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DR. O. NORUŠYTĖ

Katalikiškasis feminizmas
(Iš tarptautinės studijy savaitės darby)

Didžioji tarptautinė katalikių studijų savaitė Briusely pasi
baigė. Belgijos katalikių moterų namu koplytėlėje kongresistės 
rytais prašydavo savo darbams palaimos, šventu Mišių metu jung
davos! su dieviškuoju Atpirkėju ir meldėsi už viso pasaulio ka
talikes moteris, ypatingai už kenčiančias seseris Meksikoj, Ispa
nijoj, Vokietijoj ir kitur, kur tamsa bando gesinti Kristaus svie- 

: są. Tu pačiu namu salėje atstovės rinkdavosi darbingiems posė
džiams, kur klausė rimtu, Kataliku Bažnyčios mokslo principais 
pagrįstu ir siu laiku dvasios atspindžiais nušviestu paskaitų, ak- 
tingai’dalyvavo diskusijose, pareikšdamos tokiu būdu įvairiu tautu 
mentalitetą ir aktualiuosius įvairiu tautu šiandienius reikalus. K 4 * , . ’ .

Kaip žinome, studijų vedamoji mintis buvo: katalikė moteris 
šiandieniame pasaulyje. Šiandienis pasaulis — tas neramus, besi
blaškantis, vargstantis, įvairiausiu rūšių krizes — tiek materiali
nes, tiek dvasinesišgyvenantis, to pasaulio kultūra, kuriai gre
sia payojus rytoj pavirsti griuvėsiais. Toji kultūra ir civilizacija 
tiek amžių kurta, kuri skatino žmogų pačiu savim didžiuotis, 
net save Dievu —- Dievažmogiu paskelbti, susilaukė sau pasmer
kimo, nes ji nepatenkina žmogaus, ji neatneša žmonijai laimės, 
kurios žmogus taip ilgai troško. Tas troškimas virto geismu tada, 
kai jo kuriama civilizacija ir kultūra atrodė siekianti viršūnės, 

I aukščiausio savo laipsnio. Tada tas laimės geismas grąsina su
naikinti žmogaus ilgai puoselėtą branginamą turtą — kultūrą. 
Nenuostabu, kad ir moteris pakliuvusi į šiuos pasaulio verpetus, ( 
toji būtybė, kuri ypatingai trokšta ir pasiilgusi harmonijos, kurios 

/laimė ir glūdi išorinio ir vidujinio pasaulio lygsvaroje, blaškosi, 
šokinėja iš kraštutinumo į kraštutinumą, ieško sau laimės, įvairiu 
lygybių ir, nuolat išorinio pasaulio klaidinama, nesuranda keliu 
ir jėgų išbristi iš įvairiu feministiniu idėjų ir šūkiu chaoso, ne
randa keliu išbristi iš balos ir pasaulį gelbėti nuo katastrofos; 
nesugeba chaose atstatyti tvarkos.

Katalikės. moterys: pagaliau ryžosi pažiūrėti į šiandienę 
moterį, įvertinti ją kaip žmogiškąją būtybę, kaip asmenybę, kaip 
dieviškosios kūrybos nešėją ir pagaliau, kaip žmonijos dalį, kuri
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turi ne tik savo teises bet ir pareigas pasauliui, žmonijai, yra 
atsakinga už Kristaus Krauju atpirktų, žmonių gyvenimą ir liki
mą. Visose studijų paskaitose ir diskusijose švietė noras teore
tiškai (filosofiniu, moraliniu, sociologiniu, psichologiniu...) ir prak
tiškai nustatyti katalikės moters emancipacijos turinį ir pobūdį, 
suformuoti katalikiškąjį feminizmą. Mgr. Dr. J. Hoogveld, Nime- 
go katalikų universiteto profesorius, o tarptautinės kat mot. uni
jos dvasios vadas, savo paskaitoje „Moters asmenybė“ pažvelgęs 
į asmenį metafiziniu, psichologiniu ir moraliniu atžvilgiu sako: 
asmenybė yra visų pareigų ir teisių pagrindas. Šiuo atžvilgiu nė
ra jokio skirtumo tarp vyro ir moters. Prigimties įstatymas ir 
prigimties teisė galioja abiems lygiai, tai pagrindinė lygybė. Skir
tingumas nėra nelygumas. Kas kitaip sakytų, nesuprastų gyveni
mo tvarkos. Pav., tėvas negali pakeisti motinos, nei atvirkščiai. 
Jeigu sakome, kad protas ir jausmai nelygūs, tai paklauskime ir 
kas svarbiau— akis, ar ausis. Jos skirtingos, bet abi reikalingos 
viena kitą papildo. Jeigu sakome, kad šeimoje moteris ir vyras 
lygiai reikalingi, tai vaiko sielos tobulinime moteriai teikiame 
pirmenybės, o tėvas turi kitas pareigas. Taip pat ir visame gy 
venime: moteris turi teisės į visą gyvenimą, bet ji turi ir savąsias 
pareigas tam gyvenimui, skirtingas negu vyro; ji turi savaip jį 
veikti ir kultivuoti tai, kas jai yra duota. Šalia natūralių įstatymų 
yra dar žmonių sudarytieji įstatymai, daugiausia vyrų ir vyrams. 
Kadangi tarp vyro ir moters yra tik skirtingumas; o ne nelygu
mas, tai moteris, atsižvelgdama į šį skirtingumą ir į Dievo nus
tatytą tvarką (pav., kalbant apie kunigystę), gali reikalauti visų 
teisių, kurios užtikrina jos asmenybės kilnumą ir lygybę. Nei 
viena žmogiškosios kultūros sritis negali būti jai uždara. Čia 
pranešėjas prisimena politiką ir kalba apie didžiąsias karalienes 
sugebėjusias tvarkyti valstybes, taip pat dabar valdančią jo kraš
tą — Olandiją moterį.

Kalbant apie asmenybės „išsivystymą“ daugiausia galvojama 
apie moralinį atžvilgį. Čia moteriai rezervuotas labai svarbus 
vaidmuo. Moteris yra jautriausia aukščiausioms žmogiškosioms 
vertybėms: religijai ir moralinei didybei. Didžiausias žmogaus to
bulumo pavyzdys yra Marija (Kristus nebuvo tikras žmogus). 
Prigimtis taip sutvarkė, kad moteris yra šių vertybių saugotoja 
kaip motina. Motiniškumas gamtinis ir dvasinis yra žmogiškoji 
kilnybė. Mūsų epochos juodžiausias taškas yra šios kilnybės 
mindžiojimas. Religinis ir papročių dekadansas žengia drauge su 
šiuo pažeminimu. Šiais religinio ir moralinio dekadanso laikais 
Dievas kviečia per Šv. Tėvą visus tikinčiuosius, vyrus ir moteris, 
intensingam apaštalavimui. Iki moteris klausys šio balso, antichris- 
tas’ nenugalės mūsų, baigė Mgr. Hoogveld savo paskaitą.

Dr. Dupraz iš Friburgo kalbėjo apie moters sielą — bandė 
atvaizduoti moters psichologiją. Ji pažymėjo, kad kalbant apie 
„moters sielą“ dažniausia stengiamasi apginti, vieną tezę: įrodyti, 
kad moteris yra žemesnė už vyrą, arba, kad ji jam lygi. Tačiau 
moters sielos studijavimas reikalingas didelio apdairumo, nes jeigu

* 
■ * * ‘ ' ..."
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Moterų katalikių tarptautinė vadovybė* (iš kairės j dešinę) P-lė Chr. Hemptinne — tarpt, merg. sekcijos pirmininkė, Ponia Steenberghe-Engeringh — tarpt, moterų katalikių unijos pirmininkė ir Mons. Hoogveld—unijos dy. vadas.
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asmenybe. Fiziologiškai moteris ir vyrąs skirtingi, tai yra ben
dras taškas. Todėl moters veikimo centre, ne kaip žmogaus, 
bet kaip moters, mes randame tai, kam jos ofganizmas yra suda
rytas, į kur kreipiamos jos vitališkos jėgos: ji krypsta į konkre- 
tiškūmą, i gyvybę, betarpišką dalyką, į naudingumą ir praktiškumą. 
Šita tendencija žymi visame jos psichiniame gyvenime, kiek tai 
stebėjimas mums parodo. Tai žymu jos intelektualiniame gyve
nime, kür daugiau reikšmės turi intuicija, vaizduotė, bet taip pat 
tam tikras skubus, dažnai tik nujaustas sprendimas, svetimumas 
abstrakcijai ir analizui — linkimas į ko n kr etiškumą ir sintezę, tam 
tikras pažiūrų įvairumas. Viskas rodo, kad apie vyro intelektu
alinę viršenybę negalima kalbėti be rezervų, nes pilna žmogiškoji 
inteligencija yra tik tada, kai vyriškoji ir moteriškoji inteligencija 
susijungia. Moters jausmų gyvenimas yra jautrus, meilė persun
kia visą jos psichinę, energiją, o valios srityje žymus aktyvumas. 
Kadangi šio klausimo studijavimas ir sprendimas turi reikšmės 
ir mergaičių auklėjimui, ir moters darbų problemoms ir t. t., tai 
šią Dr. Dupraz paskaitą- šio žurnalo skiltyse pasistengsime visą 
atspausdinti.

Po šių dviejų įvedamųjų; daugiau bendro pobūdžio, paskaitų 
sekė kitos daugiau surištos su pačiu gyvenimu, su moters veikimu 
visuomenėje. Panelė Naegelen, Paryžiaus kat. socialinės mokyk
los direktorė kalba, kad bendra gyvenimo koncepcija turi įtakos 
ir į moters gamtinio ir antgamtinio paskyrimo koncepcijų ir mo
ters santykių nustatymą su visuomene. Šiandien vyrauja dvi viena 
kitai priešingos gyvenimo koncepcijos: teocentrinė ir antropocen
trinė arba laicistinė. Ir viena ir kita koncepcija, be abejo, turi 
įtakos į moters koncepciją apie savo paskyrimą susidarymą. 
Naegelen atkreipė daugiau dėmesio į socialoginį aspektą ir 
su juo susijusias feminizmo rūšis, pav.: a. feministės individualistės 
— egalitaristės, kurių pagrindinė teorija yra: moteris yra visame 
lygi vyrui, moteris savo asmenimi naudojasi visiška laisve; b. komu
nistinis feminizmas, kurio pagrinde yra egalitarišcių ’ koncepcija, 
bet palenkta kolektyvistinės valstybės, ar proletariato tarnybai; 
c. rasizmo iškrypimų iššauktas feminizmas; d. kai kurie totalaris- 
tinių valstybių koncepcijų kraštutinumai.

