, Jėzaus Širdies 
koplyčioje pasilaidojo. ■

Dabar prie jo marmurinio antkapio visuomet baltos gė
lės žydi.

Visuomet degančios žvakės plezdena.
Ir visuomet būrelis klūpančių, širdžių tyliai amžinybės ilge

siu alsuoja.
Žiūrint į jo akis, iš šalto tamsaus bronzo, jaukiai į gyvas 

širdis spinduliuojančias, man vaidenas anie triukšmingi laikai, kai 
1Q18 metų rudenį, aš mokinukė, iš Rusijos grįžusių moksleivių 
būry, revoliucijos dvasios apimta žygiavau Marijampolės Didžiąja 
gatve dainuodama:

Drąsiai stosim ir kapositn
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Staiga kun. Šmulkštys mūs įsisiūbavusiai eisenai kelią pa
stoja, kviesdamas visą mūsų būrį kaž kokio man pirmą kart gir
dimo kun. Matulevičiaus vardu į moksleiviams suruoštą paskai
tą; sako, čia pat miesto salėj — Babarskio namuose, prelegentas 
kun. Matulevičius klausytoju laukia.

Nuėjome. Salė vien mūsų pilna.
Prelegentas, mus išvydęs, šypsena pasveikina. Ir pradeda pas

kaitą apie meilę.
Jis žino, kas jaunuolį labiausia domina. Kas jo sielai spar

nus ugdo ir dar geriau pažįsta tas kandis, kurios ne vieno atei
tį sugniuždo. •

Jis kalba taip Švelniai, taip patraukiančiai. Taip ir junti, 
kaip jis po tavo slapčiausias kerteles nardo. Rods, iš tyru prana
šas koksai tyčia mums paties likimo pasiustas.

Gerai atsimenu, kai jo žodžiai, mano jausmus pažaboję, il
gai ilgai gyvenimo keliais lydėjo.

I * •

Tais pačiais metais apie Kalėdas išgirdusi, kad tas paskai
tos laikytojas Vilniaus vyskupu paskirtas — neapsidžiaugiau: man 
gaila buvo visu tu pilku žmonelių/ kuriems neteks daugiau pa
justi jo švitėjaučios sielos dvelkimo.

Ir 1926 metais aš tą kun. Matulevičių vėl pamačiau.
Pamačiau jį vyskupo soste šv. Tėvo pasiuntinio aureolėje.
Jis ir dabar, kaip anuomet, į minią žiūrėdamas šypsojos. Tik, 

deja, dabar ne jo siela,spinduliuojanti išorė, žmonių akis trau- _ 
kė. Ir aš, iš patogios vietelės stebėdama, žavėjaus jo auksu var- 

. vančiais bažnytiniais rūbais, mitroj žėruojančiais brangakmeniais.
Mačiau, kaip kunigai, lyg žaisdami su pasakos karalaičiu, ant jo 
išvargusiu kojų čia pat movė balto šilko auksu išmargintas kur
peles. .

Čia staiga, prisiminusi jo paskaitą, pabūgau, kad tas auksas 
su šilkais ir tos visos kilmingos apeigos neužtroškintu jo sielos 
dvelkimo į muš.

Užtat dabar, stovėdama ties jo antkapiu, giliai dėkoju Jė
zaus Širdžiai, kuri mums vietoj uoliausio visuomenininko davė 
visiems amžiams savo tarpininką ir vadą į amžiną tėvynę.

Nors jo šventumo Visagalio Malonė dar mums neįrodė, bet 
sieloj pakilus link jo, visuomet jauti tą dvasios dvelkimą, kuris 
jo tarpininkavimą tarp dangaus ir žemės užtikrina.

: . i. .. ■ . ■ ■ , •

Ta spinduliuojanti dvasia iš mūs pačiu pakilusi mums to
kia artima ir miela.

Gal ji siustą mums dovana Lietuvos Nepriklausomybei pa
minėti. • .. * ■ '

Kas atspės Praamžiaus gilią mintį.
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- PAUL KELLER

Nuotaikos ponia Justicija
’ : • ____ ; ,

“ *■ . •

Iš romano „Waldwinter“.
■ ' O ■ . ' *

Naktį siautė didelė vėtra. Ji baisiai trankėsi apie seną, vie
nišą pilį. O aš klausiau kaip lange stiklai barškėjo ir rėmai 
pyškėjo Be to, girdėjau, kaip vėjo blaškomi, vaitojo medžiai. Aš 
negalėjau užmigti. Reikia tiesą sakyti: as galvojau apie savo did
miesčio pažįstamus. Be abejo, jie dabar, kur nors susirinkę, ma
loniai šnekučiuoja. Elektra skleidžia dienos šviesą. Rūko, kalba, 
geria, juokauja. Kas jiems vėtra!

Ką jie kalba? Apie meną, apie paskutinį teatro pastątymą, 
ar tariasi politiniais dienos klausimais. Jau penkios savaitės, kaip 
aš Valdhofe, ir nė vieno laikraščio nesu skaitęs, net ir Valdhofe 
esančio.

O kas tuo metu pasaulyje įvyko! Aš nežinojau. Jei dabar 
aš būčiau galėjęs su savo draugais valandą pabūti, būčiau visiš
kai laimingai jautęsis. Valandėlę ramiai gulėjau ir nervinausi. Ar 
gi būtų barono tiesa — aš neištversiu? Ne, aš išmoksiu gerai 
jaustis, be to, ir savo darbą skubiai varysiu pirmyn. ,

Bet šios baisios naktys, ši šiurpi monotoniška vėtros daina. 
Ji vis chromatiškais pustoniais tai garsėjo, tai tilo. Velnių, mu
zika, mergšių, cypimas, ar laukinio medžiotojo pašaipa!

Aš ilgėjausi švelnaus tono — kad ir valso.'
Huiii — vėl oktava aukščiau arba žemiau. Siaubinga! Atsi

kėliau. Norėjau šviesą uždegti. Lempa stovėjo salėje, nes šiandien 
man jos nereikėjo. Ąš užžiebiau žvakę, apsivilkau apsiaustu ir 
nuėjau į salę.

Čia, šalia lempos, mažoje vazoje radau raudoną rožę. .
Nuo Ingebergos!
Užmiršau spindintį didmiestį, užmiršau visą pasaulį.
Virpančiom rankom . pagriebiau rožę ir džiaugdamasis kvė

pinau, galų gale — bučiavau,
O tu vienatvės malonusis svety, tu saulėtų dienų auksini 

pasiuntiny, tu meilės švelnusis pasiuntiny!
Atsisėdau ir žiūrinėjau raudoną rožę.
Kur šiuo metu gražioji mergaitė gavo tokią malonią gėlę?
Užsimerkiau ir rankomis užsidengiau veidus. Dabar, vidur

naktyje, vėtrai kaukiant, lietui pilant, senoj, griūvančioj pilyj pra
žydo man rožė, ir meilė atėjo — graži, didi mano gyvenimo meilė.

X
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Tik paryčiu užmigau ir, iki atbundant, sapnavau Ingebergą. 

Kai aš apsirengiau, įėjo Bautnanas mano batais nešinas. Jis dro
viai sukosėjo ir paklausė:

— Ar ponas daktaras rožę jau matė?
Man buvo nemalonu.
— Taip. Kodėl klausiate?

Aš — aš vakar buvau mieste, nusprendžiau rožę nu- 
pirkti ir. ponui daktarui padovanoti.. '

/Aš išsiverčiau lyg iš septinto dangaus. Rožė buvo Baumano! 
Vis dėlto ištiesiau seniui ranką.

■— Brangus drauge, nuoširdžiai dėkoju! Jūs nepatikėsite, 
kokį didelį džiaugsmą man suteikėte su šia rože!

Bautnanas susijaudino. .
—- Taip, taip, taip! Ar tai tiesa?
— Žinoma! Aš labai mėgstu rožes. Iš tamstos pusės, bran

gus drauge, tai labąi labai gražu!
Gerajam seniui net ašaros išsiveržė.

Aš, aš, aš... Kava jau paruošta, ■ mikčiojo jis. Staigiai 
nusilenkė ir išėjo.

Taip! Tai ne Ingębergos rožė. Visai be reikalo salėje dvi 
valandas sėdėjau ir Baumano dovaną žiūrinėjau; Perdaug greitai 
rožę švelniai bučiavau. O, kad tai Bautnanas žinotų. Jis susijau
dinęs mirtinai užsiverktų! Vis dėlto —- tai geras vyras!

Dar siautė vėtra. Name buvo dar taip tamsu, kad daugybės 
paveikslų riteriai į mane per miglas žiūrėjo.

Svečių kambaryje pamačiau Ingebergą, ir man atrodė, tarsi 
po Šiai nakčiai, tarp miglų rožė pražydo.

Mes dviese pusryčiavorn. Labai anksti buvo atėjęs Sternic- 
kis pas Valdhoferį —- šis buvo taikos teisėjas — ir apskundė 
vyresnįjį eigulį, kam jis jį susirinkime „pusgalviu“ pavadinęs. Be 
to, vyresnysis eigulis yra apskundęs Sternickį, kad šis jį „pelų 
maišu“ pravardžiavęs. Galų gale Valdheferis išėjo į kaimą taikinti.

Po pusryčių papasakojau Ingebergai, kad nakčia radau rožę.
— Bautnanas, — tarė ji. — Jis jums labai geras. Jo žmona 

taip pat. Jis dabar labai išdidus, kadangi jūs jį net du kart bran
giu draugu pavadinote.

— Jis pasakojo, — nusijuokiau aš.
Žinoma, — tarė Ingebergą. — Jis visa lig smulkmenų 

papasakoja, kas pas jus įvyksta. /
” Ar jums nenusibosta klausyti, panele Ingebergą?
— Ne, — tarė Ingebergą truputį pasirąžydama. — Retai 

kas pas jus atsitinka, kad būtų pasakoti.
Aš trupinau pyrago gabalą. .
— Kiek galėjo rožė kainuoti? — paklausiau ša be ūpo.
— I^abai brangiai, — tarė Ingebergą reikšmingai. — 40 fe- 

nigų. Ir tik 00 fenigų jis turėjo maistui.
Tai mane sujaudino.
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— Vis dėlto, yra kas mane šioj pily truputį myli, — sude
javau sentimentaliai.

Ingeberga nustebus pažiūrėjo į mane.
Juk mes visi jus mylime, —- tarė ji nuoširdžiai, bet abe

jodama.
— Jūs taip pat? — paklausiau aš.
Ji užraudo. \

. — Taipp žinoma, ir aš. Kodėl aš turėčiau nemylėti? Jūs man 
labai primenate mano brolį.

O šis brolis! Jis dėl manęs galėtu būti valstybės vyru, bet 
man jis dabar nepakeliui. Aš vėl imu kalbėti apie rožes.

Ingeberga labai jaudinasi. —
— Ak, rožės, rožės! Aš taip labai jas mėgstu! Labiau už 

žibutes ir pakalnutes! Ar žinote, ką kartais aš galvoju?
— Nagi, ką?

. — Iš tikrųjų, tai labai kvaila, — manė ji.
— Pasakokite! —- tariau aš atvirai.

. — Kartais manau, kad aš būčiau erškėtrožė!
' —- Tat visai nekvaila! -

— Taip. Aš sėdžiu minkštame krėsle ir miegu. Žiūrėkite! 
Tėvas, Baumanas ir visi miega. O apie pilį žydėtu milijonai rožių!

Aš stabtelėjau kvėpavęs, tokia man puiki mintis atėjo.
— Panele Ingeberga, mes galėtume, iŠ tikrųjų» suvaidinti, 

sakysim, — erškėtrožę.
— Bet kaip, kaip? ■
— Prašau truputėlį palaukite!
Keliais šuoliais atsiradau salėje ir nešiau žemyn Baumano 

rožę. Padėjau^jąy šalia Ingebergos kėdės ant palangės.
— Taigi, panele Ingeberga, čia yra milijonai rožių? O jūs 

esate erškėtrožė, sėdite kėdėje ir miegate. Laikrodžio svarsčius 
nukabinsime, kad jis tyliai tiksėtu ir galu gale sustotu. Pilį už
viešpatauja visišką tyla.

— Labai gražu, labai gražu! — sušuko Ingeberga.
— Taip. Bet kuo aš turiu būti.
Ji susimąstė. *
— Jūs? Jūs galėtute virėju būti!
—‘ Ak, kodėl ne katinu? Jis sau ant pečiaus gulėtu ir murktu.
— Katinu, puiku, puiku, katinu! Prašau, prašau, būkite 

katinu! ■
— Tai prie pečiaus aš turiu gulėti?
— Ne, nebūtinai. Bet murkti turite. Prašau, prašau murkite!
Aš vėl pasidariau be ūpo ir tariau:
— Na, tai aš būsiu katinas. Bet pirma jūs turite užmigti.
— Aš jau miegu, jau miegu!
Ji paėmė virbalą, bakstelėjo į pirštą, sudejavo, susmuko kė

dei e ir - užmigo“.
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Tyliai, visiškai tyliai ėmiau murkti. Paskui aš nutilau. Laik
rodis visiškai pavargo. Aš vėl ėmiau murkti, bet vis tyliau — 
vis trumpiau.

Erškėtrožė miegojo. Atsilošus aukštoj kėdėj užlenkta galva, 
tyliai kvėpavo, o rausvos lupos buvo praviros. Tai buvo gražus 
grožio paveikslas. Vienu šuoliu atsidūriau prie kėdės ir pabučia
vau jos lūpas.

— Erškėtrože atbusk!
— Pone... Pone daktare, ką jūs darote?

I

Ji pašoko ir karštai užraudo.
— Gražiausioji erškėtrože, aš esu karalaitis. Aš jus pažadinau.
— Bet gi jūs ne karalaitis, o tik katinas!
Jipiktai trepsėjo mažom kojytėm, ir ašaros jai ėmė veržtis 

iš akiu. Aš buvau rimtai nusiteikęs.
— Malonioji erškėtrože, — tariau aš, — aš buvau tik pa

kerėtas katinas. Dabar esu išgelbėtas.
— Žinote, aš ant jūs pykstu. Tai netiesa, netaip mes su

kalbėjome! Leiskite mano ranką — aš išeinu.
Nors aš prašiau, bet ji vis vien išėjo iŠ kambario. Aš lyg 

apstulpęs stovėjau. Saldi buvo ši mergaitė. Apsvaigo mano siela, 
ir neklausiau savęs, ar aš lengvapėdiškai, ar be takto pasielgiau..