Šių įvairių teorijų įtakoje iškyla įvairios idėjos ir reikalavi
mai: laisva santuoka, persiskyrimo teisė, kad motinystė esanti 
visuomeninė funkcija, vaikai esą valstybės nuosavybė, norima pa
naikinti visokį skirtumą tarp teisėtos santuokos kūdikio ir netei
sėtos ar povainikio vaiko, ištekėjusios moters ekonomiškas sava
rankiškumas turint užtikrintą pragyvenimo šaltinį savo profesi
niame darbe arba reikalaujant moteriai „motinystės algos“. Čia 
pranešėja pavaizduoja, kas įvyktų šeimoje, jeigu „motinystės algos“ 
įstatymas būtų kada nors įvykdytas. Tokiu būdu motina taptų 
valdininku ir valstybė turėtų teisę kontroliuoti jos darbą. Ją pri
žiūrėtų gydytojai, auklėtojai, ekonomistai ir ją pamokytų, o jeigu 
ji netikusiai, jų nuomone, auklėtų ir augintų vaiką, iš motinos

196 -
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būtų atimamas vaikas, nes ji netikusi „valdininkė“. Tada nebūtų 
pasauly motinos. Su. moters darbu susijusiais klausimais femi
nistinės grupės iškelia taip pat įvairius reikalavimus, pav., valsty
bės teisė traktuoti moterį kaip ekonomišku gėrybių producentą, 
panaikinimas visų nuostatų liečiančių moters darbą ir netaikomu 
vyrų darbui atliekamam panašiose sąlygose. P. Naegelen pamini 
ir kelias sąjungas, kurios propoguoja ultra-feministines idėjas,

Grupė;tautiškai pasipuošusių Kongreso dalyvių. Iš kairės į dešinę, pir
moj grupėj Javos atstovė, kitos trys šveicarės, kiekviena atskiro kantono rūbais 
Antroj grupėje stovi lietuvės J. Drungaitė ir Dr.-'O. Norušytė. Šalia jy stovi ir 
priešais, sėdi Austrijos atstovės, '

pav., Amerikoje „Ęqual Rights“, arba tarptautinė organizacija 
„Open Door“ etc. Pasitaiko, kad tų feministinių Sąjungų nariais 
kartais yra net katalikiškosios moterų organizacijos. Todėl šį 
klausimą reikia gerai išaiškinti, kad žinotumėm,, ko siekia kata
likiškasis feminizmas, kuris kyla iš katalikų gyvenimo koncep
cijos, kad būdamos katalikės ir remdamos kurį nors feministinį 
judėjimą nei tumėm pačios prieš save.

Apie šį klausimą, taip pat apie Belgijos senatorės p. Baers 
įdomią ir aktualią paskaitą — moteris ir šiandienis socialinis 
klausimas — ir kitus studijų savaitės darbus kitą kartą.

i
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SELMA LAGERLOEF
* ♦ u • ’

' • ■ -■ • • . ? , • ( -

Emigrantas
Tęsinys iš „N. Vaidilutės“ nr. 3?

Dabar galima suprasti, kad draugavimas su lėle nebebuvo 
toliau toks lengvas. Vos berniukas įstojo į pirmąją klasę, kai 
jį kiti klasės draugai ėmė erzinti. Jis kovojo daug muštynių už 
ją, ir tai sekėsi, kol kova ėjo kumštimis, bet buvo ir tokių užpuo
limu, kurių, jis šituo būdu negalėjo atmušti.

Be to, reikia pasakyti, kad jam mokykloje puikiai sekėsi. Ir 
to paties nuostabaus būdo savo pamokas išmokti jis tebesilaikė. 
Tereikėjo jam tik įsivaizduoti, kad tai buvo lėlė, kuri mokėsi, o 
ne jis, ir jam nė truputėlio vargo nereikėdavo įdėti, kad išmoktų, 
nežiūrint kas ten bebūtų.

Bet, kai jis perėjo į antrąją klasę, vieną dieną jam motina 
papasakojo, kad esą žmonių, kurie saką, kad iš to nebūsią tikro 
vyro, kuris turėdamas dešimtį metų žaidžia su lėlėmis. Kiti ber
niukai stengiasi tuo nusikratyti.

Tai buvo žodžiai, kurie giliai įsmigo į‘jo širdį. Prieš šiuos 
jis negalėjo atkreipti jokio ginkluoto pasipriešinimo. Jau tą pačią 
dieną jis pabandė atsiskirti nuo lėlės. Jis ją užnešė ant aukšto, 
bet jau po poros valandų ją vėl .nuėmė. Jis nė iš vietos negalėjo 
pasijudinti su savo uždaviniais, kai nebuvo šalia jo lėlės.

Ir dabar atėjo dveji sunkūs metai, jam ir jo lėlei. Žmonės 
nenorėjo palikti jų ramybėje. ,

Esą, iš tikrųjų be galo gaila, kad toks daug žadantis ber
niukas, — kalbėjo apie jį, - turįs tokį juokingą įpratimą šitam am
žiuje, žaisti su lėle.

Ir motina jį laikė beveik prarastu sūnumi, ir tai dėl tos lė
lės. Jai teko ir daugiau, kaip jam pačiam, girdėti visų šitų erzi
nimų ir juokų apie jį ir lėlę. Kartais berniukui atrodydavo, kad 
jo pažįstamieji taip labai to nesiimtų į širdį, jeigu jis pradėtų 
gerti ir rūkyti, nes tai buvo dalykai, kuriuos atlikdavo ir kiti ‘
berniukai. Bet kad jaunuolis, kuris jau buvo dvylikos metų, lai
kytųsi lėlės, tai buvo jau kažkas negirdėta.

Kai antėjo tryliktoji gimimo diena, vis dėlto jis sau pasakė, 
kad dabar atėjęs šitam galas. Dabar jis turės atsisakyti nuo 
lėlės, jeigu nenorįs visiškai netekti žmonių pagarbos. Jam šaukė 
vienmečiai berniukai, kad jis mieliau turįs žaisti su mąžom mer
gytėm, jis, kuris taip pat turįs savo lėlę, ir tada mergytės, sukiš- 
davo galvutes ir kikendavo, kai tik jį pamatydavo.

198 '
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Taip, lėlė turėjo būti pašalinta iš namų., tai jau buvo nu
spręstas dalykas. Bet dar buvo kažkas kita, dėl kurio taip aiškiai 
negalima nusistatyti, būtent: klausimas, kur padėti lėlę. Nebuvo jo
kios prasmės dar kartą bandyti ant aukšto, nes jis gerai žinojo, 
kuo tai baigsis. Taip pat jis negalėjo nuspręsti savo lėlę pado
vanoti kuriam vaikui, kurį jis pažino, nes jis negalėjo savo min
tyse rasti tokio, kuriam galėti; savo mylimą nuosavybę atiduoti.

Taip, jis žinojo geriausią išeitį, bet “turėjo porą dieni; su 
savimi kovoti, kol apsisprendė. Lėlė nedarė jokio pasipriešinimo, 
bet berniukas negalėjo prisiversti šitą kraštutinį žingsnį padaryti.

Atrodė, kad iš išsiskyrimo nieko nebūsią, ir iš tikrųjį; nieko 
nebūti; buvę, jeigu pati lėlė į reikalą nebūti; įsimaišiusi. Ši vieną 
vakarą padarė visai nuskriaustą veidą ir davė jam suprasti, kad 
jinai jį po visi; šitų gerų meti;, kuriuos drauge išgyveno, neno
rinti paversti niekų. Ir jeigu berniukas : negalįs nuspręsti leisti 
jai iškeliauti, tai ji jau rasianti kitą, kuris jai tame pagelbėsiąs.

Tuokart, ir berniukas padarė nuskriaustą veidą ir rimtai pa
žadėjo dalyką sutvarkyti.

— Aš jau tuo pasirūpinsiu, kad -tu kur nors nuvyktumei, 
iš kur negalėtumei grįžti, — pasakė jis.

Kitą rytą jis atsikėlė labai anksti, įvyniojo lėlę į didelį laik
raščio popierį ir su ryšuliu po ranka išėjo į gatvę. Pirmiausia 
jis pasiekė tokią vietą, kur prie namų buvo plika žemė, pakėlė 
didelį akmenį ir nusinešė rankoje. Pasuko į vieną didelį kanalą 
netoli uosto.

Buvo nepaprastai gražus rytas. Jis neprisiminė, kad kada 
nors ką panašų būtų pergyvenęs. Buvo švelniausias pavasario 
oras, pilnas skanių kvapų, šviesiai žalsvi medžiai ir lengvi pava
sario debesėliai danguje. Taip pat jis matė vieną po kito būrius 
žmonių, kurie išeidavo iš namų ir eidavo į uostą. Jie buvo ap
sirengę kelionės rūbais, rankose laikė- valgių pintinėles, skaras, 
žiūronus ir teniso raketes. Jie norėjo šitą malonią pavasario die
ną padaryti iškilas į vilas ir maudyklių vietas.

Kokie linksmi ir laimingi jie atrodė. Berniukas linkėjo, 
kad jis vienas iš jų būtų.

Tuokart jam pasirodė, kad jis išgirdo savo senojo draugo, 
kurį turėjo ryšulyje, paskutinį įspėjimą.

— Nesirūpink tu jais, — pasakė jis, — tu gali būti tikras, 
kad ir jie taip pat turi savo rūpesčių, kaip tik ir jie, kaip ir mes visi.

— Gali būti, kad tavo tiesa, — atsakė berniukas, — bet aš 
nemanau, kad kuriant iš jų būtų taip sunku, kaip man. Argi tu 
laikai galimu, kad vienas iš jų būtų pakeliui savo geriausią drau
gą prigirdyti taip, kaip aš dabar?

Pagaliau jie pasiekė savo liūdnos kelionės tikslą, ir berniu
kas sustojo prie tėkmės uosto kanalo. Tada jis pasidėjo lėlę ant 
žemės, išvyniojo ir ėmė rišti virvutę ant kaklo.

Kitą akimirką lėlė turėjo gulėti kanalo dugne tarp šunelių 
ir kačiukų lavonų, ir nešvarus, geltonai žalias kanalo vanduo tu
rėjo virš jos tekėti. Toks tad buvo užmokestis už visą jos išti
kimumą ir tarnavimą.

'■ . ' ' 199
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Staiga berniukas lioyėsi rišęs virvutę. Jis numetė atsineštą 
akmenį į kanalą, bet be lėlės.

—- Taip nedaroma. Tokiuo šlykščių būdu aš negaliu nuo 
tavęs atsiskirti, Labanai.

Jis stovėjo ir spoksojo prieš save be išeities. Žvilgsniu se
kė naują grupę linksmu keleiviy, einančiy prie jūros.

Kai jis taip į juos žiūrėjo, staiga lėlei atėjo puiki mintis:
— Mes juk tikrai buvome asilai, tu ir aš, Fricai, —. pasa

kė ji, — kad mes anksčiau negalėjome sugalvoti tokio paprasto 
dalyko. Tu tikrai pamiršai, kaip būdavo senojoj Graikijoj? Kai 
jie geru, garbingu piliečiu negalėdavo pakęsti savo krašte, jiems 
neateidavo mintis žudyti, bet jie juos ištremdavo.

— Taip, koks tu puikus galvočius, Labanai, — sušuko ber- 
, niukas. — Aš jau suprantu, ką tu manai. Taip, šituo būdu aš 

jau anksčiau galėjau su tavimi išsiskirti.
Mintis jam buvo tokia puiki, kad jis pirmą akimirką jautė

si suramintas. Visu skubumu jis vėl lėlę susiautė į laikraštį ir 
ėjo paskui porą keleiviu pakeliui į kopas. Tai buvo ištisa šeima: 
vyras, žmona ir didelis būrys vaiky.

— Gal būt, kuris iš šity vaiky tavimi pasirūpins, Labanai? — 
pasakė jis.

Bet tą pačią akimirką jis pamatė pakraštį, kur stovėjo didelis, 
baltas laivas ir leido į orą garus. Jis vadinosi „Oskarąs Dikso- 
nas“. Berniukas žinojo, kad laivas plaukioja tarp Gothenburgo ir 
Kristianijos. Ir pakeliui pravažiuoja daug viety.

Jis nuskubėjo žemyn ir užšoko ant denio. Niekas jo nesu
laikė. Manė, kad jis kuriam iš keliauninky atnešęs ryšulėlį. Apa
čioj salione jis vėl išvyniojo lėlę iš laikraščio ir pasodino ją ant 
raudonos pliušinės sofos. Nuėmė porą dulkeliy nuo palaidinės, 
pataisė kepurę. ,

— Jeigu mes būtume žinoję, kad tu turi tokią ilgą kelionę 
padaryti, tai jau būtume pasirūpinę, motina ir aš, kad tu ką nors 
nauja būtum gavęs užsivilkti, bet tai juk vis tiek. Bet kuriuo at
veju tu esi visy geriausia iš visy lėliy, kokios tik pasaulyje yra. 
Ir greit atsiras kas nors, kuris tave paims. Laimingos kelionės! 
Sudie, sudie!

Jis neišdrįso atsisveikinimą uždelsti, bet iššoko ant denio.- 
Jis visiškai nesibijojo kaip eisis lėlei; jis nė akimirkos neabejojo, 
kad kai tik kuris iš vaiky, kurie buvo ant laivo denio, pamatys 
lėlę, tuojau atidengs jos gerus privalumus ir taip ją pamils, kad 
nieko kito jiems neliks, kaip į namus ją paimti.

Jis manė didžiausią baimę galįs jausti tik dėl savęs, nes vi
sai buvo netikras, kaip dabar jam seksis, kai jis neteko šito sa
vo gudraus draugo, kuris jam patardavo ir padėdavo.

Vos tik jis atsistojo ant tvirtos žemės, kai ėmė tuojau ilgė
tis lėlės ir gailėtis nuo jos atsiskyręs, Būty geriau buvę visus 
persekiojimus pakelti, negu tokio turto netekti, vis dėlto jis ne
grįžo lėlės pasiimti. Visada jaučiama toks baimingas jausmas, kai 
kas nors mylimas išvažiuoja. Po poros valandy tikrai bus geriau. 
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Bet kai jis grįžo į namus, jį persekiojo jausmas, kad jis kažką vertingo ir didelio buvo atidavęs, ir tas jausmas nenorėjo silpnėti, bet priešingai—augo į didelį pyktį prieš visus, kurie nenorėjo lėlės palikti ramybėje. Kai jis vėliau prieš pietus nuvyko į mokyklą, jautė tam tikrą pasitenkinimą, matydamas, koks buvo abuojas, kad nė vieno klausimėlio negalėjo teisingai atsakyti. Taip, tik pažiūrėkite, kaip einasi, galvojo jis. Ar negalėjote jūs man leisti pasilikti savo lėlę?Iš tikrųjų jam buvo padaryta didelė neteisybė. Namuose jis taip pat negalėjo rasti vietos, kaip ir mokykloje. Mažasis kampelis, kur lėlė ir jis taip jaukiai jautėsi, dabar jam atrodė taip tamsus ir vargingas, kad jis ten negalėjo iškęsti* Jis turėjo išbėgti į gatvę ir visą vakarą bastėsi aplinkui nesimokydamas ir neskaičiuodamas.— Taip, tik pažiūrėkite, —' pasakė jis vėl-, — taip bus visas dienas. Kodėl nebuvo leista man namie laikyti vadovą, kuris namus darė tokius gražius?Visa savaitė praėjo, bet berniukas neatgavo geros nuotaikos. Motina darė viską, kad galėtų jį pralinksminti, bet be mažiausių vaisių. Jai jis buvo dar nedraugiškesnis, kaip kam kitam, nes jam rodės, kad mažų mažiausia bent ji, kuri buvo jam šitą lėlę davusi, turėjo įsikišti ir neprileisti, kad jis nuo jos atsiskirtų.Didžiausią norą jis turėjo vykti į uostą, bet visomis jėgomis kovojo su tuo ir nė vieno žingsnio nenukreipė ta linkme, kėlės nebuvo, šitai jis žinojo. Būtų lyg peiliu žaizdoje pasukalota, jeigu jis ten nueitų. į „Oskarą Diksoną“ir pamatytų tuščią vietą ant pliušinio minkštasuolio laivo salėje.Baigiantis savaitei berniukas pikčiausią kartėlį prieš motiną nugalėjo ir vėl truputį malonumo jai parodė, taip, kad ji vieną popietį rado drąsos jį paprašyti nueiti į uostą ir parnešti jai ryšulėlį sparagų, kurių laukė atvežant laiveliu.Berniukas pradžioje išraudo, po to išblyško, kada jinai jį šito paprašė. Pradžioje jis norėjo pasakyti aštrų žodį — ne, bet tuojau jame kilo toks stiprus ilgesys vėl tenai nueiti, kad jis nepajėgė nusigalėti. Dėl manęs, galvojo jis, juk motina pati nori, kad eičiau. Jis tikrai jautė, kad jame kilo viltis rasti progą užeiti ant laivo denio ir pasidairyti, kaip yra. Bet jis šitai tuojau nustūmė tvirtinimu, kad tokia lėlė, kaip Labanas, tiek daug dienų be savininko negalinti liktis. Negali būt kitaip, ir tikrai käs nors ją pasisavino. .Bet, kai jis su savo krepšeliu ant rankos pasiekė uostą, pirmas, ką jis pamatė, tai buvo garlaivio „Oskaras Diksonas“. Pasirodė, jis kaip tik tuo laiku buvo atvykęs, nes buvo ištiestas tiltelis, ir keleiviai pasipylė į krantą.— Tu juk esi didžiausias galvijas Dievo žemėje,— pasakė pats sau jaunuolis, bet jau sekančią sekundę jis spaudėsi ant til telio. —■ Tai juk nėra jokios prasmės, tu juk gerai žinai, — vėl pasakė jis. Bet bėgo deniu, — ne, ten nėra% nė mažiausios vilties,— tęsė jis, bėgdamas žemyn laiptais ir žvelgdamas į salę.
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Bet tai nebuvo be vilties, nes tai, kas sėdėjo viršuj kampe 
ant pliušu aptraukto minkštasuolio, kas gi ten buvo kitas, jeigu 
ne jo širdingai mylima lėlė?

Berniukas nenorėjo patikėti savo akims. Argi iš tikrųjų tai 
galėjo būti Ęabanas, kuris ten sėdėjo? Taip, vis dėl to tai jis 
buvo, šitai jautė’ Ir jo širdis ėmė smarkiai plakti ir vėl grįžo 
į savo teisingą padėtį. Tą pačią akimirką jis taip pat pajuto, 
kodėl jam visą laiką, kai neturėjo lėlės, taip nepaprastai liūdna 
buvo. Tai buvo širdis, kuri nebuvo teisingoj padėtyj. Bet dabar
iš karto, kai tik jis lėlę pamatė, vėl viskas pasidarė gerai.

Dviem Šuoliais berniukas pasiekė lėlę. Jis daug su ja ne
gaišo, tik įgrūdo ją į savo krepšelį ir suspaudė taip, kad užvožtu 
dangtelį. Ir taip abu nuėjo namu link.

lt

Visą kelią jis šypsojosi ir niūniavo, kitaip jis negalėjo. Taip, 
būvo žmonėms gera, kai jie sakė, esą laimingi. Berniukas nie- 

. kuomet nepatikėtu, kad taip gražu galėtu būti.
Jis kaip tiktai džiaugėsi, kad lėlės buvo netekęs, nes jeigu 

jis visą savaitę nebūtu buvęs nuo jos atsiskyręs, niekuomet ne
būtu pažinęs to didelio džiaugsmo vėl pasiniatydamas.

Kai jis ėjo per rūsio krautuvę, nesiskubino' tylus ir paniu
ręs pro pirkėjus, kaip paskutiniuoju laiku, bet padėjo savo krepšį, 
apkabino drūtulę ponią ranka ir ją pabučiavo.

Tai buvo priimta, kaip mažas draugiškumas, ir nors storulė 
ir kitos su juo taukšėjo, bet jos tai nelaikė kuo nors ypatingu.

— Taip, jis vėl gerai nusiteikęs — kalbėjo jos. — Mes ži
nojome, kad jis visą amžių dėl kažkokios skarmalinės lėlės paka
binęs nosį nevaikščios. 4

Berniukas neatsistojo, kad joms paaiškintu, kas jį pakeitęs. 
Jis paėmė krepšelį su savim į užtvarą, išėmė lėlę ir dideliu iškil
mingumu pasodino ją atgal į kėdę. Ir tuojau apie jį pasidarė 
gražu ir jauku. Tai buvo lėlė, kuri atnešė šitą jaukumą ir šir
dingumą.

— Tu tikrai per daug nesidžiaugi vėl namuos galįs būti, 
Labanai, — pasakė jaunuolis. — Tu tikrai taip pat gerai jauteis 
ir garlaivyje?