Galy. gale aš nuėjau į virtuvę, ir ten radau ją vienu vieną.
— Panele Ingeberga, — tariau aš atgailaudamas, — vargšas, 

susigraudinęs, saldžios grietinės prismaližavęs katinas ateina at
leidimo maldauti. -

— Aš nedovanoju! — tarė ji pusiau šelmiškai.
J ■

— Panele Ingeberga, —tęsiau aš, — katinas galvojo, kad 
jis, ištikrujU, būtu avigalvis, jei ką saldaus pasmaguriauti galėtu 
ir nepasmaguriautu.

— Jei jis smaguriavo, tai tūri būti sunkiai nubaustas, — 
tarė ji. '

— Panele Ingeberga, katinas labai bijo lazdos, bet jei jau 
kitos išeities nėra, tai — tai ramiai priims ir tokią bausmę.

— E! ponas daktaras virtuvėje!
— Taip, Baumanai. Prašau man stiklą vandens!

Vandens! Turbūt mano senė vėl užmiršo karafą pripilti. 
Aš tuoj pažiūrėsiu. Tai baisus nestropumas.

— Nesigėdykite, brangus drauge! Aš jau einu su jumis. 
Maldaujančiu žvilgsniu atsisveikinau su Ingeberga ir nuėjau su 
Baumanu į salę, kūr, žinoma, pilna karafa šviežio vandens stovėjo.

— Gal, gal ponas daktaras nori selterio? — paklausė Bau- 
manas nustebęs.

— Taip, aš noriu selterio.
Likau vienas.
Baumano atneštą selterį išliejau į kibirą. Aš vaikštinėjau 

salėj. Kaž kas tyliai pabeldė į duris.
— Prašau! -— sušukau.
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Niekas neįeina, Ir vėl beldžia. Aš atidarau.
— O, — panelė Ingeberga! -
Be galo nustebau.
— Aš atėjau pasakyti, kad ant jūsų jau nepykstu. Prašau 

nebijoti.
— O, aš dėkoju jums, panele, nuoširdžiai! Kokia jūs gai

lestinga!
— Taip. Buvo blogai. Bet jūs daugiau taip nepasielgsite. 

Jus pamačius, dabar jau aŠ iš tolo išpusiu akis. Teatro taip pat 
daugiau nedarysime. Bet galėtume ką nors kita žaisti. Tai man 
nepaprastai patinka. Klausykite! Kai dar Valteris buvo gyvas, 
tai mes pily gaudydavomės: aš pasislėpdavau, o jis ieškodavo. 
Gal ir mes taip 'pažaistame?

— Mieliausiai, panele Ingeberga!
Aš taip nudžiugau, kad net pakankamai neapsvarsčiąu tokį 

nepaprastą jos prašymą. Iš tiesu, ši mergaitė dar tik kūdikis’buvo.
— Taip. Jūs čia stovėkite pas duris, o aš bėgsiu. Kai jau 

mano žingsniu negirdėsite, tada eikite ieškoti. Taip?
— Gerai, mieloji Ingeberga!
— Tik ne anksčiau!
— Ne anksčiau!
— Garbės žodis?
— Garbės žodis.
—- Na, tai’ bėgu!
Ji šuoliais perbėgo mano abu kambariu ir tuoj dingo.
Tada aš ėjau jos ieškoti. Atvirai sakant, su tuksinčia šir

dim. Aš perėjau seną raštinę, paskui koridorių. Jokiu Ingeber - 
gos pėdsaku. Artinaus! į blondinės Gertrūdos kambarį ir išgir
dau ten tyliai bruzdant. Negirdimai prislinkau ir atsargiai atida
riau duris. Vos tik spėjo Ingeberga iššokti pro priešais esančias 
duris. Aš, kaip erelis, paskui. Mergaitė pasakiškai greitai mokė
jo bėgti. Stabtelėdavau apieškoti kokį tamsu kampą, užkampį, ar 
neužrakintą spintą. Niekur nėra! Dabar jau esu trečiam pilies 
sparne. Įėjau į teismp salę. Ir čia jos nėra. Dabar jau yra likę 
apieškoti tik tamsus išėjimas ir kalėjimas. Atplėšiau duris ir atsidū
riau tamsoje. Pokšt, atsimušiau galva į sieną. Dantis sukandęs ken-. 
tėjau skausmą ir graibydamasis slinkau tolyn. Sumirgėjo šviesa 
pro du siauru mūro plyšiu. Aš esu kalėjime. Tik aš degsiu ba
laną, pokšt, užsidarė už manęs durys ir skubiai sugirgždėjo rak
tas. Aš belaisvis!

O moterų klasta!
. Supratau, kokia dabar mano padėtis, ir ramiai laukiau.

Lauke jokio garso. Staiga suskambėjo Ingebergos gilus, 
perkreiptas balsas.

— Žiaurusis riteri, Balduinai, ar girdi mane?
— Girdžiu, — atsakiau aš nepaprastai storu balsu.

‘ ' t
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; — Saldumai, tu esi persekiotojas senų, našliu ir vaikų. 
Prisipažįsti?

—-Prisipažįstu, ju, griežtoji našle.
Tylus, nuoširdus juokas. Paskui vėl klausinėjimas.

. —• Tu esi labai žalingas plėšikas!
— Aš negaliu meluoti, — vaitojau be galo susigriaudinęs,
— Todėl aš tave uždariau savo kalėjime.-

. — Pasigailėk! Pasigailėk!
— Ne. Nėra pasigailėjimo. Bet iki gyvos galvos kalėjimas,
-— Huiii, — kaukiau aš, kaip rudens vėtra.

4 — Tu daugiau neišvysi nei mėnulio, nei saulės.
— O, o, o! Kaip baisu! O tu, gražusis pasauli! — vaitojau 

ir barškinau grandinėmis, kurias kalėjime buvau suradęs.
— Žiurkės ir pelės bus tavo draugai!

Jos mane suės, — šaukiau^ aš pakeistu balsu ir darbai- 
siau barškinau grandinėmis.

— Kai jos tave kąs, — hi, hi, hi, — tai galvok apie savo! 
nusižengimus.

— Pasigailėk, griežtoji riterio našle! Pasigailėk!
Nieko neatsakė. Laukiau.
— Gražioji našle, man šalta.
Tylu.
— Jei tu neatidarysi, aš apsirgsiu gripu!
Jokio garso.
— Gražioji našle, ar tu negirdi?
Ne, jos nėra. Ji buvo nuėjus. Aš klabinau duris. Užrakin

tos. Na? Kišenėj radau vaškiniu degtukų dėžutę. Vieną uždegiau. 
Apsidairiau. Tai buvo biauri ola. Žemas, ankštas skliautas, ir • 
tik vienos durys. Viduryje stovėjo rąstagalis ir dvi grandinės. 
Atsisėdau ant rąsto ir laikiau degantį vaškinį degtuką.

Tai nauja, galvojau: kalinys pilies kalėjime su degančiu 
vaškiniu degtuku rankoje.

Bet kur Ingeberga pasislėpė? Keršytoja! Uždarė mane! Tik
rai ji man griežtą bausmę sugalvojo. Ji šposaudama ėjo. Ką ji 
neša? Retkarčiais aš sukaukiu, arba grandinėmis sužvanginu, bet 
ji man nieko nesako. Pagaliau išgirdau žingsnius. . Subraškėjo 
durys ir mažas langiukas atsidarė. Kažką ji įstūmė.

— Riteri, Balduinai, atnešiau tau valgyti vandens ir duonos!
— Ačiū! Ačiū! Ar negalėčiau aš tavęs, griežtoji riterio naš

le, gabalėlį keptos dešros paprašyti?
— Ne, — atkirto ji ir nuėjo.
— Klausyk, gražioji našle!
Nieko negirdėti.

. — Panele Ingeberga!
Ji nuėjus.
Iš tikrųjų ji čia mane kalins. Prie langelio stovi didelis 

gabalas sausos duonos ir puodas vandens. Dabar užžiebiau jam
n . ' ■

■ A ■ ■ . . . ■ ■
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. J. DRUNGAITĖ

Moterų reikalai Tautų 
Sąjungoje

. ....... ■ •• '.................; - ■ •; . . - .

Valandėlė su Kunigaikštyte Radvilaite
• • • » • * *

. «T ' _ . . . _ * . * _

Jaukioj e , .ponios Pikčilingienės svetainėje laukinio nuotaika. 
Pagaliau pasirodo, ponios Pakštienės lydima, ir laukiamoji viešnia.

Tik kelioms dienoms atvykusi į Lietuvą, o vis dėlto rado 
^ * • < * j ’ ■ '* -■ * '

laiko paskirti vieną kitą valandą moterims. Sausio 16 dienos 
vakare pusantros, valandos praleido su Aukštąjį Mokslą Baigu
siu Sąjungos narėmis, sausio 17 dieną vakare kelias valandas 
su katalikiškų organizacijų atstovėmis.

Kunigaikštytė Gabrielė Radvilaitė (turi iš viso 4 vardus) 
kilusi iŠ garbingos ir istorijoje plačiai žinomos Lietuvos kuni
gaikščiu Nešvižiaus Radvilų giminės. Gerai pažįsta Minską ir jo 
apylinkes. Karo metu dirbo Raudonajame Kryžiuje, du metu, taip 

trečią vaškinį degtuką. Penkias minutes jis degs. Pasidarė nuo- 
bodtp Buvo drėgnas oras, ir iš tikrųjų pradėjau šalti.

Vėl paklabinau duris. Jos buvo užrakintos. Jei aš čia iki 
gyvos galvos turėčiau kalėti, tai blogai būtų. Užsidegiau cigarą.

Kaip ilgai aš . čia turėsiu murmėti? Mano nuomone, bausmę 
už bučkį jau seniai buvau atsėdėjęs. Jau penki degtukai sudegė. 
Dvidešimt penkios minutės1 Buvo nemalonu, ir aš rimtai ėmiau 
ilgėtis laisvės .ir šviesos. Šeštas degtukas? Pusė valandos! Tai 
žiauru! Ilgai laukęs ir savo rolę norėdamas visiškai išpildyti, aš 
atsikandau kalinio duonos ir tiesiau ranką prie vandens puodo.

Čia, jo dugne gulėjo kalėjimo raktas, o paviršiuje plaukiojo 
raštelis. Jame parašyta:

— Riteri, Balduine, kilni draugė tau bėdoje atsiuntė pagalbą!
— O tu, /kilnioji drauge, būk pagarbinta!
Aš atsirakinau — žiūriu naujoviška spyna — ir nuėjau į 

teismo salę:
Porą kartų : giliai įkvėpiau. Mirgsėjau, norėdamas priprasti 

prie dienos šviesos. Tada pamačiau Ingebergą. Ji pro virtuvės 
langą stebėjo, kada aš išeisiu. Išvertė J. Rainienė
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pat Raudonajame Kryžiuje dirbdama, gyveno Persijoj. Vėliau lan
kėsi Anglijoj, ten studijavo. Dabar jau ilgesni laiką dirba Tautu 
Sąjungoje. Dirbdama tarptautinėje plotmėje — Tautu Sąjungos 
Intelektualinio Bendradarbiavimo Komisijoje — savo asmenimi 
mums kaip moterims ir kaip lietuvėms daro didelę garbę. Ji yra 
Tautu Sąjungos intelektualinio bendradarbiavimo dep-to patarėja.

Miela Gerbiamai Viešniai lankyti Lietuvą ir stebėti jos ky
lantį gyvenimą, jos vargus ir džiaugsmus. Štai kodėl kaip lietu
vės mes jaučiamės jos asmeny su kaupu atlygintos už tą istori
jos padarytą musu tautai skriaudą, nustojant daugumos didiku, 
kurie, persiėmę lenkiška kultūra ir dvasia, nukreipė savo simpa
tijas Lenkijos pusėn, neprisipažindami net prie savo lietuviškos 
kilmės.

Jau beveik du metai, kaip Gerbiamoji Viešnia nebuvusi 
Lietuvoje, todėl dvigubu susidomėjimu teiraujasi, stebi. Domina 
Katalikių Organizacijų Sąjunga — pati pirmininkė, Dr. O. No- 
rušytė apie tai keliais bruožais painformuoja, via pat L- K- Mo
terų Draugijos pirmininkė p. M. Galdikienė su dešimtimis tūks
tančiu nariu ir keliais šimtais skyrių, P- A. Vailokaitienė — 
Moterų Talkos pirmininkė — kas toji talka? Kitose kalbose 
nerandame tai sąvokai išreikšti tinkamo įžodžio. Pavasarininkės, 
zitietės, kultūrietės, ateitininkės. KOS jungia penkias moterų or
ganizacijas, o su stiprėjančia Moterų talka jau bus šešios. kaip 
moterų spauda? — Liepsnos, Moteris, Naujoji Vaidilutė. Čia pat 
sklaidomi atatinkamu žurnalu puslapiai. Ak, Naujoje Vaidilutėje 
esama informacijų iš moterų veiklos pasaulyje. Rūpi Viešniai ir 
laikraščiu tiražas. Užkliudoma užsienio moterų spauda. , .O

• ** a , C '

O kaip socialinė moterų ‘ mokykla? — Esama tik vaiku dar
želiu vedėjoms kursu ir tai tik metiniu.

O kaip gyvena kaimas — būtu vasara, būtu galima su juo 
betarpiai pabendrauti. Juk ūkio pakėlimui kai kas daroma? Taip, 
daroma. Gerbiamoji Viešnia stebėjosi, kad Lietuvos ūkininkas suge
ba labai greit persiorientuoti — čia grūdu ūkis, bekonai, pieno ūkis, 
tai vėl linai. Kaip medicinos pagalba kaimui tiekiama, ar vis dar 
tebeprivati iniciatyva čia vyrauja? Kaip socialinės globos darbai?