Ir jis plepėjo su juo toliau. Dėlė turėjo išklausyti, kaip 
įam buvo skurdu ir kaip blogai ėjęsi su pamokomis. Kartkartė
mis jis nutraukdavo savo skundį ir erzindavo lėlę, kad niekas į 
ją neatkreipęs dėmesio. e-

Jis nelaukė atsakymo, bet tuojau ėjo prie kitko.
— Ar tu žinai? — pasakė jis. — Dabar, kai aš tave vėl 

turiu, negaliu ištverti būti toks kvaišas, kaip visą savaitę buvau. 
Dabar mes turime gerai atsisėsti, kad draugus pasiyyčiau.

Ir į apėmė toks darbo įkarštis, kad jis jau sekančią minutę 
sėdėjo susilenkęs ant knygos. Ir dabar iš tikrojij buvo tik ma
lonumas, kai Labanas buvo šalia jo. '

— Ar tu atsimeni, šitą ir šitą? — klausė jis lėlę. — Ar tu 
man gali paaiškinti aną klausimą? — Ir viskas ėjosi žaidimu. 
Lėlė tuojau suprasdavo painiausius uždavinius. Viskas buvo tik 
džiaugsmas ir smagumas. B. d.
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J. AUGUSTAlTYTĖ - VAIČIŪNIENĖ

Kam tu netikėjai
Kam tu netikėjai, kai sakiau teisybę — 
Ten ant pabarėlio mėlynuos laukuos.
Dabar tiek čia laimės, kaip žiedai nužydę, 
Kaip baltoj senatvėj vieškeliuos pilkuos.

Tąsyk, jeigu dienos tiktai kiek prailgsta, 
Nežabotu žirgu saulėn jas neši:
Kas, kad kadugėlis čia nenoroms smilksta. 
Kad veidai tik, rodos, tariamai žali!

Štai rugsėjo vėjas džiūgaudama atšvilpia,..
Jis akis pribers tau aukso peleną...
Argi tąsyk žodžiai mūsą būt netilpę
Į tą darnią gamą vasaros dainą...

išlėkdamas gervės ilgai vingį suka,
Nors seniai jau žino, kad tur lėkt svetur...
Kryžkelėj, nupūtęs pienės baltą pūką,
Tarsi — metai pravingiavę gailesčio netur!

Tos padangių gulbės vieną grąžą rytą —
Jos parneš dar džiaugsmo ant baltą sparną...

, Metai nesugrįš jau, jei ją neįpynei 
l tą puikią gamą vasaros dainą.

• " ’ 1

II. LUKAUSKAITĖ

Baltas, baltas, baltas sniegas 
ant juodą šaką
Tupi sniegenos ant sniego 
iš vaikystės pasaką.

Juodo šilko kepuraitė, 
raudona liemenė, 
— pamylėtą karalaitį 
ponia ir piemenė.
Tupi sniegenos alėjoj, 
plunksnelės raudonos.
Tai pražydo, sužydėjo 
tarp sniegą aguonos. 

, «
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DR. J. URMANAS
Moterų ekonominė 

padėtis miestuose
Paskaita skaityta 1937. IV. 7. Šeimininkių Sekcijos diskusijoseMoterys pas mus nesudaro atskiro luomo; todėl išelimi- nuoti moteris, kaip tokias iš visos visuomenės ir atskirai gvildenti j ekonominę būklę, atrodytų lyg visai neįmanomas dalykas, o gal kai keno bus palaikytas ir visai nereikalingu užsimojimu.Tačiau arčiau susiduriant su moters darbu visuomenėje, šeimoje, auklėjime tenka konstatuoti, kad gyvenimas pastato moterį į kiek skirtingą ekonominę būklę, negu, sakysime, yra vyrai. Ta ekonominė moterų, būklė įvairuoja pagal visuomenės sluoksnius — vienur ji vyriškiau išsiskiria, kitur susilieja su vyrų padėtimi, — bet vis dėl to, nors ir toli stovint nuo visų vadinamų feministinių tendencijų, negalima nepastebėti tam tikro moters ekonominio priklausomumo, kuriuo atžvilgiu vyrai yra kartais daugiau ar mažiau laisvesni.Kadangi, kaip jau minėjau, moterys pas mus nesudaro teisiniu atžvilgiu atskiros visuomenės dalies, kuriai būtų teikiama atskiros teisės, ūkiškos srities normos ir dėl ko moterys negalė- tų jaustis ekonominiai degraduotos ir nuskriaustos, ‘tai visą moterų priklausomumą arba nesavarankiškumą ekonominėj srity] tenka išvesti iš nusistovėjusių papročių, pažiūrų, laiko tradicijų ir t. t. Formales teisės atžvilgiu tiek vyrų, tiek moterų teisės ir padėtis pas mus yra lygios, tačiau, jeigu gyvenimas rodo tam tikrų sukrypimų nuo tos formaliosios lygybės, tai čia kaltė gal būtų tų laiko pažiūrų į atskirų visuomenės lyčių paskirtį ir pareigą, o dažnai■. gana klaidingai iš pačių moterų siekimai formaliosios lygybės veda prie neva lygybės arba dažnai prie faktines nelygybės.Iš esmės imant, nagrinėjimas moterų ekonominės padėties klausimo yra beveik tas pat, kas visos visuomenės ekonominės būklės klausimas, nes moterys sudaro visuomenėje didžiumą, o jeigu vykusiai nucharakterizuoti didžiumos ūkišką padėtį, tai tuo pačiu bus nusakyta apytikriai ir visos visumos padėtis. Deja, prie geriausių norų to padaryti tiksliai nėra galima, nes trūksta tam davinių. Mūsų ūkiškojo gyvenimo statistika dar gana jauna; daugelyje atvejų^ mūsų statistiniuose surašymuose daug ko nesurašoma, ypač taip vadinamoji socialė statistiką dar tik užuomazgoje. Si socialė statistika kaip tik galėtų įlieti šviesos į
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motery, ekonominę būklę, nes būty galima sužinoti dirbančiosios 
visuomenės pasiskirstymą lytimis, amžiumi, uždarbiu ir t. t. ir 1.1. 
Taip pat nėra statistiniy žiniy apie turty pasiskirstymą, kad ir 
pagal lytis, o to neturint, nėra reikalingiausio pagrindo tam 
tikros visuomenės dalies ūkiškos būklės nušvietimui.

Kituose kraštuose, ypač pramonės šalyse, šiuo atžvilgiu yra 
kiek geriau, nes socialė statistika viską per dešimtmečius yra 
suregistravusi. Ten mes galime sužinoti, kiek krašto turty valdo 
moterys, kiek yra“ dirbančiy įmonėse motery, koks jy amžius, 
kokia socialė padėtis — visa tai duoda šviesos kad ir moterims 
rūpimais klausimais. Kitaip tuo tarpu yra pas mus. Čia daviniy 
iš praeities dar neturime, o ir dabarties padėtis dar nėra tinka
mai registruojama, todėl ypač sociales srities klausimus tenka 
labai dažnai nusakyti iŠ ne daugelio gyvenimo fakty, kuriuos 
tenka pritaikyti bei apibendrinti ir iš to daryti išvadas. Jei visai 
galimas dalykas, kad bent vienos visuomenėsdalies, šiuo atveju 
motery ūkiškos būklės, tikslus ir teisingas nušvietimas įliety 
daug šviesos į mūšy visy visuomenės socialę padėtį, atidengtu 
gal ne vieną žaizdą arba taisytiną negerovę.

Liečiant motery ekonominę būklę negalima jos nusakyti 
atitrauktai nuo to darbo, kurį moterys ekonominiame visuomenės 
gyvenime atlieka, o visas visuomenės ūkiškas gyvenimas vyksta 
organizuotai per tam tikrus vienetus. Aukščiausias visuomenės 
ūkiškojo gyvenimo vienetas yra valstybės arba tautos ūkis; jis 
apima žemesnius vienetus: atskirą sričių ūkius, įmonių ūkius, 
organizaciją, savivaldybių ūkius, žemės ūkius, šeimą ūkius ir 
pavienių asmenų ūkius. Kaip žemiausias, o sykiu ir pagrindinis 
vienetas visoj grandinėj, yra žemės ūkis, šeimą ūkis ir pavienią 
asmenų ūkis. Šiuo pagrindiniu ūkio vienetu remiasi organizaciją, 
įmonių, sričių ir tautos ūkiai, todėl ūkiškame gyvenime šį pa
grindinį vienetą tenka skaityti svarbiausiu.

Pažiūrėkime kaip ir kuo pasireiškia moters ūkiškoji veikla. 
Valstybės arba tautos ūkio tvarkyme motery dalyvavimas nėra 
žymus, taip pat nežymus moterų dalyvavimas ir savivaldybių, 
organizacijų ir įmonią ūkių tvarkyme. Kitas dalykas, kai perei
name prie žemės ūkio, šeimą ūkio ir pavienių asmenų ūkią. Čia 
moterys vyrauja, ir tas sudaro visą moters dalyvavimą ūkiškame 
visuomenės gyvenimo sritį, nes kaip jau minėjau, šie vienetai yra 
pagrindiniai ir, jeigu moterys šiuose pagrindiniuose ūkiškojo gy
venimo vienetuose tinkamai pasireikš, tai turės žymios įtakos ir 
į aukštesnės kategorijos ūkiškus vienetus, įmoniy, organizacijy, 
sričiy ir valstybiy ūkius. Kad tas mano tvirtinimas nėra tuščias, 
liudija tradicinė vokiečiy krašty pažiūra į moters kaip šeiminin
kės reikšmę ūkiškame gyvenime. Pagal vokiečiy renkamus. sta
tistinius davinius per vokiečiy motery šeimininkiy rankas perei
na kasmet 80% visy vokiečiy tautos pajamy, ir tos visos paja
mos nueina tais keliais, kur jas nukreipia moterys. Tiesa, mote
rys čia yra ne visai laisvos, jy dispozicijoj esamy lėšy paskirs
tyme joms daug diktuoja jy pareigos kaip motiny, žmony, bet 
vis dėl to jau pats faktas, jog 80% visy tauty pajamy disponuo-
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jama motery yra labai joms reikšmingas. Yra dar kitas reikšmin
gas faktas iš vokiečiu gyvenimo. Reikalinga, sakysime, vokiečiu 
vyriausybei pravesti tam tikri sumanymai gyveniman. Dėl viso 
to kreipiamasi ne į vyrus, bet į moteris šeimininkes, nes visai 
suprantama, kad moterys, darydamos apyvartą su 8O,j/o visu tau
tos pajamų, gali paremti ir pravesti kiekvieną vyriausybės suma
nymą. Imkime pavyzdį ir iš pačiu paskutiniuju laiku. Vokiečiu 
vyriausybei aiškėjo, kad mėsos įvežimas iš užsienio yra kraštui, 
nepageidaujamas; iš antros pusės vokiečiu vyriausybė žinojo, kad 
vokiečiu žvejai turi sunkumu su žuvies pardavimu. Kreiptasi į 
moteris šeimininkes, kad jos pakeistu patiekalus ir vietoj vieno 
žuvies patiekalo į savaitę padarytu du. Negalima abejot Jtokios 
politikos pasisekimu, jeigu ją paremia moterys su savo'^-kasdie
niniais įpinimais.

Taigi, moterų reikšmė ūkiškame gyvenime yra didelė ir tai 
ne pas vienus vokiečius. Galimas dalykas, kad visa tai reiškiasi 
daugiau pasyvioj formoj, bet nemažina tos reikšmės iš esmės. 
Kiekviename ūkyje — ar tai būtų tautos ūkis, ar pavienis šei
mos, ar asmens ūkis — apytikriai turi balansuotis gamyba ir 
suvartojimas, uždarbis ir išlaidos. Jeigu mes gamybą ir uždarbį 
priskirsime aktyviajai ūkiško gyvenimo pusei, tai paviršutiniai 
imant, atrodys, kad moterys šioj srity mažai dalyvauja. Vyras, 
sakysime, dirba fabrike, o moteris tvarko namu apyvoką. Vyras 
uždirba pinigus, o moteris juos sunaudoja šeimos maitinimui ir 
apdengimui. Iš čia ir kyla tas banalus priekaištas moterims, kad 
jos nedirbą, bet tik vartoju. Tačiau, tokius banalius priekaištus 
gali daryti tik tas, kas nenuvokia, kad uždarbis nėra įmanomas 
be išlaidu, kad gamyba nėra įmanoma be suvartojimo. Kiekviena 
gamyba yra suvartojimas. Moteris-šeimininkė, suvartodama vyro 
uždirbtus fabrike pinigus šeimos ūkio reikalams, atlieka lygiai 
svarbią ūkišką misiją kaip ir vyras, o daugelyje atveju dar svar
besnę, nes ant jos pečiu gula ne tik ūkininkavimas patikėtais 
pinigais, bet ir galimai tikslingesnis ūkininkavimas. Štai šitame 
tikslingume ir glūdi moterų silpnojo ir tvirtojo ūkiškojo gyve
nimo pusė. Į tą tvirtąją pusę ir appeliuoja vyriausybės, kada 
nori tautos pajamų suvartojimą pakreipti pageidaujama linkme 
ir visai tiksliai tas daroma, nes moterys yra tautos išlaidų ka
sos kasininkės. Žinoma, tų kastpyra tiek daug, kiek yra pavie
nių šeimų ūkių.

Žinoma, geras dalykas būti kasininku, kada kasoj yra pinigu 
ar kitu vertybių ir kada galima laisvai tomis vertybėmis dispo
nuoti. Bet kada kasa yra tuščia arba, kada reikia apmokėti iš
laidas iš tuščios kasos, tada prasideda moters sunkumai ekonomi
nėj srity ir čia kartais yra laidojama gražiausios svajonės apie 
ramu gyvenimą, apie šeimos laimę, apie užtikrintą ateitį. Šiame 
atsitikime kaip tik ryškiai išsiskiria miestietės moters padėtis prieš 
kaimo moters padėtį.

Kaimo moteris savo padėtimi yra daug kuo skirtinga nuo 
miestietės moters; ir tai ne dėl.to, kad vienos brenda purvyną, o 
kitos gali pavaikščioti meksfaltuota gatve, ne dėl to, kada įvairūs
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patogumai miestietei moteriai greičiau yra prieinami. Ne! kaimietės moters padėtis skirtinga nuo miestietės dėl pačio ūkininkavimo šeimos ūkyje sistemos. Kaimietei moteriai ypač žemės ūkyje tenka šeimininkauti daugiau natūralia ūkio sistema. Dar ne taip seniai praslinko tie laikai, kada daugelis mūsų žemės ūkiu daugumą sau reikalingu vartojimui daiktu gaminosi patys, ir šitoje gamyboje moterys dominavo. Imkime valgius. Kiek reikėdavo seniau įsigyti iš Šalies? Gal kartais tik silkių gavėnioje -— šiaip gi viskas buvo vartojama iŠ savo žemės ūkio produktu ir kaip kartais turtingai pavaišindavo musu kaimo moterys savo patiekalais ne tik šeimyną, bet ir svečius. Arba imkime kad ir drabužius. Baltiniai buvo gaminami iš savo drobiniu siūlu, o viršutiniai drabužiai iš savo aviu vilnų. Tik retkarčiais būdavo prisiperkama medvilnės siūlu čerkesui. Visas* Šios gamybos tvarkymas priklausė moterims. O jeigu priimti dėmesin, kad tam tikros smulkios žemės ūkio šakos (kurios anksčiau dar nebuvo išsivysčiusios) — paukštininkystė, kiaušininkystė, pienininkystė — 
\. taip pat priklausė natūraliam moterų šeimininkavimui iš kurių
į moterys gaudavo dar šiek-tiek skatiko, tai galima susidaryti
• vaizdą, kad prie tokių sąlygų, moterys turėjo gana daug galimy-
‘ bių tinkamai tvarkyti savo šeimos ūkio suvartojimą. Ne tik
i suvartojimą, bet ir tvarkymą. Tinkamai šeimininkaudamos lietuvės kaimietės — moterys visada turėdavo atsargoj maisto, drabužiu ir gyvuliu ar paukščiu, ko užtekdavo net ir išsiskiriantiems iš šeimos, ūkio nariams (pašogos, dalios ir t. t.). Galima būti i įvairiu nuomonių dėl natūralaus mūsų žemės ūkio ūkininkavimo, ' bet yra daug daviniu, kad moters ūkiška padėtis tik buvo sava-s rankesnė. Bet kinta laikai, kinta ir moters kaimietės ūkiška padėtis, Žemės ūkis nuo natūralaus ūkininkavimo pereina prie piniginio ūkio. Visa, kas žemės ūkyje pagaminama, verčiama į pinigus. Pienas, kiaušiniai, gyvuliai, paukščiai — gaminama ir auginama ne savo, bet rinkos reikalams. Viskas pradedama pa- i versti pinigais, o iš kitos pusės ir reikalingiausius vartojimui daiktus jau reikalauja įsigyt už pinigus. O pinigai yra slidus j daiktas — greit išslysta. Be to, pinigai yra toks daiktas, užkurį ūkiui galima įsigyti įvairiu įvairiausiu dalyku, ne vien drabužius arba valgį, taip kada įgytais pinigais disponuoja ne vien moterys, i bet ir vyrai, kurie mano, jog jie tiksliau galį sunaudoti pinigus,i o sykiu su tuo nyksta ir patriarchalinis moters—kaimietės sava-| rankumas. Nyksta valgiu, drabužiu, kraičiu atsargos ir, jeigu ne-i auga tam visam ekvivalentas pinigais, tai tas reiškia ne ką kitą,kaip nubiednėjimą. Taigi, piniginio^ūkio įsiveržimas į mūsų kaimą j greta visu teigiamu pusiu turėjo moterims vieną neigiamą pusęJ būtent — nesavarankumą ir ūkišką netikrumą, nes pinigai paprastai yra tik tada, kada yra gera konjunktūra, kada viskas gerai j sukasi. Tačiau moters kaimietės padėtis, kad ir įsigalėjus pini-■ giniam ūkiui, visdeltö dar gali prie tam tikru aplinkybių išsiba-lansuoti, nes gyvenant ūkyje arba prie žemės ūkio, kur natūralūs ; , ūkininkavimas dar nėra visai pamirštas, tam tikras Spragas ga-į Įima užkimšti kad ir sunkesniais ekonominiais laikais, bet ne taip
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yra su moterimis miestuose. Miestų gyvenimas arba šeimininka
vimas miestuose yra perdėm priklausąs piniginiam ūkiui. Mieste 
moteris šeimininkė trūkstami; pinigų spragos nieku negali už
kimšti; nes netari po ranka savo žemės ūkio. Štai tas esminis 
skirtumas tarp moters ūkiškos padėties mieste ir kaime. Ir tas 
skirtumas vis didėja, nes augant miestams, tolsta giminystės ry
šiai tarp kaimo ir miesto, gyventojų. Miesto moters padėtis gerėja 
ir blogėja sykiu su pinigine apyvarta. Pinigas mieste pasidaro 
ne tik priemone kultūringiau gyventi, bet ir apskritai vienintelė 
priemonė gyventi. Piniginės pajamos pasidaro mieste turtingumo 
ar neturtingumo mastu, todėl ir socialės padėties skirtingumai