Štai eilė klausimu, kurie rūpėjo Gerbiamai Viešniai. Bet 
štai iškyla kitu klausimu eilė. Visoms susirinkusioms rūpi žvilg
terėti į tą pasaulį, iš kurio Gerbiamoji Viešnia atvyko.

Kokios perspektyvos moterims ir moterų sąjūdžiams išviso ( 
pasaulyje? — Sunkios. Kuria prasme? — Imkime sritimis. Pav., 
moterų darbo teisė sutinka daug sunkumu visuotinos bedarbės 
akivaizdoje. Moterys dirba ne dėl išdykumo, o reikalo verčiamos. 
Be to, moteris vyrui nevisada konkurentė, nes yra darbo sričių, 
kur tik moterys gali sėkmingai dirbti ir atvirkščiai. Vaiku auk
lėjimo metu geriau, kad moteriai nereiktu uždarbiauti. Tą supras
damos, kaikurios valstybės stengiasi išlaikyti šeimoje motiną,
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skirdamos nuolatines premijas, dalį vyro uždarbio išmokėdamos 
; motinos-žmonos vardu. Bet šitokiu būdu vargu ar bus išspręstas 
klausimas moters darbo šalia .šeimos. 

1 G •

Kaip vyksta taikos idėjos ugdymas ir jos realizavimas? — 
Taikai, kaip žinoma, dirbama ne tik politinėse sferose, bet ir vi
suomeninėje plotmėje. Išviso reikia pripažinti, kad šioks ar toks 
bendradarbiavimas tarptautinėje plotmėje jau pats savaime daro 
tautu santykiams įtakos, nupoliruodamas ju peraštrias briaunas. 
Taikos idėjos realizavimą pasunkino Abisinijos klausimas. Ispa
nijos reikalai verčia taip pat rimtai susimąstyti. Ryšium su to
kiais ir panašiais faktais buvo kilusi nuomonė apie Tautu Są
jungos taikos pakto reformą. Ir tam reikalui buvo net sudaryta 
komisija. Bet paktas pats savaime neturi tiek reikšmės, kiek pa
čiu valstybių šio pakto atžvilgiu nusistatymas, Tautu Sąjungai 
visuose kraštuose viešoji opinija yra* palanki. Tad iš to galima 
tikėtis daug geru paseku ir taikos idėjai, kuri juk yra Tautu 
Sąjungos pagrindas ir tikslas.

Moterys Europos taikai gali turėti didelę įtaką. Ypač auk
lėjimu naujos kartos ir visuomenine veikla. Jos taikos realizavi
mui galėtu panaudoti netik moralines, bet ir ekonomines priemo
nes. Amerikietės yra davusios pavyzdį, kaip daryti įtakos ekono
miniams veiksniams — jos savo laiku juk labai vykusiai mokė
jo sumažinti, apriboti J. A. Valstybių kai kurias biudžeto pozi
cijas. O kokios pozicijos pavojingos taikai, juk visiems aišku.

, ■ Kokie moteris liečią klausimai ir kuriose komisijose dau
giausia iškyla?— Įdomu šiuo atžvilgiu pasvarstyti kai kuriuos 
Juridinės komisijos darbus. Toje komisijoje, pav., savo laiku bu
vo aktualus moterų pilietybės klausimas. Jis buvo visai rimtai 
iškeltas ir turėjo daugeliui kraštu įtakos. Realizuojant betgi mo
terų norą ir ištekėjus pasilaikyti savo pilietybę, darosi daug komp
likacijų. Pav., Šeimai ne taip jau sveika jos nariu pilietybių įvai
rumas, ypač karo atveju. Sis klausimas šiuo laiku nekeliamas, 
nes daugumas valstybių jį galutinai išspręsti dar nepasiruošę, Ju
ridinėje komisijoje dabar aktualus moterų statuto sudarymas. Bus 
iškelti įdomūs ir rimti dalykai.

Socialiniu klausimu komisija kaikuriais savo darbais taip 
pat būtu įdomi moterims. (Šitoje komisijoje dirba p. Čiurlionienė). 
Čia keliami baltųjų vergiu ir vaiku prekybos klausimai. Čia turi 
vietos ir vaiko socialinė globa.

Intelektualinio bendradarbiavimo komisįjoje (čia dirba Ger
biamoji Viešnia) vreguliuojami įvairūs švietimo, propagandos ir 
k. p. klausimai. Čia, pav., randa vietos piliečiu mokymo — pra
džios mokyklų klausimas, mokymo priemonių humanizavimas — 
pav., istorijos vadovėliu objektyvumoklausimas, Aktualus yra ir 
filmu klausimas., ypač ryšium su jaunimu. Skiriama dėmesio, ir į 
radio. Paskutiniu laiku susirūpinta, kad radio nebūtu panaudoja-

• * * • . ’ . * • .
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■ O. NEUMAN

Dykumose
* - t '

Triukšminga ir pilna žmonių šeiko palapinėje Fajumo oazė
je. Ant išmargintų, kilimų ir šilkinių pagalvėlių susėdo plačiu 
ratu beduinai, iš tolimų dykumų pribuvę, Puošnūs žibintai kybo 
prie įėjimo. Mėlynose gelabijöse ir ryškiais turbanais pasipuošę 
tarnai vaikšto, pilstydami kavą į auksinius puodukus ir kvepian
čiu tabaku prikimšdami brangias nargiles (pypkutes).

Čia vyksta nuostabios rungtynės: turtuolis šeikas pažadėjo 
išleisti savo dukterį už to jaunuolio, kuris mokės nupasakoti įdo
miausią nuotykį, kokį jam tyruose pergyvent teko, ir drauge api
budins savo žodžiais puikiausią dykumų vaizdą.

Kiekvienas norėtų nupelnyti tokį atlyginimą, nes apie jau
nosios Fatmos gražumą stebuklus pasakoja senesnės moterys, o 
jos lieknu liemeniu gėrėjosi ne vienas beduinų, kada ji, lengva 
juoda skraiste apsisiautus, kartu su draugėmis leisdavosi prie šal- 
tinio. Jos akys — tai žvaigždės iš dangaus mėlynės pagautos, o 
judėjimai lengvi ir vikrūs, kaip kokios gazelės. O, šimtą kart lai
mingas bus tasai, kuriam Allachas leis šitą brangenybę sava pa
vadinti ir gaus nutraukti uždangą nuo puikiosios Fatmos nekal
tos kaktos.

Iš eilės ėmė jaunuoliai pasakoti apie dykumose matytas $mėk- 
las ir dvasias, apie visokius nuotykius ir stebuklingus reiškinius.

Klausosi išrinkti teisėjais seniai — tėvai, akis primerkę ir 
karts nuo karto tai liežuviu sučiauksi, tai garsiai sušukdami pa
rodo savo nusistebėjimą, bet nenusprendė dar, kuriam atiduoti 
pergalės vainiką.

ma agitacinėms, tautų santykius ardančioms ir antireliginėms kal
boms. Šiuo reikalu buvo paruošta konvencij a, po kuria pasirašė 
beveik visos valstybės.

Iš viso Gerbiamoji Viešnia pastebėjo, kad nėra tokio reika
lo, taigi ir moterų klausimo, kuris šiokiu ar tokiu pavidalu ne
pasiektų Tautų Sąjungos kuluarų. Tautų Sąjunga yra didžioji 
arena, kurioje pačios tautos sprendžia tarpusavio konfliktus, svars
to klausimus, o tai ir yra darbas taikai.

' ' ’ . f
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Pagaliau atsistojo paskutinysis iš eilės jaunuolis, tamsus 
juodakis Mahometas. Kai , tik jis savo meliodingu maloniu balsu 
pradėjo pasakoti, sušlamėjo palapinės audeklas ir pro jo plyšį su
mirgėjo juoda skraistė, sužibėjo tamsios akys. Tai Fatma paslap
čiai klausosi gerai jai pažįstamo baiso. Ji norėtų, kad tėvas pas
kirtų jai tą jaunuolį, kuriam* jau seniai priklauso jos širdis.

Lyg nujausdamas jį sekantį merginos žvilgsnį, jaunas be- . 
' duinas išdidžiai pakėlė galvą, permetė per petį savo juodo apsiaus- * 

to . klostą ir pasitaisė ilgu kutu kepuraitę ant savo juodų garba- ' 
notų, plaukų. - •

— Žinote gerai, — pradėjo jis; — kad ateinu iš tolimų 
kraštų. Iš mūsų kaimo tris dienas reikia varytis ant arklio per 
dykumų smėlį, kad pas jus atvykti, o štai, matote, stoviu prieš 
jumis, perėjęs tuos plotus pėsčias, pats vienas ir, nors mirties 
sparnai palytėjo mano kaktą, bet per Allacho stebuklą išlikau gy
vas. (Palaimintas tebūna vardas jojo).

—- Juk žinote visi, kuriems dykumų plotai buvo lopšiu auksi
niu, kad tuose beribiuose plotuose, nors ir vėsulams' nutilus, tai 
vienišas žmogus, baugios tylos ir vienumos apimtas, pražūva, kaip 
smulkus vabalėlis, į prapulties bedugnę mestas. 

.6

— Saulei leidžiantis išėjau iš tėvo namų. Skubėjau stoti 
prieš tave, šeike, tai prieš valią vyresniųjų, išėjau slaptai, nenorė
damas laukti vilkstinės,, kuri tik po keletos dienų'turėjo išvykti 
kelionėn. Turėjau su savim girbą (odinis indas vandeniui) pilną 
vandens, ir krepšely kvapių datulių, o krūtinėje tokį pasitikėjimą, 
tokią jaunystės pajėgą, kad juokai man buvo vėsulai, kaitros ir 
dykumų šmėklos. Juokiausi saulei danguje ir įkaitintam smėliui.

‘ v . . ,

— Visą naktį, ir pirmą dieną keliavau laimingai. Lipau iš 
slėnių į kalnelius ir smėlio kopas, iš kalvelių vėl leidausi į slė- 

_ nius. .Vienuma dar neslėgė manęs, nes šen ir ten užtikdavau žvė
rių pėdas, kaikur spygliuoti krūmai lindo iš po sauso smėlio, o 
kartais ore pralėkdavo paukštis ir, apibrėžęs didelį ratą, grįždavo 
į šalį, iš kur aš išėjau, lyg norėdamas perspėti mane nuo toli
mesnės kelionės. .

■ * ' * ■ ’

— Į trečią dieną, apie vidurdienį, kalvelės ir smėlio kopos 
pranyko man iš akių. Stovėjau plačioj lygumoj, šviesioj, begali
nėj. s Apsupo mane smėlynų jūra, tyli, nejudanti, neturinti ribų. 
Virš manęs dangaus mėlynė, tokia pat rami ir tolima, neišmatuo
jama, o aplinkui tokia tyla, tokia vienuma, jog sulaikydavau kvapą 
krūtinėje, kad jos nesudrumsti.

* .

— Ėjau ir ėjau vis tolyn ir vis greityn, bet man rodėsi, 
kad visa žemė aplinkui slenka drauge su manim, visada vieno
da, visada tuščia. Ir staiga pajutau neapsakomą baimę tos nesi
baigiančios tuštumos, tos vienumos ir tylos. Užmerkiau akis, 
kad nežiūrėti į tolį, užsikimšau ausis, kad išgirsti ūžimą Savo 
paties kraujo, savo gyvybės garso. Ėmiau šaukti, bet mano bal-

1 ’ ‘ t)
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sas pasirodė man silpnas, kaip dejavimas vaiko" Tada puoliau 
ant žemės, ir taip išgulėjau ilgas valandas, be sąmonės, be nu
jautimo savo gyvybės.

— Kada pabudau ir apsidairiau aplinkui, tai vėl pamačiau 
prieš save tuos pačius plotus geltono smėlio ir viršuj tą pačią 
nesibaigiančią mėlynę, tiktai saulė leidosi į vakarus, ir nuo to 
dar aiškiau švietė beribiai tyrai. Pašokau ir ėmiau bėgti, bet ir 
tie beribiai plotai bėgo paskui mane. Joks debesėlis nepasirodė 
danguj,- joks—smėli ogr u dėl i s nepakilo po mano kojų. Mane apėmė 
baisus nusiminimas;

Pirmyn, pirmyn. Jutau, kad širdis mano vis smarkiau plaka 
krūtinėj, kad beprotybė apima mano galvą, o gyvybė išsenka iš 
kūno. Tada atsiklaupiau ir ėmiau melstis..: „Dieve tėvu mano, 
neužmušk manęs tąja tyla ir vienuma, atsiusk paukštį, kad ją 

‘sudrumstu savo sparnu šlamėjimu, atsiusk vėsulą, tesujudina plo
tus tij apmirusiu Jyry, atsiusk šakalą, arba hijeną, tegul dantimis 
sudrasko mano kūną, kad tik pajusčiau gyvenimo šilumą palei 
save, atsiusk perkūniją, įrodymui savo galybės, pasigailėk, pasi
gailėk...“ >

Bet kas tai? ar stebuklas? kas per ūžimas pasigirdo? vis 
arčiau., ar skambėjimas stygos, ar šnarėjimas upelio; ar dvasiu 
kuždesys? čia, čia pat prie manęs...

— Dieve, tai maža musytė taip zvimbia skaidriais sparne
liais... Jau atsitūpė man ant kaktos, jaučiu jos judėjimus, ji gy
vena... Ir aš griebiu ją rankomis, lengvai, atsargiai, kad neužgau
ti, noriu tik pajusti jos gyvybę šalia savęs... J-

— Dieve, dėkoju, tau, tai aš jau ne vienas. Tu savo nepa- 
siekiamoj galybėj tam silpnam vabalėliui neduodi pražūti tuose 
plačiuose tyruose, o aš, žmogus, ko turiu nusiminti ir abejoti?;.

Atsigaivinęs ta mintimi, leidausi toliau kelionėn. Mano 
draugė, mažoji musytė, neatsiliko nei minutėlei nuo manęs; tai 
nutūpdavo ant mano krepšelio, suviliota datulių saldumo, tai 
linksmai zvimbdama, lėkė priešais mane, rodydama man kelią 
toje smėlynu jūroje.