- mieste perdaug ryškesni. Pagal visą tą galima vertinti ir moters 
miestietės ūkišką padėtį. Tačiau klaidinga būtų manyti, kad visų 
moterų miestiečių ūkiška padėtis yra vienoda. Jau pradžioj pa
brėžiau, kad negalima žiūrėti į moterį kaip uždarą luomą ar vi
suomenės dalį. Jos pasiskirsto visuose visuomenės luomuose bei 
sluoksniuose ir todėl, kalbant apie moters ūkišką padėtį, tenka 
turėti galvoje moters padėtį tam tikroje visuomenės dalyje ir tik 
tokia siaura prasme ją vertinti. Kitaip galima prieiti prie para
doksų, kad sakysim, moterų padėtis yra daug geresnė už vyrų. 
Ir tas paradoksas bus teisingas, jeigu imsime lyginti bedarbio 
vyro padėtį su moters tarnautojos padėtimi. Taigi, moters mies
tietės padėtį reikia vertinti jos socialinės kategorijos ribose.— 
Čia vėl tenka konstatuot skirtingumą tarp kaimo ir miesto gyve
nimų. Kaime tų socialinių kategorijų yra labai maža: Savaran- 
kūs žemiu savininkai arba valdytojai ir samdiniai. Kitokių kate- 
gorijų beveik ir nėra, arba jos sudaro minimalų nuošimtį. Kitas 
dalykas mieste. Čia greta darbdavių ir darbininkų yra laisvos 
profesijos, valdininkai, rektininkai, pensininkai, tarnautojai ir t. t. 
Tas viskas įneša įvairumo, o sykiu ir painiavos socialinės pade- 
ties nustatyme. Imkime dabar paanalizuoti moterų padėtį pagal 
atskiras profesines ar socialines kategorijas. Pirmon eilėn tenka 
pastatyti laisvas profesijas kaipo moterų savarankumo teisinį ir 
ekonominį idealą. Ši profesinė moterų kategorija sudaro lyg ir 
tvirčiausią apskritai miestelėnų ūkiškojo gyvenimo tvirtovę. Lais
vos profesijos duoda tariamai, ūkišką nepriklausomybę asmeniui, 
šeimai. Tačiau ar taip iš tikrųjų yra; o jei taip, tai ar daug 
miestiečių moterų . tilpsta šitoj ekonominėj kategorijoj. Pirmiausia 
klaidinga nuomonė, kad laisva profesija garantuoja visišką nepri- 
klausomybę. Šiandieną ir laisvos profesijos yra taip daug nuo 
ko priklausomos .(mokesčiai, formalūs surašymai, konkurencija), 
kad kartais apie kokią tur ypatingą nepriklausomumą nėra ko ir 
kalbėti; atvirkščiai, jau šiandien yra laisvų profesijų net ir vyrų, 
kurie labai ir labai vargiai užsidirba sau duoną. Laisvos profe- 
sijos turi pasisekimo ypatingame ūkiškos konjunktūros pakilime 
ir apskritai, kur krašto gyventojų pragyvenimo standartas yra 
aukštas, šiaip gi iškyla tik gabesnieji ir apsukresnieji, o visi kiti 
skirti skurdžiam gyvenimui. Be to, daug ko laisvos profesijos 
negali žadėti dėl tų profesijų ribotumo. Gydytojas, advokatas, 
inžinierius, menininkas, prekybininkas, amatininkas — štai ir visos
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mūsų laisvos profesijos. Dabar, jeigu pažvelgsime kiek tose profesijose yra moterų, tai teks konstątuot, kad savarankiu prekybininku, inžinierių, advokatų beveik visai nėra arba labai maža; gydytojai miestuose jau jaučia perteklių, laisvų menininkų išsilaikymas daugiau negu abejotinas. Visose Šiose profesijose moterys palyginamai didesnį nuošimtį sudaro medicinos ir amatų srityje, tačiau medicinoj tenka pakelti vis aršesnę konkurenciją, o į amatus iki šiol vis buvo žiūrima su panieka. Jaunos mergaitės į pasiūlymus mokytis amato reaguodavo užsigavimu, o tuo tarpu tai 
bene tinkamiausia darbo sritis. Siuvėjų, kirpėjų, krautuvių savininkių, slaugytojų, rašytojų ir t. t. amatuose moterys galėtų pasireikšti daugiau ir visai padoriai panaudoti savo intelaktualias pajėgas. Iki šiol tų laisvų profesijų buvo užimta moterimis: gydytojų ir medicinos personalo ca 40%; siuvėjų 25°, o; krautuvių savininkių 4 /o ir kitų profesijų dar mažiau. Taigi, jei laisvos profesijos garantuoja geresnę ūkišką padėtį, tai moterys, toli gražu, dar nėra pasiekę bent savo normos.Kita profesinė ir socialinė miestiečių moterų kategorija yra namų ūkio (seimų ūkio) šeimininkės. Šita kategorija apima beveik visas ištekėjusias ir pavieniai savarankiai gyvenančias moteris, šioms moterims yra pavesta labai atsakingos pareigos, į kurias apeliuoja net valstybių vyrai, norėdami šiaip ar taip pakreipti krašto ūkio suvartojimo politiką. Neapsiriksiu tvirtindamas, kad apie 80°/o visų suaugusių moterų eina tas pareigas ir per tų moterų rankas pereina šimtai milijonų, kurie suvartojami Šeimų ūkiuose. Tačiau, nors ir daug praleidžia ši moterų kategorija pinigų per savo rankas, bet tie pinigai nėra joms skirti ir todėl negalima sakyti, kad šių moterų ekonominė būklė yra tvirta. Jei apskritai šeimų ūkio pajamos būtų tiek didelės, kad aprūpinus visą šeimą reikalingiausiais daiktais, liktų dar ir pačiai rūpintojai, tai būtų kitas dalykas, bet dabar tenka greičiau konstatuoti trūkumus, bet ne likučius. Imkime vidutinį šeimos ūkį, kurį turi administruoti moteris. Leiskime, kad tai bus vidutinio valdininko arba tarnautojo šeimos ūkis, kuris kas mėnesį gauna 350 litų pajamų. Šitomis pajamomis moteris privalo išsiversti per mėnesį. Imkime kad ir paviršutiniai paanalizuokime išlaidas. Butas iš dviejų —trijų kambarių kainuoja vidutiniai 100 litų; valgis 120 litų, šviesa 15 litų, kuras 15 litų; susisiekimas ir nenumatytos išlaidos 30 litų. Lieka 70 litų patarnavimams, vaikų mokymui, apsirengimui, kultūros reikalams ir 1.1. Pasitaiko dar ir taip, kad ne visa alga atiduodama šeimos ūkio dispozicijai, dalį vyras pasilaiko sau — tada jau išlaidų subalansavimas dar sunkiau sekasi. Tiesa, galima pasakyti, kad yra šeimų, kurios turi daugiau pajamų, bet kiek yra šeimų, kurios mėnesinių pajamų turi tik 150—200 litų, o jau su tokia suma jokio normalaus Šeimos biudžeto mieste nesubalansuosi. Tada tenka tikėti paramos ar iš kaimo produktais, ar šiaip pašaliniais darbais. Šiek tiek geresnėj padėty yra tos moterys, kurios greta vyrų gali turėti tarnybą arba kurį nors laisvą profesinį darbą. Tos moterys, dedamos šeimos ūkio biudžeto pagrindan vyro uždarbį, — savo uždarbį ■ arba jo dalį gali rezervuoti savo reika-2* 209
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lams. Tokios moterys gali ir geriau pasipuošti ir apskritai daugiau sau išlaidų pasivelyt. Tačiau kiek tokių moterų yra miestuose — iš šimto gal £—3. Jas galima laikyti ekonominiai tvir- čiausiomis ir joms iš tikrųjų pavydi šimtai ir tūkstančiai likusiųjų.Jau blogesnėj padėtyj yra tarnaujančių darbininkių moterų. - konkrečiai tarnaičių — dalis. Jos tiesa, yra aprūpintos valgiu, patalpa, šilima, šviesa ir dar atlyginimu, o ligos atsitikime ir medicinos pagalba. Vidutinis tarnaičių atlyginimas per mėnesį svyruoja nuo 25 iki 80 litų, tai žinoma nėra tokia pat padėtis kaip valdininkių bei tarnautojų, bet vis dėlto, jeigu imti dėmesin tarnaičių bendrą išsilavinimą ir jų investacijas žinių bagažui Sudaryti, tai ir ne juokais sakant, tektų kai kurių tarnaičių ūkišką būklę geriau įvertinti už kai kurių šeimų Ūkio šeimininkių padėtį. Jau nuo prieškarinių laikų lietuvės tarnaitės miestuose yra sudariusios tam tikrą socialinę kategoriją, ir bendras šios kategorijos ekonominis lygmuo yra vidutinis. Pastaruoju laiku šią kategoriją, labai atskiedė nauja banga iš kaimo. Dažniausiai iš kaimo atvyksta tarnaitės į miestą be jokių tam reikalingų žinių ir pasiruošimo, tas numuša atlyginimą, renomę ir pagaliau visos kategorijos bendrą ekonominę lytį. -Dar blogesnė yra moterų darbininkių padėtis. Yra moterų darbininkių dar neištekėjusių ir be šeimų. Šitos darbininkės, uždirb- damos nuo 2 iki 3,5 litų į dieną, dar šiaip taip gali išsiversti, bet darbininkės, kurios su šitokiu atlyginimu turi išmaitinti dar šeimą, jau yra daug blogesnėj padėty. Galima įvairiai galvoti, bet niekas negali tvirtinti, kad su 50 — 80 litų pajamų į mėnesį būtų galimas žmogiškas šeimos pragyvenimas. Tačiau tai dar ne taip būtų bloga, kada moteris pati disponuoja savo uždarbiu; dar blogiau yra su darbininkų žmonomis, kurios, pačios negalėdamos dėl vaikų uždarbiauti, yra priverstos balansuoti šeimos biudžetą vyro dieniniu ar savaitiniu uždarbiu, o tas uždarbis retai kada viršija šimtą litų mėnesiui. Nedarbas ar liga dažnai visai par- bloškia tokių šeimų ir tokių moterų gyvenimą. Ir reikia pasakyti, kad didelė motery dauguma miestuose yra tokioj padėtyj. Kaitnas tokios _ moters padėties tikrai nežino, nes ten motefis visada gali rasti išeitį vien jau dėl to, kad toks skurdas kaimuose nėra taip susikoncentravęs.Piniginis ūkis miestuose iškelia dar vieną reikalą, kuris kaimietei moteriai nėra būtinas. Tai yra biudžetas. Išlaidų prilyginimas pajamoms yra geležinis reikalavimas kiekvienam, kas nori šiaip ar taip šeimininkauti. Ypatingai biudžetas yra reikalingas Šeimos ir tai didesnės šeimos ūkiams. Tegul šeimos biudžetas ir nėra formalus įstatymas, bet tai yra tokia pat norma, už kurios nesilaikymą baudžia ne įstatymas, bet pats gyvenimas; Biudžetas su savim iškelia sąskaitybos reikalą. Kaip įmonių sąskaityboje taip ir šeimų ūkių sąskaityboje turi būti suregistruota visos išlaidos ir pajamos, o tas duoda, laikui bėgant, medžiagos tiksli n ges niam šeimininkavimui ir eventualiam taupymui. Taigi, moters šeimininkavimas mieste nėra jau taip paprastas dalykas. Taikymąsis visų tų reikalavimų, kuriuos diktuoja miesto gyveni- 210 ' ■ ,
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tnas reikalauja valios ir charakterio. O tas yra nelyginamai sun
kiau negu kaime, nes susiduria čia pat didelis socialinis skirtumas: 
čia turtingas, čia vargšas; čia Šilkai, čia skudurai. Visa tai bega
liniai veikia į kiekvieną žmogų, o ypač į moterį. Noras bent pa
viršutiniai atrodyti, kad esamą aukštesnėj socialėj padėtyj, noras 
turėti geresnį rūbą, geresnį butą — nors turimos pajamos aiškiai 
to neleidžia, gimdo pavydus, šeimos nesantaikas ir panašius da
lykus, kas nuodija socialę atmosferą ir ne retai viešąją dorovę. 
Tačiau kaltinti moterį miestietę, o ypač lietuvę moterį miestietę 
už visa tai pagrindo nebūtu, nes kaip jau minėjau, toks socialių, 
skirtingumų susidūrimas mieste reikalauja iš moters tvirtos valios 
ir charakterio, o tą viską gali duoti tik atatinkamas auklėjimas. 
Mūsų lietuvės moterys miestietės didelėj daugumoj yra dar kai
mo kilmės, kur socialis skirtumas nėra taip žymus, kur ūkininko, 
mažažemio ir darbininko vaikai iš tikrųjų gali vienodai pavalgyti 
ir vienodai apsirengti. Miestas reikalauja šeimininkauti kitaip; 
miesto ūkiškas gyvenimas reikalauja daug ko nematyti ir daug 
ko negirdėti. Ir tik tokios moterys, kurios supranta šią miesto 
gyvenimo logiką, išlaiko lygsvaroj savo šeimų ūkius. Tiesa, tokių 
moterų nematysi dažnai gatvėse pasipuošusių, nematysi jų ir dažnų 
pasilinksminimų vietose. Tas iš jų gal daug reikalauja kantrybės, 
bet dėka tos kantrybės dar laikosi tas, kas turi laikytis. Tos gi 
moterys, kurios nesupranta miesto gyvenimo geležinės logikos 
reikalavimų, užsikrečia miesčionišku skleidimu. Jos nepripažįsta 
jokio biudžeto, jokios sąskaitybos; joms norisi gyventi ne prasčiau 
kaip X, o kad pajamų nėra, tai ne retai vyrai padaromi kalti, 
kodėl jie daugiau neuždirba. Joms reikia taip pasipuošti, kaip 
matosi egzemplioriai Laisvės Alėjoje, o tokių egzempliorių, tiesa, 
yra daug. Daugiausia tai yra žydų tautybės moterys, kurios vėl 
puošiasi pagal kitų kraštų modelius. Ir taip kartais mūsų miestų 
moteriškoji lytis papuošia miesto gatves, kad sprendžiant iš tos 
publikos apskritai apie mūsų miestų ir krašto turtingumą, reiktų 
daryti išvadą, kad mes esame turtingi ir tai turtingesni už vokie
čius ar švedus. Tačiau visa tai nėra mūsų miestiečių moterų 
ekonominės padėties atspindys. Mūsų miestiečių moterų masė 
negali prideramai pasipuošti ir prideramai save reprezentuoti. 
Kad tuo įsitikinti, užtenka nueiti į vieną kitą iškilmę arba pasi
linksminimo lokalą ir pažiūrėti kiek ten yra moterų ir kiek ten 
yra lietuvių moterų.