-— Ant rytojaus prisijungiau prie vilkstinės, traukiančios į 
jūsų kraštą. O dabar, atleiskite man, tėvai, kad išnaudojau jūsų 
kantrybę, bepasakodamas tokį paprastą nuotykį.

Jaunam beduinui baigus kalbėti, iš visų krūtiniu išsiveržė 
atsidusimas:

— Allach, Allacli, kerim — didis yra Dievas.
Senasai gi šeikas tylėdamas išėjo iš palapinės ir tuojau su

grįžo, vesdamas už ranku jauną merginą, kurios veidą gėdingai 
dengė juoda skraistė. . ’

— Sūnau, — tarė šeikas, žengdamas į jaunuolį, -— tu savo 
pasakojimu mums įrodei, kad žmogus nėra vienatvei sutvertas. 
Čia tavo gyvenimo draugė. Išvertė P. L.

* - * 1 • ■
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NAMŲ ŽIDINYS

. ' EL. STARKIENĖ
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Išvystykite kūno plastiškąjį gro
žį dirbdamos namų ruošos 

darbus
Daugelis motery, kurioms rupi išlaikyti taisyklingą ir grakš

tesnę kūno laikyseną, apgailestauja, kad neturi laiko ir progos 
mankštintis. Mat per dieną namu ūkio darbai, vaikai ir k., o 
vakare jaučiamas vien, nuovargis. Tačiau ir neskiriant mankštai 
specialaus laiko prie pačiu namu ūkio darbu, galima pasistengti 
įgyti taisyklingą kūno laikyseną ir išviso čia pasiekti neblogu

Perkeliant nesunkų baldą iš vienos vietos j kitą, nereikia nešti pasi
dėjus daiktą ant vieno klubo — reikia daiktą paimti abiem rankom ir 

iškelti į priekį.
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Iš kairės į dešinę:, pirmam brėž.—nepritai
kytas pelenu-sąšlavų kibiras — šeimininkė 
turi daug ir nepatogiai lankstytis;^ antras 
brėž. toks pat, tik sąlygom pritaikytas kibi
ras — jo dangtelis atsidaro koja paspaudus 
tam tikrą mygtuką, ir šeimininkei nereikia 

nepatogiai lankstytis.

rezultatu. Namij ūkio darbai gali daugiau ar mažiau atsiliepti į 
kūno grakštumą, bet nemaža gali prisidėti ir prie sveikatingumo. 
Blogas buto, ypačiai virtuvės ir sandėliu išplanavimas verčia šei
mininkę labai daug vaikščioti. Yra apskaičiuota, kad blogai iš
planuotame 3—4 kambariu bute, kuriame gyvena 4—5 žmonės, 
šeimininkei tenka suvaikščioti. 10—-1 2 klm. per dieną, neskaitant

Pirmam brėž. stalas per aukštas ir sėdynė per žema, antram — per žemas tik 
trečiam brėž. šeimininkė dirba prisitaikiusi.

vietoje stovėto laiko. Suprantama, kad toks kojii miklinimas ne
mažai išvargina: Dar blogiau, jei reikia dirbti blogai vėdinamoj 
patalpoj be nustatyto plano, susirūpinus, ar skubant, kas dar 
labiau nuovargį paryškina. '

44

Tuos pačius įrankius pir
mu atveju naudoja blogai 
—perdaug susilenkusi, antru 
atveju gerai. Gera valia ir 
apdairumas daug padeda.
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Laidant rūbus nereikia pasilenkti— dirbti su lygintuvu reikia ant atatin
kamo aukščio stalo ar lentos, tada nereikės nei lenktis, nei rankų iškelti. 

Kojos laikyti tiesiai ir nevisai suglaudus.

Pagrindinė blogai išplanuoto buto savybė yra ta, kad šei
mininkė negali tinkamai sutalpinti savo daiktu, t. y. daiktai lai
komi ten, kur atsiranda vietos, bet ne ten, kur jie turėtu būti, t. 
y. arti savo paskyrimo, patogiai išdėstyti, tinkamoj aukštumoj 
apsaugoti nuo dulkiu ir t.t. Blogoms sąlygoms esant tvarkai 
namie palaikyti tenka paskirti labai daug fizinės ir net moralinės 
ištvermės, kuri atsiliepia ir į grožį ir į sveikatą.

Taisyklingai kūno laikysenai išsaugoti, labai svarbu darbo 
įrankiu ir visos aplinkos normavimas — pritaikymas šeimininkei. 
Pav., labai bloga, jei darbo stalas yra per aukštas arba peržemas, 
ar sėdynė per žemai ir t. t. Taip dirbant labai nuvargstama ir 
deformuojama organizmas.

Tinkamu įrankiu įsigyjimas turi čia lemiamos reikšmės. 
Pav., pelenams ar sąšlavoms rinkti turėti pritaikytą kibirą, kurio 
dangtis atsidaro koja paspaudus tam tikrą migtuką, yra labai 
svarbu. Čia nereikia viršeliui atidaryti nepatogiai lankstytis. O su 
panašiais įrankiais šeimininkei dažnai tenka susidurti. >

Tačiau svarbiausias dalykas, dirbant bet kurį darbą, šeimi
ninkei turėti sveikos nuojautos ir noro, dirbti nesusilenkus, nesu- 
sikuprinus, nepersikreipus, kur galima — dirbti atsisėdus ir t. t. 
Pav., perkeliant nesunku baldą iš vienos vietos į kitą, nereikia
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nešti'pasidėjus daiktą ant vieno klubo, taip pat nereikia traukti 
pirštu galais, nes tokiu būdu deformuojami pečiai, bet reikia daiktą 
paimti abiem rankom į priekį ir nesti lengvai' palenkus pečius į 
užpakalį.

Laidant rūbus dauguma šeimininkių laido pasilenkusios, su- 
spaudusios krutinę, deformuodamos ir vargindamos nugarą. Čia 
labai .nukenčia alsavimas, kojos taip pat greit pavargsta. Laidyti 
reikia ant atatinkamo aukščio stalo, kad nereiktu susilenkti, nei 
ranku iškelti, kojos turi būti tiesios, ir ne visai suglaustos.

Stalo ir darbininkės aukščio santykis yra šis:
■ Asmens aukštis Stalo aukštis

1 m. 50 . 0 m. 76
1 m. 60 0 m. 75
1 m. 70 * 0 m. 80 .
1 m. 80 0 m. 85 .

Kaip matome 2 cm. asmens aukščio atatinka 1 cm. stalo 
aukščio.

Šis santykis tinka dirbant stačiai. Bet tokius darbus, ku
riuos tik galima reikia dirbti sėdint, nors jie ir trumpai trunka. 
Mat stovint labai pavargsta kojų raumenys, o ir maža atmaina 
jas kaip tik pasilsina. Jeigu tenka ilgesnį laiką prie darbo stovėti, 
tai reikia darbą pabaigus nors trumpam atsigulti, kojas šiek tiek 
aukščiau padėjus. Tai yra šiokia tokia priemonė prieš vem, 
išsiplėtimą.

Tvarkant indus bufete, ar kitą panašu darbą dirbant reikia 
daboti, kad biustas nebūtu dažnai lenkiamas į priekį. Dedant 
daiktus į apatinę bufeto dalį, ar darinėjant orkaitę, nereikia lenktis, 
bet galima pritūpti ant pirštu galu, visą kūną laikant tiesiai.

Tvarkant indus bufeto apatinėse lentynose ar darinėjant orkaitę nerei
kia lankstytis, bet, visą kūnę laikant tiesiai, pritūpti ant pirštų galų.

*

K . . •* . ' ■
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Nešant nedidelį dubenį su skalbiniais, geriausia užsidėti ant 
galvos ir, abiem rankom dubenį prilaikant,- laisvai eiti1. Džiaunant \ 
skalbinius stovėti taip, kad abi rankos būtų pilnai ištiestos t. y. 
virvė neperžemai ir t. t.

Ypačiai svarbu, kad tie judesiai būtu taisyklingi, kurie kar- 
, tojasi daugelį kartų, nes kitaip jie deformuoja normalią kūno . 

laikyseną. Pastabos „sėdėkite tiesiai, nesikūprinkite“— tinka 
ne. tik mokykloje, bet ir prie daugelio namų ūkio darbų. —

Charakteringesni mados bruožai 
drabužiuose

Išstudijuoti taip gausingas naujais modeliais ir jų niu
ansais -Paryžiaus, Vienos, Berlyno madas, reikėtų su jais turėti 
nuolatinį kontaktą. Charakteringi mados niuansai, kol jie pasiekia 
mus, dažnai, reikia pripažinti, jau šiek tiek apsensta. Žmonės,

11

Šiemet ypatingai madoje 
įvairus mezginiai. Iš jų 
daromos ištisos suknelės, 
tiunikos ir puošmenos— 
žabotai, įstatymai. Čia ma
tome lengvų mezginių apy

kaklaitę.

ff

l) Rytiečių moterys taip neša vandenį
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grįžtą iš tenai, parsivežtomis „naujienomis “ tai patvirtina. Dėl 
to čia norima duoti bendrais bruožais tik Kauno šio laiko madų 
apžvalgą. Žiemos sezonas jau įsitvirtino, o balių, pasilinksminimų, 
ir ramaus susitelkusio bendradarbiavimo susibūrimai madas gau
siai pavaizduoja.

Mados grįžta — kartojasi
i ■ '

Žiūrėdamos į pagal šių laikų mada elegantiškai pasipuošusias 
» moteris, vyresnės ponios sako, jog grįžtančios jų jaunystės laikui 

mados. Ir iš tikro, senos tetulės iš anų laikų dar užsilikęs žakie- 
tas turi daug šių laikų mados bruožų: labai pečiuose prirauktos 
ir išpūstos rankovės, aukštos prie kaklo apykaklės — lygios ar 
puošniai kombinuotos; betrūksta tik šimtaklosčių priraukimų
nuo juosmens ir bliu želėj. Tačiau ir šių. laikų mada turi didelį 
polinki į platumą, ypatingai į suknelių apačią ir per klubus.

I ' '

Kazakinai ir tiunikös
Popietinių ir vakarinių suknelių charakteriu gumas yra jų 

sudėtyje iš dviejų dalių, kartais patogumo dėliai, susiūtų į vieną, 
tai įvairūs, taip vadinami, kazakinai, tiunikos, kostiumai arba,

> ■ ■ . -- ’ . . .
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tiesiog vyriško fasono frakai. Jie daromi arba iš vienos medžia
gos (daugiau popietiniams tualetams), papuošti įvairiais durstymais, 
žabotais, gėlėmis, sagomis bei sagtimis; dviejų ir daugiau me
džiaga kombinacijų (daugiau skiriami vakariniams tualetams): 
tamsus sijonas ir šviesus arba margas palaidinis, kazakinas, tiįt
aiką. Šio sezono ryškus bruožas yra trumpesnės suknelės bei 
sijonėliai. Tik grynai vakarinės —- balinės suknios yra visai ilgos, 
kaip ir pernai. Po plačiu, į užpakalį dažnai ilgesniu, priešakyje 
atidaru arba uždaru, klošinio kirpimo, kazakinu ir tiunika, daro
mas visai lygus, siauras, kartais šonuose perskeltas arba dailiu 
klosčių, neilgas sijonėlis. •

»

Vyriško pobūdžio frakai
Labai elegantiškas ir gražus popietinis rūbas, šios žiemos 

naujiena, yra sijonėlis su visai vyriško pobūdžio fraku ir šviesia 
krūtine — įstatymu. Jis daromas iš tamsios ir sunkesnės medžiagos— 
aksomo, vilnos, krepo. Šie kostiumėliai patogūs tuo, jog iš jų 
galima turėti kelios atmainos: 1) visai lygi pūstomis rankovėmis 
suknelė, su juostele, atlapais ir, pav., plonų mezginių arba tiu- 
liaus krūtinėle; 2) prie tos pačios suknelės uždedama kita juos-

Šios žiemos naujiena yra sijonė
lis su visai vyriško pobūdžio fra
ku, prie kurto derinama šviesi 
krūtinėle ar kcks nors kitoniškas 

js'ūviir as.
Balinės suknutės yra visai ilges, 

kaip ir pernai. \
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ta su frako imitacijos tiunika ir balta kieta krūtine; 3) pagaliau, 
galima nuo tos suknelės paėmus tik sijonėlį, uždėti kitos vieno
dos spalvos ar margą — turkišką kazakiną.

_ Mados šūkis spalvose

Šių. metų „mados šūkis“ — violetinė spalva. Si, bažnytinio 
gedulo ir, seniau vadinama senesnių ponių spalva, šiemet užvieš
patavo įvairiais niuansais. Ji įvairiai pritaikoma suknelėms, bliū- 
zelėms, suknelių ir skrybėlaičių papuošimams, kaklaryšiams. Ta
čiau, kaip ir buvo galima laukti, ji greitai atsibosta ir jau užlei
džia vietą mėlynai, rausvai ir žaliai spalvai. Taip pat niekad 
neišeina iš mados juoda spalva. Vakariniams tualetams labai 
tinka baltas rūbas su juodu sijonu.

50

Čia matome kailiais pamuš
tu, beveik angliško kirpi

mo, sportišką paltą.
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Mezginiai ir medžiagos
Šiemet ypatingai madoje įvairūs mezginiai: iš jų daromos 

ištisos suknelės, tiūnikos ir papuošimai ~ žabotai, išsiuvimai. 
Papuošimams labai tinka taip pat tiulis, lakas. >

Dėvimos medžiagos pirmoj eilėj vilna, aksomas, šilkinis ir 
vilnonis krepas, įvairiai spaustas šilkas — cloąue, blizgantis Šil
kas, aksomas, kombinuojamas su vilna arba šilkiniu krepu. Vaka
riniams tualetams greta rupių medžiagų, jau atsiranda ir vis labiau 
įsivyrauja švelnios medžiagos — vualis, šilkiniai mezginiai ir tt.