Nors moters miestietės pragyvenimo standartas vidutiniai yra 
gal net aukštesnis už kaimo moters, tačiau jis nėra tiek aukštas, 
kad būtų galima kalbėti apie jos gerą ekonominę padėtį. Pavie
niai egzemplioriai, kurie parodo dažnai, kaip reikia skleisti, o ne 
ūkininkauti, negali sudaryti kitokių išvadų.

Darant dabar baigiamąsias išvadas iš tų minčių, kurios buvo 
paliestos, tektų pasakyti, kad moterų ekonominė padėtis yra ank
štai surišta su mūsų miestų gyventojų spcialine problema apskritai, 
nes .daugelyje atvejų moterų padėties negalima išskirti iš supan
čios ją aplinkos. Specialiai moterų ekonominę padėtį sutvirtinti 
galima būtų sustiprinti tik keliais atvejais. Pirmu atveju, tai pačių
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Pavasaris slenka
Pavasaris slenka nerangiai, pamažu...
Kad taip mūsą jaunosios dienos!
Ko taip liūdna — pasakyt nei suprast negaliu.

Meile šviečia iš žydrių akių.
Dievai, oi kodėl, jų mylėt negaliu?...
Ir pavasaris slenka ne rangiai > pamažu.

moterų energingesnis susidomėjimas laisvomis profesijomis ir 
amatais. Veržimosi į laisvas profesijas tempas gal ir būtu pakan
kamas, nes, kaip jau anksčiau minėjau, prie dabartinio mūsų 
miestų bendro ekonominio standarto laisvų profesijų laukas yra 
gana ribotas. Amatų sritis galėtų būti praplėsta šiek tiek daugiau, 
bet čia gal pravartu būtų moterims turėti specialiai joms paruo
šiamoji amatų mokykla. Moterų ekonominę padėtį šeimose gali
ma būtų gal kiek pagerinti atatinkama šeimos pajamų reforma, ° 
bet ji būtų reikalinga tik ten, kur nėra darnaus šeimyninio sugy
venimo; pa v., darbininkų šeimoms būtų galima vyro uždarbį ata
tinkamai garantuoti. Tarnaičių ekonominę padėtį būtų galima 
pagerinti, jas pačias truputį perkračius ir pritaikius joms bent 
maksimalius reikalavimus profesiniam pasiruošimui. Darbininkų 
šeinių moterų padėtį būtų galima pagerinti sutvarkius uždarbio 
garantavimą šeimai ir pravedus darbininkų kolonijų principą. Jei 
darbininkų šeimai būtų galima suteikti mažą butą ir nors mažą 
žemės sklypelį — darbininkės arba darbininkų žmonos daug 
galėtų palengvinti savo ir savo giminės padėtį.

Apskritai visa tai, kas liečia visą miestelėnų ūkišką gyveni-' 
mą, o sykiu ir moterų, jau anksčiau buvo pabrėžta. Moterys 
yra stambus faktorius suvartojime. Vokiečių kultūros taktas šiuo 
atžvilgiu moteris labai vertina ir aukština, tačiau kad moterys 
galėtų tas atsakingas pareigas^ eiti ir tiksliau tvarkyti ūkišką 
gyvenimą sau ir savo artimiesiems reikia duoti galimybės joms 
tam specialiai pasiruošti. Daug kartais moterys nukenčia ne dėl 
blogos valios, bet dėl nemokėjimo, o nemokėti yra pagrindo, nes, 
kaip jau minėjau, dauguma miestiečių moterų miesto gyvenimą 
pradeda pagal kaimo mokyklą. Tuos trūkumus galėtų išlyginti 
namų ar šeimų ūkio vedimo mokyklos, kurias turėtų baigti kiek
viena jauna mergaitė. Nustatymas ūkio tvarkymo šeimininkavimo 
sveikos krypties būtų pirmas kelias į aiškesnę ir tikresnę moters 
ekonominę padėtį, neatsižvelgiant kękiąm sluoksniui ji pri
klausytų.
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ST. PRAPUOLENYTß

Šeimyniška idilija
Guli ponas redaktorius ant kanapos,' akis įsmeigęs į kar

pytus palmos lapus ir įkyrios mintys, kaip širšės zirzia jo galvoj. 
„3000 litų spaustuvei, 800 — pašte už persiuntimą, 150 — už 
ekspediciją...

— Ma. juos devyni!“ — nusipurto ponas redaktorius ir, 
pakėlęs galvą, šaukia tarnaitę.

Tarpdury švysteli rausvas apskritas veidukas. Geltona ska
rutė užrišta kaip gailestingosios seselės. Raudona suknelė susmaug
ta per liemenį. "Klausiamai pasižiūri didelės mėlynos akys.

— Padaryk man pietus. Tik greit.
— O ką ponulis valgysit šiandien? — Truputis juoko ar 

ironijos suskamba balse.
Bet ponulis šiandien ne ūpe. Jis vėl spokso sau į lubas ir 

pina toliau nelinksmus samprotavimus. Pro langą važiuoja gas- 
padoriai su runkeliais, matyt į cukraus fabriką.

— Reikės parašyt apie šių metų derliu, ir žemas j avi; kai
nas, — mąsto ponas redaktorius.

Tuo tarpu ties varteliais pasirodo žmona ir ponas redaktorius 
mato, kaip mokyklos vedėjas atsisveikindamas bučiuoja jai ranką.

—- Reikės parašyti būtinai vieną straipsnį apie rankų, bučia
vimo nehigieniškumą. Baisiai netikę papročiai veisiasi mūsų 
visuomenėje.

Energingai subilda varstomos durys. Tarpdury pasirodo 
žmona.

— Labas. Tu čia? O kur Vitolis?
— Nežinau.
— Pietus valgei?

- — Ne. -
— Laiškų man nėra?
— Nežiūrėjau.
— Nieks nebuvo atėjęs? — piktai sužybsi akys ir, kaktoj 

susirango kelios raukšlės?
— Nieks.
Pokalbis išsenka. Žmona tylėdama velkasi apsiaustą, ima 

skrybėlaitę, taiso iškrikusias garbanas. Jos antakiai tamsiai mė
lyni iš juodumo. Prieš 4 metus jie buvo gelsvi, o dabar nė šis 
nė tas: plaukai lininiai, antakiai — lyg juodžio. uodega. Juokin
gas tų moterų skonis.
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Sutvarkiusi tualetą, sėda žmona į fotelį, užtraukia cigaretą 
ir seka ' kylančius iš burnos dūmu kamuolius. Jos veide žymu 
nuovargis ir apatija. •

— Prašau, ponuli, pietų— įkiša pro duris galvą Magdutė.
Ponulis, kaip pridera išauklėtam žmogui, penkias minutes 

pagulėjęs, tingiai keliasi ir eina į valgomąjį.
Ant stalo garuoja varškėčiai ir makaronai.
— Tai ką čia v... ėst? — Pamaišo po lėkštę ponulis: — 

reikėjo kotlietu, bulijono...

. • . • . ■ ' ■: . - • • . ■. ... I

■ ■. ■ . . ■ • • •. į

Pabuski! „N. Romuvos“ klišė. M. Katiliūtė ?

— Ėsk v...! — leptelia Magdutė ir sprunka pro duris: — 
o kai klausiau, tai nasrai sugyję buvo?.. — Jau virtuvėj, maišy
dama poniai daržovių, baigia Magdutė. Ponulis negirdi. Jis ener
gingai naikina varškėčius.

Į virtuvę ateina ponia.
’ — Magdutė, kur Vitolis? Ar davei pietų? — klausia plau

dama po kranu rankas. * » 
Nespėjau, poniute. Ponulis labai skubino. Jis, turbūt, 

sode su tėvuku tvorą tveria.
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DANUTĖ UPČIŪTĖ

Ar nepasakysi?
. ‘ »■

Ar niekad aš nesužinosiu* ar niekad man nepasakysi, 
Kodėl tokia miela buvai, iš kur tiek meilės Tau akyse?! 
Jau niekad neišpins kasą sugrubę tavo pirštai, 
Nepasakysi man, kodėl visi čia žemėj miršta —
Jau niekad negirdėsi Tu pačios išmokytąją poterių iš mano lūpą.