* .
• • • ■ H . ‘

a Ryškiausioji žymė
Šios žiemos ryškioji žymė —- sukoncentravimas viso rūbo 

sunkumo į pečius, turėjo didelės įtakos ir žieminiams paltams; 
jie pečiuose plačiomis, įvairiai drapiruotomis, rankovėmis, į lie
menį gerokai įimti ir didelėmis, įvairių, kombinacijų apykaklėmis, 
kurios ypatingai gražios ir daro labai elegantišką įspūdį.

AGR. P. KALADĖ
*

Moderniška blaivinimo priemonė
Vaisių sultys ir jų reikšmė žmogaus sveikatai

Vaisių sultys dar iki šiam laikui Lietuvoj buvo mažai žino
mos, nors užsienyje, kaip Šveicarijoj, Vokietijoj, Švedijoj, Austri
joj ir kitose Valstybėse milijonai litrų yra sunaudojami. Visos 
tos valstybės, kurioms rūpi tautos sveikatingumas, jų ateitis jau 
seniai pradėjo gaminti šį tikrai vertingą, turintį gydomosios 
reikšmės gėrimą.

Kiekvienam yra žinoma, kad žmogaus organizmo augimui 
ar gyvybės palaikymui reikia maisto: proteinų, karbohydratų, mi
neralinių druskų ir vitaminų.

Gerdami vaisių Sultis, mes gauname proteinių medžiagų, 
vaisių cukraus-fructosa, kuris daug lengviau yra virškinamas; 
negu paprastas cukrus-Sacharos a, didelį kiekį mineralinių druskų, 
vitaminų ir rūgščių, kurios veikia organizmą gaivinančiai.

Vaisių sultys yra tas pats vaisius, tik skystoje formoje, nes jose 
yra visos tos pačios medžiagos, kurios yra žaliame vaisiuje, išsky
rus celiuliozę, kuri yra žmogaus organizme beveik nevirškinama.

Didžiausia vaisių sulčių reikšmė yra ta, kaip aukščiau mi
nėjau, kad jos savo cheminėje sudėtyje turi daug mineralinių 
druskų, rūgščių, vitaminų, baltyminių medžiagų, vaisių cukraus, 
fosforo rūgšties ir kai kurių kitų rūgščių.

Mineralinės medžiagos sultyse randasi tirpinio formoje; prie 
šių mineralinių medžiagų priklauso kalio, kalcio, magnio, natrio, 
geležies, mažesnis kiekis aliumini]aus ir mangano druskos.
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Mineralinių medžiagų biologinė vertė žmogaus organizmui 
yrą gana didelė, nes jos sustabdo organizme kenksmingų rūgščių, 
kaip hypurnė — veikimą. Mineralinės medžiagos didina kraujuje 
šarminę reakciją, tuo pačiu normuodamos kraujo PH, t. y. rūgš
tumą. Be to, mineralinės medžiagos reikalingos organizmo statybai, 
kaulų, dantų augimui ir medžiagų apykaitos procesų pagreitinimui.

Ypač sultis sveika gerti mažakraujams, nes esanti jose 
geležies druska randasi lengvai prieinamoj žmogaus organizmui 
formoje, — ji yra būtina kraujo gamybai. Sultyse esančios kal
kės veikia į kaulų ir plaučių augimą stiprina inkstus ir jų įvai
rias funkcijas, o esanti sultyse fosforo rūgštis yra organizmo 
lengvai paimama ir sunaudojama kaip nervų ląstelių maistas. 
Todėl norėdami pailsėti po sunkaus protinio ar fizinio darbo, 
turėtume visada gerti vaisių sulčių, nes jos atgaivina organizmą, 
pagreitina medžiagų apykaitą ir suteikia maisto kraujo ir nervų 
ląstelių gamybai. Be to, vaisiu sultys turi dar atgaivinančią, su- 
žadinančią apetitą ir suteikiančią energijos savybę. Šioji sulčių 
savybė priklauso nuo obuolių, vyno ir citrinos rūgšties; be to, 
čia dar veikia ir organinės rūgštys, tačiau jų yra mažesnis kiekis.

Vaisių sultys veikia žadinančiai į virškinamųjų skilvio ir 
žarnų liaukų sulčių gamybos procesą, nuo ko ne tik padidėja 
maisto virškinamumas, bet ir atsiranda apetitas. Todėl medicinos 
yra pageidaujama prieš valgį nors mažą stiklelį vaisių sulčių 
išgerti. Rūgštys, kaip obuolių, vyno, citrinos, savo veikimu yra 
priešingos toms kenksmingoms medžiagoms, kurios atsiranda 
nuo vartojimo per didelio kiekio protėininio (baltiminio) maisto. 
Jos pilnai oksiduojasi žmogaus organizme, o jų mineralinė dalis 
greit jungiasi su hipurine rūkštimi, kuri tirpinio formo yra leng
vai pašalinama iš organizmo. Todėl prof. dr.- Bemer prof. dr. Melitz 
H., prof. dr. Hartmann pataria, ypač mažiems .vaikams, taip pat su
augusiems ir seniams — gerti vaisių sulčių, nes jos turi visas tas 
medžiagas, kurios reikalingos kiekvienam organizmui. O prof. dr. K. 
Nordenas sako: „joks kitas maistas negali pavaduoti vaisių sulčių 
virškinamojo trakto veikime, nes jos, gaivindamos ir neapsun- 
kindamos skilvio, žadina apetitą: be to, jos gerai veikia į inkstus 
ir tinka ligonims ir net džiovininkams. Tat vietoj to,, kad geria
me limonadus, kurie be dažų, CO2 ir kai kurių nereikšmingų 
chemikalų, nieko daugiau neturi, ar kitokių gėrimų, kurie dau
giau turi svaiginamąsias sąvybes, ir sutrukdančias ar stabdančias 
visas organizmo normalias funkcijas, vartokime vaisių sultis, nes 
jos tikrai yrą-geras, gaivinantis, sveikas gėrimas. Jų vienas litras 
talpina savyje 3 klg. žalių obuolių.

Kiekvienoje Pieno Centro krautuvė e vaisių sulčių galima 
gauti prieinamom sąlygom. Žiemos blaivybės savaitės proga ypa
tingai reiktų atkreipti dėmesį į sulčių vartojimą — nepašalinsime 
nuo stalų alkoholinių gėrimų, jei jų vieton neduosime ko naujo. 
Tas naujas ir yra vaisių sultys. (Red.). . *• . * " • , ‘ *
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KO NORI PRANCŪZĖ?

„Mes norime ginti savo reikalą, “kad laimėtumėm net tada, 
jei dar ir šį sykį turėtumėm būti politiškų machinacijų apgautos; 
teisės Prancūzijoje neduodamos, bet yra iškovojamos“ — sako 
savo prancūzės apgynimo įžangoje Ivonne Netter.

Prancūzė yra visuomet pasiaukojanti, inteligentiška, gudri, 
drąsi ir aktyvi. Karo laikais prancūzės parodė savo moterišką 
švelnumą, gailestingumą ir prisitaikymą gyvenimo aplinkybėms, 
tūkstančiais stodamos dirbti įvairiose srityse mobilizuotųjų ir žu
vusių vyrų vieton. Jos yra savo vyrų vertos kompanijonės, atsi
davusios žmonos, nepalyginamos draugės ir puikios motinos. 
Prieš karą jaunos prancūzės iki vestuvių gyvendavo pas tėvus 
ir iš tėvo valdžios pereidavo į vyro valdžią. Po karo daugelis jų 
buvo priverstos aprūpinti savo šeimas; naujųjų pareigų jos ėmė
si neparuoštos nei pilietiniu, nei komerciniu, nei administratyvi
nių atžvilgiu. Jų dukterys užplūdo universitetus, mokyklas, dirb
tuves. Vyrai, pajutę konkurenciją, ėmė protestuoti. Bet kas su
stabdys prancūzių išsilaisvinimą dabar, kai jos susilygino visose 
srityse su vyrais, kai darbas jas padarė daugiau numatančias; 
mažiau sentimentalias.

• . °

Priverstos dirbti kitur, moterys suprastino savo namų ruo
šą iki minimumo, bet tai nei kiek nepakenkė šeimos židinio jau
kumui. Joms prikišama, kad jos mažiau rūpinasi vaikų auginimu 
bei auklėjimu. Tačiau kas daryt, kai tėvo uždarbio nepakanka, 
arba kai jis visai negali dirbti? Tegu moterį apmoka, ir ji mielai 
liks namie. Prancūzėms teisių esą negalima suteikti todėl, kad 
jos dar neįpratusios piliečio pareigose; be to, jos per daug sen
timentalios, mistikės, pavojingoje tradicijų ir religijos įtakoje. 
Galima į tai atsakyti, kad ir vyrai ne daugiau išmano apie savo 
pilietines pareigas’ kad ir jų yra instikto vedamų žmonių. O už 
idėjas, jos kaip ir vyrai, gali atiduoti savo gyvybę. Daromas prie
kaištas ir dėl gimimų mažėjimo tose šalyse, kur buvo, suteikta 
moterims balsavimo teisė. Tai netiesa: kaip tik, pav., Vokietijoje, 
nuo to laiko gimimų skaičius auga.
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Nors daugelis vyryemancipantes pajuokia, tyčiojasi iš jųi 
idėjy, daugelis motery. Jų. nesupranta, bet motery judėjimas Pran
cūzijoje auga. Apie 1850 m. jis buvo daugiau atskiry asmeny — 
pionieriy darbas. Garsiausios buvo mötina Duchėne, Ęouise Mi
chel, Maria Deraisme... Organizuotai reikštis jis ėmė tik XX a. 
Motery sąjungos ėmėsi studijuoti teisinį mot. padėjimą, teikti 
juridiniy, söciologiniy, medicinos patarimy. Paryžiuje feministės 
turi didelę patalpą, kur ruošia paskaitas, susirinkimus. Mieste
liuose, kaimuose įsikūrė dispansariai. — patarimy punktai, vaiky 
darželiai, profesionalinės orientacijos centrai, atostogy kolonijos 
ir t. t. Gerinama darbininkiy ir valdininkiy būvis. Moters reiš
kiasi meno ir mokslo srityse. Apie jas 1935 m. Anat. de Monziė, 
buv. ministeris, pasakė: „Ponai, tą valandą, kai aš kalbu, didžiau
sias prancūzy prozaikas yra moteris Colette, didžiausias poetas 
moteris ponia de Noailles; mūšy didžiausias mokslininkas yra 
irgi moteris — ponia Curie“. įvertinus motery rolę, buvo pas
kirtos 3 moterys ministeriais ir įrodyta, kad jos daug ką gali 
duoti ir politikoje.

Prancūzė nori balsavimo teisiy, nes nenormalu, kai pusė 
kultūringos tautos yra traktuojama lygiai su nepilnamečiais ir 
nevykėliais. Daugybė našliy ir išsiskyrusiy motery visai nėra 

• reprezentuojamos valstybėje, kol jy sūnūs nebus pilnamečiais. 
Daugybė motery moka mokesčius iš savo įmoniy, ir neturi tei
sės dalyvauti ty pinigy paskirstyme. Kitose šalyse moterys pra
vedė motiny, pavainikiy, našliy, seneliy globos įstatymus. O, Pran
cūzijoje? It prie tarptautinės taikos įgyvendinimo prancūzės ga
lės prisidėti, tik rinkdamos ir būdamos renkamos.

Dabar prancūzė nėra/pilietė. Nuo 1919 m. devyniais atve
jais atstovy rūmai buvo pripažinę moterims lygias teisės, bet tiek 
pat sykiy senatas įstatymo projektą atmetė. O prancūzei reikia 
būtinai social, reformy, kurias tik moterys pravestu. Už lygy dar
bą lygiais mokslo cenzais darbininkės ir valdininkės gauna ma
žesnį atlyginimą, negu vyrai. Prancūzijoje dar yra profesijy, ne
prieinamu moterims. *
* Teisinis prancūzės būvis, tvarkomas 1804 m. kodeksu, yra 
baisus. Joks ištekėjusios moters aktas,' pardavimas, perlęidimas. 
paskola jai negalimas be vyro aprobatos. Vyras be moters suti
kimo ir žinios gali daryti, ką nori. Vyras yra vienintelis bendro 
šeimos turto administratorius, savo nuožiūra galįs jį parduoti,- 
atiduoti, aikvoti ar persiskyręs su žmona, pasilaikyti jį visą sau. 
Moteris turi gyventi ten, kur patiks jos vyrui, jis jai nustato gyv. 
vietą. Vyras turi visas teises tvarkyti vaiky auklėjimą; mirdamas 
net nepilnamečius vaikus jis gali paskirti motinos globėjais. 
(Motina mirdama savo vyro negali pavesti vaiky globai!). Kiek
vienas vyras gali prisipažinti esąs pavainikio tėvu, — motinos 
pareiškimas apie tikrojo tėvo asmenybę nieko nereiškia. Netekė- 

v jusi moteris neturi teisės reikalauti, -,kad pripažinty jos vaikui
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Louviers mieste» Prancūzijoje, 1936 metu pabaigoje, buvo renkami 6 nauji to 
miesto tarėjai. Čia pirmą kartą prancūzuose balsavo ir moterys.

Atvaizde matome vieną tu balsuotoju.
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tėvą, jei pavainikio tėvas nebuvo su ja.susirišęs sužieduotuvėmis 
ar vedybų prižadais, Šeimos tėvas nėra įpareigotas duoti dukte
riai pasogos ar suteikti kokią nors specialybę. Ištekėjusi moteris 
negali gauti be vyro leidimo paso. Vyras turi teisę perimti žmo
nos laiškus, uždrausti lankytis į namus savo žmonos draugams, 
giminėms ir net jos tėvams. Sugauta svetimoteriaujant, moteris 
baudžiama kalėjimu nuo 3 mėn. iki 2 metų; vyras šiuo atveju 
moka 100—2000 fr. pabaudą. Savo namuose užtikęs svetimote
riaujančią žmona, vyras turi teisę nužudyti ir ją ir jos meilužį. 
Moteris tokiu atveju baudžiama, kaip ir už kiekvieną kitą žmog
žudystę.

Savo brošiūrą L Netter baigia žymių žmonių nuomonėmis 
apie feministinį judėjimą (Ivonne Netter: „Plaidoyer pour la Femm 
franęaisė“, Gallimard, 3- ėmė ėd.): „Mes tegalime sutikti su vienu 
prancūzų senatoriumi, kuris 1924 m. yra pasakęs. „Arba prancū
zė yra žemesnė už kitų kraštų moteris, arba prancūzų įstatymai 
yra žemesni teisiniu atžv. už kitų kraštų įstatymus“.
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VISUOMENINĖ VEIKLA
Trys konferencijos

— L- K. Motery. Dr-ja regijonę ir rajonę valdybę 
narię suvažiavime, gruodžio 20 d. svarstė praktiško veikimo rei
kalus. Svarstyta skyrię lankymo, šeimę sukrikščioninimo, jaunę 
moterę organizavimo klausimus. Tartasi spaudos ir draugiję įsta
tymo reikalu ir k. Iš nutarimę pažymėtini šie: įvesti metinę šei
mos šventę pirmą sekmadienį po Triję Karalię, steigti prie sky
rię motinę tarybas jaunę moterę reikalams, ruošti katechetinius 
kursus, uždaras rekolekcijas. Svarstyta ir Dr-jos namę statybos 
reikalas. Draugija nusistačiusi kasmet tokius pasitarimus kviesti, 
nes taip galima geriau detalizuoti ir tiksliau pritaikyti bei įvyk
dyti didžiuosius konferencijos nutarimus.

— Ateitininkę Sendraugię konferencija, kurios 
metu' buvo pagerbti net penki jubiliatai — arkiv. Karevičius, vysk. 
Staugaitis, vysk. Paltarokas, prof. Dovydaitis ir prof. Šalkauskis — 
įvyko gruodžio mėn. 28 d. vakare. Prie kuklios arbatėlės susirin
ko apie 150 asmenę. Šalia oficijalię kalbę ir pranešimę buvo iš
pildyta meniškoji dalis. Konferencija, prof. Pakšto vadovaujama, 
praėjo labai nuotaikingai. I naują valdybą išr.: agr. Valatka, adv. 
Plokštis, p. Maldeikienė, p. Lušienė, kun. dr. Grigaitis. Konferen
cija išreiškė pageidavimą, už pasidarbavimą, kad p. J. Ambraze
vičius ir toliau liktę vadovybėje.

— Katalikę vadę suvažiavi m as — K. V. C. konfe
rencija, įvykusi prieš pat Naujus Metus, gruodžio mėn. 29 — 30
d. d., ypatingą dėmesį buvo atkreipusi į socialinės reformos reikalą.

Paskaitos „Socijalinis katalikę teisingumas“ — Dr. A. Ma
ceinos, „Bedievybės pavojai Katalikiškoje Akcijoje“ — J. E. vys
kupo Reinio, „Naujieji katalikę socialiniai sąjūdžiai“ — Dr. Pr. 
Dielinkaičio, sukėlė gyvę diskusiję. Iš Dr. J. įeimono pranešimo 
apie vyr. valdybos veikimą paaiškėjo, kad katalikę akcija vis pla
čiau apima visas gyvenimo sritis. Rūpinamasi netik spauda, bet 
ir filmomis, tikimasi suorganizuoti spec. filmoms nuomuoti kon
torą ir tuo būdu patiekti kinoteatrams vertingę filmę. Projektuo
jama steigti katalikę akcijos fondą, plėsti bibliotekę tinklą, orga
nizuoti profesinius sambūrius ir t. t. Katalikę organizuotumas 
palyginti dar mažas — tik dvyliktoji dalis priklauso prie kat. or- 
ganizaciję.

Malonu, kad šeimę sukrikščioninimo klausimas buvo iskel- 
tas ir šioje konferencijoje — tuo reikalu priimta atskira rezoliucija.

Į vyriausią valdybą išrinkti: prof. K. Pakštas, prof. Dovydaitis, 
p O. Labanauskaitė, dr. Dielinkaitis, dr. A. Maceina ir p. A. Valai
tis. Paskirti į vyr. Valdybą yra: prof. kan. Pr. Kuraitis, kun. V. Mieleš- 
ka, gyd. J. Balčiūnas, dr. Skrupskelis, p. M. Galdikienė ir dr. 
J. Iveimonas. Dalyvię buvo 407. Iš ję moterę buvo tik apie 70 
asmenę, Kaip matome, konferencija gana vyriška.
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KOS ateities perspektyvos “•
Iš įdėto „XX amžiuje“ pasikalbėjimo su KOS pirmininke 

Br. Ö. Norušyte ryškėja nauji KOS veiklos pasiryžimai. Štai kaip 
jie atrodo.

KOS ateity ryžtasi visas kai, mot. organizacijas dar labiau cent
ralizuoti, koordinuoti jų veikimų, poniai Vailokaitienei vadovaujant, ren
giamasi įsteigti Moterų klubas, kuriame būtų biblioteka su lietuvių ir 
svetimų kalbų literatūra ir k. Čia būtų rengiamos moterų akademijos, 

- būtų tam tikra arena ir jaunoms menininkėms pasireikšti, čia būtų mo
terų kultūrinio judėjimo centras. Reikia priminti, kad mūsų menininkės 
Valst Dramos ir Operos artistės kat. moterims labai talkina ir su jomis 
dirba.

KOS santykiai su Liet. Mot. Taryba visai geri. Palyginus su už
sieniu, mūsų moters jau gerai organizuotos. Ypač Kat. Moterų Dr ja, 
kurių galima drąsiai statyti greta pirmaeilių Vokietijos, Austrijos irk 
vakarų kraštų moterų organizacijų. Tik gal Vakarų Europoje geriau or
ganizuotos moters darbininkės.

KOS su savo sekcijomis labai rūpinasi ir vaikų auk ojimu, mo
tinų ir vaikų sveikatingumu. Moterų Kultūros Dr-ja ir Kat. Mot. Dr-ja 
steigia ir išlaiko vaikų darželius, žemės ūkio ir narnų ruošos mokyklas, 
kurias jau turi įvairiose Lietuvos vietose. Kat. Moterų Dr-ja turi mer
gaičių globos sekcijų, kuri turi dvejus namus, i r »motinos ir vaiko sek
cijų, kuri steigia sveikatos patarimo punktus, rengia Motinos Dienos 
minėjimus neturtingoms motinoms ir k.

. KOŠ įeina į Kat. Veikimo Centrų ir yra narys tarptautinės mo
terų s-gų lygos, kurios centras Utrechte, Olandijoj. KOS, kuriai rūpi 
ir Lietuvos šeima, mano surengti moterų akademijų, kur bus nagrinė
jami aktualūs mūsų šeimos klausimai. Toliau KOS dirba organizuoda
ma Moterų Talkų, rūpindamasi remti spaudų, palaikydama ryšius su 
tarptautinėmis moterų sąjungomis, ypatingai svarbiu dalyku laiko su
daryti kultūrinių-reikalų fondų. Moterų darbo klausimu rūpinamasi ypač 
plačiu maštabu. Net rengiamasi tuo reikalu padaryti rimtų mokslinį 
darbų. Kartu su „Naujųja Vaidilute“ KOS yra susirūpinus nustatyti mū
sų etnografinius, tautinius drabužius, o savo organizacijų uniformas re
formuoti, sutaūtinti. Visos uniformos turinčios neatitblti nuo lietuvio 
dvasios. Ir čia moterų kult, fondas galės daug padaryti. Taip pat KOS 
pasiryžusi sudaryti progas pasireikšti mūsų jaun. muzikų, dainininkų ir 
literatų jėgoms.

■ Veikimo apraiška yra ir perorganizavimas „Nauj. Vaidilutės“, kuri 
tapo moterų kultūrinio gyvenimo žurnalu. Taip pat, ypač Moterų Talka, 
labai susidomėjo „XX amžiaus“ skyrium „Namai, Šeima, mokykla“, kurio 
klausimas .buvo svarstomas ir paskutiniam pasitarime., „Naujoji Vaidi
lutė“ jau daug moterims duoda, tik nusiskundžiama, jog stinga žurnalo 
kat. moksleivėms.

KOS informuoja užsienį apie Lietuvos moterų veikimų <r per
teikia žinias apie užs. moterų veikimų ir darbus. Apskritai, —dar pa
sakė KOS pirmininkė, — kat. moterų veikimui sųlygos neblogos. Kitos 
organizacijos, ieškodamos sau narių, kat, moterims nepakenkė, tik pasi
ėmė dar neorganizuotų moterų dalį»

— Garsi Anglijos senmergių organizatorė Florencija White’aite.įsteigė 
senmergių partijų, kuri savarankiškai dalyvaus rinkimuose. Didžiausias jų reika
lavimas — sulaukusioms 45 m. netekėjusioms moterims pensija.

— Anglų laikraštininke Cecilija Chesterton, »Juodajame Londone“ 
knygos autorė, pora savaičių pagyvenusi Londono varguomenės tarpe, nutarė 
pastatydinti nakvynės namus moterims. Tos knygos ir jos Straipsnių dėka suma
nymas buvo įvykdytas. Dabar Londone yra 5 tokie namai, kur benamės moterys
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gauna labai pigiai ar net visai veltui nakvynę, vakarienę, pusryčius ir vonių. 
Personalas neturi teisės nieko tokios nelaimingosios klausinėti.

—-Turkijos m in i s ter i ų kabinetas priėmė įstatymų, kuriuo Turkijoje 
įvedama privaloma moterim š karo tarnyba. Karo metu jos bus mobilizuoja mos 
darbui užfrontėje, o ne karo metu turės atlikti karinio pasiruošimo stažų mo
kyklose.

— Ispanijos pilietiniame kare didelį vaidmenį vaidina moterys 
— kareiviai. Komunistų pusėje veikia raudonieji jų batalionai — savanorių ir 
prievarta suorganizuotųjų. Jų tarpe labai populiari yra Dolores Ibaruri (Passio- 
naria — aistringoji), buvusi komunistų parlamento narė Vikroria Kent yra iš
mokslinta rašytoja, puiki kalbėtoja, komunistų paskirta kalėjimų viršininke. Deši
nių ų pusėje žinomos Dolores, Primo de Riverčs duktė, Paulina Pi, Uraca Pastor 
ir kt. Kare moterys parodančios daug drąsos ir, kartais, žiaurumo.

— Neseniai suėjo 30 m. nuo Zuzanos Brownell, feminizmo 
pionierės Amerikoje, mirties. Savo puikiomis kalbomis, specialiai įsteigtu žur
nalu ir per draugiją, įkurtų kovai už moters teises, ji siekė moterų savarankiš
kumo ir gali būti laikoma tikra šių dienų Amerikos moterų laisvės pagrindėja. 
Amerikos paštų ministeris ta proga išleido specialius, su jos atvaizdu, pašto 
ženklus. . . : *

. — Ponia Aberdeen 1935 metais buvo paskelbusi piniginę premijų UŽ 
veikalų »Kokius būdus pavartoti, kad visose Šalyse jaunimas būtų auklėjamas 
tą:p, kad jis suprastų, jog jo paskirtis yra visame pasaulyje įgyvendinti taikų, 
kurios taip trokšta Žmonija*. Premijų iŠ 19 atsiųstų veikalų, laimėjo norvegės 
Tordis Donevig veikalas. Gr.

— Žiemos blaivybės savaimė šiemet įvyksta ^sausio 31 —vasario 
7 dienomis. z

— Anglų moterų spaudos konferencija |vyko š. m. rugsėjo 23—-24 d- 
Detroito mieste. Rengėjais buvo Amerikos apglųlaikraštininkai. Konferencijoje 
dalyvavo 710 moterų, jos vadovavo konf. pačios, jos reprezentavo įvairias draugi
jas bei savo organizacijas. Det oito miesro lietuvius ir Moterų Sąjungų (Ameri
kos Lietuvių Rymo Rat. Mot. Sąjungų), toje konferencijoje atstovavo Orą C. AkSo 
rraitienė, Moterų Sąjungos 54 Kuopos Valdybos narė. Ji gavo rašto mokslo 

laipsnĮ.
Lietuvė Orą C. Aksomaitienė, žinoma slap. j,Sųjungos Žiedas“ ir »De

troito’ Žiedas“. Nors O. C. Aksomaitierė yra gimusi ir augusi Amerikoje, neiš- 
tautėja. Rašo į Lietuvių laikraščius 20 metų ir yra 54-os kuopos pirmoji kores
pondentė anglų laikraščiams." .
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MOTERYS ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYJE
— V. D. U. Studentų farmacininkų rudens semestre buvo 131 — 

•yf V V
58 vyrai ir 73 moterys. Šiemet pirmame kurse yra įstojusių 30 — 21 moteris 

ir 9 vyrai.
— Ligi 1936 m. rudens semestro Vytauto Didž. universitetas aukš

tojo mokslo diplomus yra išdavęs 2460 asmenų: 1882 vyrams ir 578 moterims.
— Parlamento sutikimo, Puerto Rico’e atidarytas katalikų moterų 

universitetas. Universitetų pašventino San Juano vy skupas moriS. Edwin Byrne'
— Š vi e t im o m in i s te r i o sakymu, Kauno M. Pečkauskaitės vardo 

• privatinės gimnazijos ir Kauno Šv. J. Š. kongregacijos privatinės gimnazijos moki
niams suteiktos valstybinių mokyklų mokinių teisės.

• V • • ■ . ■ ■

— Amerikoj, Filadelfijos m edicinos fak. kat. vienuolė gavo 
medicinos daktaro laipsnį. Tai pirmas atsitikimas visoje Amerikoje.

— 19 mi amerikietė Emi Chillers organizuoja jaunų mergaičių 
mokslinę ekspedicijų į Liberiją. Visos jos yra susipažinusios su Afrikos folkloru, 
puik os sportininkės ir moka kalbėti bent keliais negrų dialektais. Ekspedicijos 
sąstate 10 amerikiečių» 5 kanadietės, 3 olandės, 2 prancūzės ir 1 italė.
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— S o n i j a P r a 11 ir T a c o m a W a s h., yra vienintelė J. A. Valstybėse 
baltosios rasės moteris — budistų kunige.

— Mokytojų dienose Klaipėdoje gruodžio m. 28—30 d. aktyviai ir gražiai 
pasirodė: B. Juškevičiūtė, išvesdama kūno kultūros pamoką mergaitėms, ir 
J. Andrulytė, sužavėjusi pasakojimo menu ir turinio įdomumu. Šnekėjo apie 
tarpmokyklinį susirašinėjimą/

MŪSŲ MENININKĖS, LITERATĖS
— Valen ti na Rii ves estų pianistė sausio 4 d., 20 vai. dalyvavo sim

foniniame koncerte valstybės radiofone. .
— Buenos Aires municipaliteto „Colon“ teatro balete ir chore dirba 

dvi lietuvaitės: Genė Paulauskaitė ir O. Šimaitytė.
— Angly muziką, violenčelistės Thelmös Reiss ir pianisto Johno Hunt 

koncertas Įvyko Valstybės teatre gruodžio 14 d.
— Ka ip sekas i Katkaus kaitei „Metropolitain“ operoje, plačiai rašo 

užsienio spauda. Štai kelios ty nuomonių: .Chicago Tribun e“ rašo: .Vakar 
vakare Civico operos namuose buvo didelė sueiga, kurią sutraukė OrosKatkaus- 
kaitės (Anna Kasias) vardas ir garsas. Tai buvo didžiausia dalim Čikagos lie
tuviai. Jie susirinko pagerbti jaunosios dainininkės Amerikos lietuvių kilimo, 
kuri prieš kelis mėnesius laimėjo pirmą vietą .Metropolitain“ operos motery 
dainavimo, ir nuo to prasidėjo jos sutartys“. Tas pats laikraštis toliau rašo: 
.Panelė Katkauskąitė yra jauna, graži ir turi labai gražų balsą ir muzikalinio 
stiliaus jautrumą“. „Herold Examiner": „...Jos balsas yra nepaprastas. 
Balso žemosios oktavos turi bendrą kontralti'ką sodrum ą ir skambumą. Jo aukš
tosios oktavos tiesiog žavingos. Tai yra didelė jėga“. .Chicago Daily- 
News“: „Katkauskaitė yra jaunas kontraltas, naujas New Yorko .Metropolitai- 
no“ operos atradimas (discovery). Jos balsas išdidus, jėgingas, platus, išgra
žintas, geros tarsenos“.

— Gražia Deledda lietuviškai. Mokyt, Br. Stočkus verčia iš italų 
kalbos Gražios Deleddos romaną ,11 Dio dei viventi“ (Gyvyjy Dievas).

— M ar ia Under, estų poetė, gavo pirmą valstybinę literatūros premiją, 
kurią buvo paskyrusi už 1935 m. literatūros kūrinį Estijos vyriausybė (Lt. 1.500). 
Kitas dvi literatūros premijas (po Lt. 1.000) — laimėjo poetas Jonės Setiste ir , 
rašytojas Augustas Naelkas.

— EIi žabe ta Elija da, rumunų rašytoja, parašė romaną apie ponios 
Simpson ir buvusio Anglijos karaliaus Eduardo VIII santykius.

— Edviną F. Willson parašė ponios Simpšonienės biografiją vardu , Jos 
vardas buvo Wallis Warfield". Gruodž o mėn 1 d. ši biografija išėjo Paryžiui 
antrašte „Beveik karalienė“. Ši knyga turi didelį pasisekimą. Apie ponią Simpson 
Amerikoj labai daug rašo. Nuobodi, bet objekt'ngiausia ir vertingiausia yra 
knyga parašyta ponios Stmpšonienės pusbrolio Ntwboldo Noyes — šią kny
gą ponia Simpsonienė autorizavo. Tokią knygą parašė ir žinomas pasaulinio 
masto rašytojas Uptonas Sinclairas. * . * ' *■ X *»» , *

NAUJIENOS PERIJODIKOJ
— „Moteris“ eina du kartu per mėnesį ir duos skaitytojoms knygą 

„N a m ai i r m o t e r i s“.
v— „Šeimininkė“ — dvisavaitinis „Ūkininko Patarėjo“ priedas mote

rims, duoda praktiškų žinių iš namų ūkio srities. Kiek sausokas, kaip moterims.
— Su 1936 m. 11 m. „Liet. Mokykla“ įvedė naują „PrieŠmokykl.auk

lėjimo“ skyrių,\kurio darbo komisiją sudaro vaikų darželių vedėjos: p. p. M. Mant-
A • • • . • o *
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vy diene, F. Litvinaitė, A. Jeržemskaitė-Sipavičienė, K. Starkiūtė ir dr. O. Noru- 
šytė. To skyriaus tikslas informuoti visuomenę ir ypač priešmokyklinio amžiaus 
vaikų auklėtojas-pedagoges, jas jungti ir skatinti į kūrybinį šioje srityje darbą. 
Skyrius visą laikę labai sumaniai redaguojamas.

— .Pavasaris“, L. K. Jaunimo laikraštis sustojo. Užtat pradėjo eiti
vyram »Vyry Žygiai* ir mergaitėms .Liepsnos*. Abu laikraščiai eina du 
kartu per mėnesį. „Liepsnų“ viršelis originalus ir pigus. Laikraštyje net trys 
specialu* skyriai: mūsų dorovė, sveikata ir grožis ir pažangioji šeimininkė. Turi
nys pagal savo apimtį ir kiek galima spręsti iŠ dviejų pasirodžiusių numerių, 
pakankamas. Tik linkime „Liepsnoms“ būti netik moteriškomis, bet ir mergiš
komis — čia jų svarbiausias uždavinys. J. Dr.

SPORTAS
t *

— Anglijos lakūnė Beryl Markham yra viena iš Londono perskridusi 
Atlantą 1936 m. rūgs. 5 d. Pritrūkusi gazolino, ji buvo priversta nusileisti 
Nauj. Škotijoje. Lėktuvas sudužo, bet lakūnė, pasiekusi rekordą, liko sveika.

— 1936 m. naci o n ai e s oro lenktynes, vadinamas „cross country“ 
(iš New Yorko į San Francisco), laimėjo moteris lakūnė LouiseT h a den iš 
Bentonville, Arkansas. Laimėjo Bendix trofėją ir 7.000 dol.

— Jauna australe Jane Batten, atvažiavusi į Angliją mokytis muzi
kos, susidomėjo aviacija, pardavė rojalį, nusipirko lėktuvą, su kuriuo ir laimėjo 
2 rekordu: 1934 m. per 15 dienų nuskrido iš Anglijos į Oklandą, o 1935 m.— 
iš Anglijos į Austrahfą ir. atgal. Be to, ji pirmoji iš Limpno į Port-Natalą nu
skrido per 61 v., 15 m. Ji yra pirmoji moteris, perskridusi Atlantą. Miss Bat- , 
ten oasižymi didele drąsa ir orientacija.

v

ĮVAIRENYBĖS
— Massa-Chus e t ts/v\a Is ty b ė j e į zykusioje žemės ūkio parodoje lietu

viai už verpiamąjį ratelį laimėjo pwm& dovaną. Antroji dovana teko italams, o tre
čioji lenkams. Lietuviai toje parodojeJurėjo du kambariu. Vienas jų vaizdavo sama-. 
notą Lietuvos lūšnelę, kurioje stovėjo lietuviškos staklės ir verpiamas ratelis. 
Antrame kambaryje buvo išstatyti visokie liaudies rankdarbiai

— Tarptautiniame grožio konkurse Tunise buvo išrinkta pasaulio 
miss — ispanė Antonita Argues; antroji vieta teko prancūzei, trečioji—tunisiętei.

— Turkijos švietimo mini s te ris išleido įsakymą, draudžiantį 
mokytojoms vartoti kosmetiką ir dekoltuotas, be rankovių, sukneles, nes visa tai 
gadina mokinių natūralųjį estetinį grožį. ‘

— Sovietai nori, kad Sovietų Sąjungos moterys būtų gražiausios _ 
pasaulyje, todėl dabar Maskvoje pastatytas-" milžiniškas valstybinis kosmetikos 
institutas, kuris veikia nuo lapkričio mėn. Šioje įstaigoje dirba geriausi vi
daus ir užsienio kosmetikos specialistai. Kiekvienas sovietas gali nemokamai 
gauti patarimų, kaip pagrožėti.

— Ki ek v i ena.ga Ii t e, būdama namie, uždirbti per mėnesį iki 300 litų. 
Laboratorijai „Lietgam“ Kaune, Taikos g-vė 39 nr. visoje provincijoje reikalinga 
platinti jos'gaminius. Uždarbis tikras.

Gaminių platintojams sąlygos labai geros. Siųskite laboratorijai „Lietgam“ 
laiške 30 centų pašto ženklų susirašinėjimo išlaidoms padengti ir tuoj gausite 
visus nurodymus.
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Knygos
Stasius Būdavas, Loreta. Mergaitės likimo romanas- 

Sakalo leidinys. Pslp. 300. Kaina Lt 3,—.Viršelis dail. A,Kučo.
Knygos mėgėjams Stasiaus..Būdavo vardas gerai pažįstamas.» 

Prieš metus skaitėm „Mokytoją Banaitį“, dabar turim prieš save 
naują romaną „Loretą“.

Romane autorius vaizduoja jaunos mergaitės sielos konflik
tus, susidūrus su gyvenimu. Centrine romano figūrą yra 6 klases 
baigusi Gražina, savanorio Matulaičio duktė. Tai svajotoja,, savy
je užsidariusi, religinga mergaitė. Ji svajoja apie vienuolyną, bet 
susipažinusi su jaunu inžinierium Petkūnu, pamilsta jį ir atsidu
ria kryžkelėj. Širdis linksta prie inžinieriaus, kurs ją taip pat 
myli. Tačiau ateitį nulemia smulkmena. Gražina atsitiktinai 
randa Petkūno apsiausto kišenėj v laiškelį nuo kažkokios Nini 
(buvusios Petkūno mylimosios), šis laiškelis suardo jaunuoliu 
meilę, nes Gražina įtaria Petkūną nepastovu esant. Nors myli 
inžinierių, tačiau atsisako jo, stoja į vienuolyną ir gauna naują 
vardą — Loreta.

Šalia jaunuoliu romano autorius plačiai vaizduoja provinci
jos miestelio „inteligentu“ gyvenimą, kurie visuomeniniu veikimu 
supranta švenčiu rengimą, prakalbu sakymą ir atsigaivinimui 
mėgsta smarkiai išsigerti. Svarbiausias „inteligentas“, visiems duo
dąs, toną, yra urėdas, mėgstąs viešai pasirodyti, be jokios mora
lės žmogus. Greta jo visa eilė kitu' „inteligentu“, kurie ryškiai 
charakterizuoti.

Apskritai romanas įdomus, nors kai kurios smulkmenos 
mažina jo vertę, pav., ilgiausios dienoraščiu ir laišku citatės. Jas 
skaityti įgrįsta, nes jos nieko nauja nepasako, o tik kartoja 
ankstyvesnes mintis. Be to, neįtikima skubi Gražinos meilė, o 
po to vėl staigus pasiryžimas stoti į vienuolyną. Tai atrodo lyg 
dirbtina, netikra. Viša tai daro skuboto rašymo įspūdį.

Stilius paprastas, gyvas, ypač pažymėtini dialogai, veikėju 
charakteristikos ir atskiros scenos, pav:, vienuolės Loretos susi
tikimas su namiškiais ir inžinierium. P. K.

A. Wautier d’ A y g a 11 i e r s, Meilės disciplina. Iš pran
cūzu kalbos išvertė J. Griška. Išl. „Sakalas“ 1036 m. 255 pusi, 
kaina 3 lt.

„Meilė yra didžiulė, pagrindinė ir visuotina jėga“ — tai 
visas šios knygos turinys trumpai nusakytas.
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Autorius per visas keturias dalis pasakoja apie meilės dis

cipliną, norėdamas visiems įrodyti, įtikinti, kad meilė būdama 
žema, mus žemina, o skaisti — mus skaistina: tą pavaizduoja 
gražiais pavyzdžiais iš gamtos, vietomis įterpdamas net eilėraščiu 
posmelių. Paliečia ir dvigubą moralę:., „netaip niekinga pulti 
pačiam vienam, negu semti sau malonumo iš kitu puolimo. O 
tūkstančius nelaimingu moterų vyrai kasdien teršia ir stumia vis 
į didesnę gėdą, ir tai tokie vyrai, kurie kitose garbės srityse yra 
labai opūs“. Arba: „kadangi visi eikvojantieji savo jaunystę gi
riasi mylį moterį, tai tegu jie man leidžia surinkti visus skausmus, 
kuriuos už jų malonumus kenčia moteris, tegu leidžia iš jų su
pinti erškėčiu vainiką ir apvainikuoti kryžiuojamą .moterį“.

Ir pagrindinę veikalo mintį galima nusakyti autoriaus žo
džiais: „Taip, kas kartą jau į purvus įklimpo, tam tikroji mote
rystė amžinai liks mįslė“.

Kas jieškos pikantišku žodeliu apie meilę šioj knygoj, tas 
greit padės ją į šalį, bet kas norės rimčiau ir giliau išsiaiškinti 
meilės prasmę, tas mielai perskaitys. Gal kai kur, kai kas nepa
tiks, gal vietomis pasirodys ir nuobodoka, bet knyga skaitytina 
ir teiktina ypač jaunimui. M. Jančytė

C. F r a n ę o i s M a ur i a c: Jėzaus gyvenimas. Vertė A. Vai
čiulaitis. Išl. Sakalas, Kaune 1936 m. Viršelis T. Kulakausko. 
239 pusi. lt. 3.

Jėzus, — kaip šios knygos viršely nupieštas, — tikrai yra 
mūsų .gyvenime lyg iš ūkanu iškyląs ir spindįs paveikslas, kurį 
mes dar taip mažai pažįstame ir taip mažai mylime. Kartais lyg 
ir šviesiau Jis mumyse suspindi, bet vėl greit Jį uždengia šio 
gyvenimo monai... Daugelis rašytoju stengėsi nuskaidrinti Jį, tą 
patį tikslą turėjo ir žymusis rašytojas F. Mauriac, kaip pats prakal
boje pasisako; kad norįs bent skaitytoją įtikinti, jog Evangelijų 
Jėzus nėra dirbtinė ir sugalvota būtybė.

Šios knygos autorius savaip sugrupuoja Jėzaus gyvenimo 
etapus, su meile ir įsijautimu aiškina Jėzaus žodžius ir darbus, 
vietomis spalvingai ir ryškiai stengdamasis nušviesti, giliau įžvelgti 
į Jėzaus elgesio prasmę. Pav., jis taip išaiškina, kodėl Jėzus daž
nai gana šiurkščiai elgėsi su savo Motina: „Šioj žemėj Jis su Ja 
elgiasi taip, kaip ir dabar tebesielgia su tomis sužadėtinėmis, 
kurias Jis nori pašvęsti ir kurios ar tai už vienuolyno grotv, 
savo kambarėliuose, ar tai pasaulio sūkuriuos taip pat jaučiasi 
visiškai vienišos, apleistos, nors dvasioje pasilieka tikros, kad jos 
yra išrinktos ir numylėtos“.

Ryškiai ir įdomiai nušviečia ir tu laikŲ. žydv menką supra
timą apie Jėzaus mokslą ir stebuklus, pav.: Ieško jie Jo, kadangi 
juos pavalgydino dykumoj ir manė dar gausią duonos, kuri jiems 
nieko nekaštavo. Jie nerimo iš džiaugsmo, kad vėl gaus dykai
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maisto. Ir šitiems, štai Jėzus turėjo ryžtis kalbėti apie duoną, 
kuri jau nebebus duona“.

Visą knygą su giliu atsidėjimu perskaičius, rasit ir mums 
Jėzus taps artimesnis ir suprantamesnis, kadangi autorius daug 
anų laiku negerumu paliesdamas, primena mums ir siu dienu 
„dorybes“, kurios tik gėdą daro katalikams!. Ir su F. Mauriac 
galime sakyti: „kuris iš mūsų nepažįsta ramaus užeigos namelio? 
Kas nėra žengęs anuo keliu, vakare, kai jau visa kas atrodė žiu-, 
gę? Kristus mumyse buvo miręs. Mums Jį atėmė. Atėmė pasau
lis, filosofai ir mokslininkai, mūsų aistros. Žemėje mums jau 
nebuvo Jėzaus“.

Vertimas gražus, stilius lengvas ir aiškus. Belieka tik norė
ti, kad daug kas skaitytu šią knygą ir tai ne vieną sykį.

Atsiųsta paminėti nauji Sakalo leidiniai:
1. A. Vaičiulaitis, Valentina. 224 pusi. Kaina Lt. 3, — Iliustravo T.

Kulakauskas. Dviejų jaunuolių meilės romanas. Šis romanas labai daug nu
lems mūsų literatūros estetinėje kryptyje. Tai tikras meno šedevras, parašytas 
nepaprastai gražiu ir subtyliu stiliumi. -

2. Liudas Dovydėnas, Broliai Domeikos. Romanas 260 pusi. Kai
na Lt. 3,— Rašytojas šiame veikale įdomiai ir meniškai aprašo vienų charakte
ringų mūsų, žmonių ydų — bylinėjimąsi. Dėl menko nieko du broliai bejieško- 
dami „teisybės“ beveik ir ūkius praranda.

3. J. Paukštelis, Pirmieji metai. 360 pusi. Kaina Lt. 3,50. Romanas 
iš gimnazijos mokytojų gyvenimo. Autorius vaizduoja neigiamąsias gyvenimo 
puses. Jis naudoja satyriko priemones. Išjuokia pataikavimų, rutinų, materijaliz- 
mų, moterų tuštumų. Tai įdomus liudijimas, iš kokios medžiagos kūrėsi mūsų 
mokykla.

4. Br. Buivydaitė, Auksinis Batelis. Apysaka jaunimui. Iliustravo D. 
Ta rabi! da i t ė. Švietimo M-jos pripažinta tinkama visų mokyklų knygynams. 
200 pušį. Kaina Lt. 2,50. Autorė pasirinko visų užmirštų, bet nepaprastai nau
dingų ir dėkingų temų — amatų propagavimų. Labai gražiu ir gyvu stiliumi, 
taip pat temos įdomumu patrauks prie šios knygos kiekvienų jaunuolį.

5. Bern. Brazdžionis, Ženklai ir stebuklai. Eilėraščiai. 96 pusi. Kai
na Lt 4.— Šioje lyrikos knygoje skaitytojas ras plačiausių tematikų, nuo as
meniškų subtyliu žmogaus išgyvenimų, iki didingų, Visų kosmų apimančių vaiz
dų, sukurtų dailia klasiška forma, įspūdingu modernišku stiliumi. Tai pirmoji 
knyga, taip estetiškai ir europejiškai pas mus išleista. Visi egz. įrišti gražiu 
drobės viršeliu.

6. S t. Santvaras, Pakalnių debesys. Antroji lyrikos knyga. 160 pusi. 
Kaina Lt. 3.Ir šis lyrikos rinkinys savo tematikos platumu tikrai imponuoja. 
Gyvenimas ir mirtis, skausmas, liūdesys ir džiaugsmas, moters, motinos ir tėvy
nės meilė, vis tai atsispindi poeto lyrikoje.

7. M. Linkevičius, Ateina Dievas. Lyrika. 64 pusi. Kaina Lt. 2,— 
Tai grakščia forma sukurtos patrijotinės, religinės ir meilės lyrikos rinkinys.

8. Vacys Šiugždi n i s, Amžini stabai. Eilėraščiai. 64 pusi. Kaina Lt. 
2,50. Talentingo mūsų jauno poeto labai vykęs pirmas debiutas. Tikrai gražūs, 
nuotaikingi eilėraščiai.

9. J. Krilovas, Pasakėčios. J. Tai man to eiliuotas vertimas. Gražiai 
iliustruotas leidinys. 64 pusi. Kaina Lt. 1,—-

10. V. Kamantauskas, Jaunam moksleiviui. Praktiški patarimai: 1. 
Kaip sveikam būti, 2. Kaip mokytis ir* 3. Kaip elgtis. 112 pusi. Kairia Lt. 1,50.
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11. Vyt. Sir. Gira, Traukinys. Iliustravo dail. A. Šepetys. Kaina 
Lt. 1-,

12. Vyt S. ii. Gira, Jūra. Iliustravo dail. B. Macu t ke v iči u s. Kaina 
Lt. 1, —

13. P. Cvirka, Napalys bailys. Iliustravo dail. M. Katiliūtė. Kairia
Lt. 1, — ~

14. Marša k Vaikas ir knygos. Sulietuvino Petras Cvirka. Iliustra
vo dail. Rimtas Kalpokas. Kaina Lt. 1,—

„Mažųjų Knygynėlio“ serija skiriama prieš mokyklinio amžiaus ir I — II 
skyriaus pradžios mokyklos vaikučiams. Šios keturios knygelės yra labai įdo
miai parašytos ir gražiai išleistos. Tai gražiausia dovanėlė mūšy mažiesiems 
skaitytojams.

15. S ve 11 Marden, Ką darai, daryk gerai. Išvertė J. Kazė n a s. 174 
pusi. Kaina Lt. 1,50.

16. Juozas Valentukonis, , Statybinis dažymas. Medžiagos, įran
kiai ir jy pritaikymas dažymo praktikai. Redagavo diplomuotas techn. inž. J. 
Acus-Acukas. 220 pusi. Kaina Lt. 4,50.

17. Pagrindinis verslo mokestis. Spaudai parengė J. Baltrušaitis. 
.108 pusi., kaina Lt. 3, —

18. Gimtoji kalba š. m% 8 sęsiuvinys (spalių mėn ).
19. B. Brazdžionis, Ženklai ir stebuklai. Eilėraščiai-. MCMXXXVI

Kaina Lt. 4 — v
20. M. Vaitkus, Žaibas ir mergaitė. 3 v. 2 pav. negalimybė. 1936 m. 

Kaina Lt. 2, —

Kitų leidiniai

Mūšos Dobilas, Panevėžio Valst. Gimn. Kun. J. Lindės Dobilo vardo 
„Meno Kuopos“ leidinys kuopos Steigėjui ir jos Sielai atminti. Panevėžys 1936 m.

P r i v. D o c. D r. A. Maceina, Kultūros Filosofijos įvadas. V D. Uni
versitetoTeolog. —Filos. Fak. leid. Kaunas, 1936 m.

Pro f. S t. Ša 1 k a u s k i s, Bendrieji pedagogikos pagrindai. Sistemin
ga santrauka. II leid. V. D. Universiteto Teol.— Filus. Fak, leid. Kaunas, 1936 m. .

Krikščioniškoji šeima. Paskaitos skaitytos Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugijos Konferencijoje 1936 m. gegužės mėn 6—8 d. Red Ona Jonkai- 
ty tė-Gr atkauskien ė. L. K. Motery Dr-jos leid. nr. 6. Kaunas, 1936 m.

Kazimieras Bėrutis, Kun. Motiejus Gustaitis pedagogas ir švietė
jas. Kaunas 1936 m.

V. K. P., Panevėžio bažnyčios. Panevėžys, 1936 m.
Arėjas Vitkauskas, Numirėlis iš karsto, Lietuvos prisikėlimo poema. 

Chicago, Dlinois.
Ce tęstino T es to re S. J. Tigro iltys II dalis. Vert. J. Radzevičius ir 

R.. Klumbys. Misijų leid. nr. 8.. Kaunas, 1936 m. Kaina 60 et.
K U n. S t. Telksnys, Svarbiausia tėvų pareiga. Kaunas, 1936 m. 

kaina 10 et .
Mano eilėraščiai. Surink oJonas Kuz m i c k i s Mūšy knygynėlis N r. 4. 

Kaunas, 1936 m.
Jonas K u z m i c k i s, Kalėdų Senelis. Trijy pav. scenos vaizd. Mūšy 

knyg.. nr. 5. Kaunas 1-936 m.
Jonas Būga (Pagal P. Anderkaldeny) Žemės angelėlis. Antaniuko 

Martineco gyvenimas. Mūšy kn. nr. 6. Kaunas, 1936 m.
M a i 1 a Tai vi o, Dvi meilės. Romanas. Išvertė ir išleido Antonija Žagra- 

kalienė. Zarasai. Sukrauta šv. Kazimiero Dr-jos knygynuose. Kaina Lt. 2,50.
Maita Tat vi o, Varpas. Romanas. Išvertė ir išleido Antonija Žagraka- 

lienė. Zarasai. Kaina Lt. 3.

Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė. Red. pavad. J, Drungaitė.
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MOTERIAI—AUKLĖTOJAI AUKLĖJIMO DARBAS 
PALENGVĖS TADA, KAI UŽSIPRENUMERUOS

•S*- . * ‘ . . . > ' . x »

LIETUVOS mokyklai V ■ _ , . ’

LIETUVOS MOKYKLA Supažindina su visais pedagogikos mokslo laimėjimais 
ir nagrinėja praktinį mokymo-auklėjimo daibą Lietuvoje ir užsienyje.

LIETUVOS MOKYKLA nuo 1936 m. reformuota, išeina punktualiai kiekvieno 
mėn. 10 d., išskiriant liepos ir rugp. mėn., taigi per met. lOnr. po 80 psl.

LIETUVOS MOKYKLOS prenumerata: metams 18 lt, pusmečiui 10 lt. Stu
dentams ir kitiems moksleiviams: metams 14 lt., pusmečiui— 8 lt. 
Redakcijos ir Administracijos adresas: Kaunas, Perkūno ai. 22.

ä

Tamstos norite žinoti ką mes vartojame savo plaukams, kad jie toki puikūs 
kaip šilkas, turi aiškią, natūralią spalvą. O! ir pleiskanų visiškai nėra. Be to, 
jie lengvai sufrizuojami ir gerai laiko net moderniškiausią frizūrą. O balių se
zonui tas labai svarbu. — Mes nieko nevartotame, tik plauname galvą skystu

■degutiniu plaukams muilu

ir kad visi galėtą šį stebuklą išbandyti, vaistus „NIPON“ siunčiame

Rašyti: Laboratorija „LIETGAM" Kaune, Taikos g. Nr 
„Nipon" gausite kiekvienoje vaistinėje.
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LIAUDIES MENUI IR NAMŲ PRAMONEI REMTI 
KOOPERACINĖ BENDROVĖ

■

Kaunas, Laisvės ai. 15 nr. Telef. 241-61.
■ ■ f ’ J

Parduoda namų pramonės dirbinius:
Įvairius audinius (kilimus, patiesalus, uždangalus, staltieses, lovatieses, 

rankšluosčius, takus, takelius, lininę drobę ir kt.
Nertinius dirbinius (įvairias nertines, pirštines ir kt.).
Medžio dirbinius (mokslo priemones, baldelius, stovylėles, rašalines irk.).
Žaislus (pedagoginius ir kt. įvairius medinius).
Pintinius dirbinius (baldus ir kt. smulkius dirbinius).
Molio dirbinius (indus, indelius ir kt.).

Remkime savo namų pramonę!

t t
I „ŽANĖTT“, gorsety salonas baliniai gorsetai,
♦ sav.St. Bžazauskienė, Laisvės ai. 23 a, b t. 2. Telef. 23807 ♦■ ■♦ . * J-

SSSR siuvamosios mašinos 
■ ’ • B . ' ' ' . ' ’ ' * .■ • . . . 

. . t . • ♦ ‘ ■ «

Techniškai tobulos, moderniškos ir pigios 
Kabinetinė Lt. 280, — o

i
Amatinink. Lt. 380, — 
Visos atsarginės dalys.

Garantija 15 metų. Galima gauti

LIETŪKYJE
Kaunas, Vytauto prospektas nr. 33

i .

Įstate
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