Nepasakosi jau, kaip angelai danguje suklupo
Ir ašaras nenubrauksi jau, nei skundo neužgniauši.
Ar duonos, meilės man netrūksta, nepaklausi,
Nebarsi Tu manęs, nors Dievo neklausyčiau, :
Kas gera, o kas pikta — jau nepasakysi. -

Ir niekad jau negrįši — nė su gervėmis pavasarį.
Tave ir žodžius visus pagavę jie nuo manęs užkasė
Ir džiaugias, kad viena likau čia, kaip pirštas.
Tik vieno klausią, kodėl b mamos miršta, 
Ar nepasakysi?

Ponia praveria savo kambarėlio duris ir nesudegęs papiro
sas iškrinta jai iš rankų. Pasilipęs ant mažos kėdutės, vaikutis 
prieš veidrodį rūpestingai tepa antakį raudonu pieštuku. Ant 
grindų išbarstyta pudra, išlaistytas odekolonas.

Pamatęs per veidrodį pasilenkusią motiną, vaikutis meta 
pieštuką, ištiesia juodai nuteptais nagučiais rankutes ir šūktelėjęs 
„mamyte!“ spaudžia savo paišinas lūputes prie pudruoto motinos 
skruosto.

— Vitoli! Negeras vaikas. Kas tave taip išmokė? Kodėl 
neini pas tėvuką tvoros tvert? — Apiberia priekaištais motina 
savo vienturtį ir nešasi į virtuvę.

—• Mytyte, duok dūmelį! Dūmytį, mytyte!.. — tiesia Vitolis 
rankutes į teberūkstantį ant žemės papirosą.

— Fui, Vituk. Ten brudas, degina. Skaudės paskui. Eisim 
į sodą, pas tėvuką, obuolių rinksim. — Kreipia vaiko mintis į 
šalį „mytyte“ ir ilgai prausia prie krano savo išsipaišiusį sūnų.

i I
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P. ORINTAJTft

Šis tas apie grakščiąją pran
cūzą ir madas 

Žiupsnelis įspūdžių iš kelionės po Prancūziją-

Visada buvau tos nuomonės, kad realaus gyvenimo pažini
mas ir kasdieniniai dalykai dažnai daug kartų yra vertesni už 
knyginį — abstraktinių žodžių mokslą. Ypač, kad mokykla ne- 
visąda suspėja žengti drauge su nuolat kintančią tikrove, o kar
tais ir nenori, bent nesistengia duoti visapusiškai tikslu gyveni
nio vaizdą. Todėl dažnai mokyklos suole pasirodęs stropus ir iš
maningas mokinys, išėjęs viešumon, nevisada pateisina tą skait
menimis išreikštą savo išsilavinimą. Ytin mergaitės, moterys iš 
knyginio mokslo savo ateities žingsniams maža ką pasisemia. Mo
kykloje įgytas mokslas, dažnai paskui palieka nuošaly be jokios 
reikšmės, o savo kasdieniniame darbe ir asmenybės formavime 
jos pasijunta vėl tartum ant gryno lauko, maža išmanančios ir 
tokios pat bejėgės kaip ir bemokslės; todėl paskui didžiumą gy
venimo mokslo jos gaudo iš aplinkinių pavyzdžių, iš vyresnių 
moterų, iš viešumos ir gatvės. Be abejo, tai rodo, kad mūsų mer
gaitėms vidurinio ir aukštesniojo lavinimo mokslas yra dar men
kai priderintas prie jų prigimties savybių ir tikrovės reikalavimų, 
ir laukia nuodugnių reformų.

Šia proga gal bus ne vienai naudinga išgirsti šį tą apie tą 
grakščiąją moterį — prancūzę, į kurią dažnai krypsta kitų Eu
ropos moterų svajonės ir akys. Kokia ji yra, ta elegantiškoji ma
dų kūrėja ir vyriškų širdžių žavėtoja? Kaip ji įgyja tos nuosta
bios elegancijos gražiai rengtis ir magiškos galios visiems visa
da patikti. Tie klausimai mus ne vieną, gal būt, deginamai do
mina, bet, be abejo, į juos atsakyti nėra taip lengva, nes ir toj 
pačioj tautoj ir net viename luome — kiekviena moteris yrą vis 
individuali, vis labai savotiška ir nuo stambmenų ligi smulkme
nų yra skirtinga. Vos-ne-vos gali suvokti šiokius tokius bend
rus požymius ir bruožus. Tad tie keli mano žodžiai, kuriais aš 
rengiuosi čia papasakoti vieną kitą savo įspūdį, gal nebus labai 
tikslūs ir, žinoma, negalės duoti visai aiškaus prancūzės vaizdo. 
Bet ir tos menkos mano pastabėlės, gal būt, bent kiek padės mums 

.lietuvėms, lyginti ir tirti pačioms save ir artėti į tikrąjį Lietuvos 
moterų kultūros kelią.

Prancūzijos moterys neturi pilietinių teisių. O ištekėjusios 
nustoja būti net pilietiniu asmeniu — jos valstybėje jau visiškai 
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nebeatstoja žmogaus (Tad 1. kaip pavydėtinai aukšta joms turi 
atrodyti Lietuvos motery viešoji būklė ir .2. kaip didžiai mes tu
rėtume branginti savo teises ir jy ribose, reikšti savo jėgas!). Tie
sa, prancūzės dabar nepaprastu atsidėjimu ir atkaklumu stengia
si išgauti sau lygiaverčio žmogaus teises tautoje bei valstybėje, 
bet, deja, ypač šiais karinės dvasios ir žmogaus sušiurkštėjimo 
laikais dvigubai sunku tikėtis greito laimėjimo. Kai Europoje žmo
niškumas ir dvasinės vertybės vis labiau pavergiamos kūno ir 
kraujo (arba rasės) jėgai, moterys, deja, lieka tik — „silpnoji ly
tis“. Tad, nors prancūzės moterys moka valstybinius mokesčius, 
vadovauja daugeliui dideliy pramonės ir prekybos įmoniy, moka 
ir lavina jaunuomenę, nudirba didžią dalį visy krašto darby, pa
sireiškia atskirais vardais moksle, mene ir kitur, kur tik joms 
leista reikštis, nors jos yra nemažiau atsidėjusios dirbti ir auko
tis tautos gerovei — vistiek jos valstybėje lieka tik išnaudojama 
darbo jėga, tik žmogus — nulis. Nieko nepagelbi ir statistika, 
kad Prancūzijoje įvairiu įmoniy vedėju 45o/o yra moterys, kad 
1931 m. moterys yra sumokėjusios valstybiniy mokesčiy net sep- 
tynis milijardus franku! Vistiek joms dar neleidžiama tiesioginiu 
budu dalyvauti valstybės organizmo kuriamuosiuose darbuose, jos 
vis dar lieka už slenksčio lyg tas pavainikis kūdikis, pats nesi- 
žinąs kuo esąs kaltas. Bet didieji žmonijos kultūros kėlėjai ir va
dovai, kuriems rūpi žmoniškumo ugdymas ir dvasinė tautos ga
lybė, seniai jau neginčija moterims lygiateisės vietos žmonijos 
bendruomenėje. Pav., Indijos Gandhi žodžiai mus ramina viltimi, 
kad yra dar teisybė pasaulyje, tik, deja, motery klausimu teisin
gai galvojančiy žmoniy taip retai pasitaiko. Štai Gandhi žodžiai: 
„Moterų lytis nėra silpnoji lytis; ji yra pati garbingoji lytis dėl 
jos pareigų, pasišventimo, tylios kančios, nusižeminimo, tikėjimo 
ir sąžinės. Moters intuicija dažnai pralenkia arogantišką vyro pre
tenziją dėtis viską išmanančiu!

Tad mes galime tik nuoširdžiai palinkėti prancūzėms jy drą
sioje kovoje už savo žmogiškąsias teises, dėl kuriu jos šiandien 
balsu šaukia ir savo laikraščiu skiltyse, ir viešuose susirinkimuo
se, ir kitur.

Prancūzė savo išvaizda tikrai yra maloni moteris: grakšti, 
laibutė, mikli ir greita, elegantiškai apsirengusi ir visy akį pa
traukianti, ir drabužiu, ir veidu, ir kalba, ir gestais. Gražiausia 
jos vertybė, kad ji yra nepaprastai darbšti — visur laksto pro
tekiniais, visa daro tiksliai ir rūpestingai ligi smulkmenų, ir vi
sada turi ką veikti. Ji ne tik ne tinginė, bet, išrodo, net myli sa
vo darbą ir juo yra nuoširdžiai susižavėjusi, kad visa atlieka su 
neišsenkama šypsena ir niekad nepavargdama. Vienas malonumas 
matyti prancūzę ką nors veikiant. Jos laibi pirščiukai stebuklin
gu vikrumu atgaivina daiktus, priverčia juos tuoj susirasti savo 
vietą ir suspindėti švariu tvarkingumu. Grakštus liemenukas ju
da ir lankstosi į visas puses greit viską pasiekdamas, nepadarant 
nė vieno nereikalingo gesto, o švelni šypsena kiekvieną darbo 
minutę daro trumpą ir įdomią. Demokratiškas paprastumas atžy
mi visas prancūzes: jos mėgsta puoštis ir būti gražios, bet sykiu
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jos nevengia jokio darbo ir neturi pasipūtėliško išdidumo nei Še
šėlio. Pramonės ar prekybos darbe ji gėrisi savo verslu, ir tikrai, 
rodos, Paryžiuje jai visos profesijos yra lygiai garbingos. Turtin
ga savininkė gali šluoti tavo kambarį, gydytojo ar bankininko 
žmona siuva ir matuoją drabužį tavo kūnui, o smulkmeną par
davėja gatvėje drąsiai šaukia girdama savo prekę. Ir kada sutin
ki Rivoli gatvėje ar Kapucino bulvare tą grakščiai skubančią 
liekną paryžietę, iš paviršiaus niekaip negali įspėti nei jos kilmės, 
nei turto, nei luomo, nes jos visos vienodai gražios, malonios ir 
visada turi ką veikti.

Tas nuolatinis vikrus darbštumas, gal būt, ir padeda išlai
kyti liekną liemenį ir sąnariu lankstumą. Tad šiuo atveju, ypač 
pasimokytina mums kai kurioms, kurios dykaduoniškame tingi
niavime ieškome grožio ir džiaugsmo, kurios gaudome pinigą (ar
ba vyrą — ištekėti) vien tam, kad paskui galėtume nieko neveik
ti, kurios savo turtą (arba vyro aukštą poziciją) stengiamės pa
rodyti ne tik savo namuos, bet visur viešumoje ir gatvėje išdi
džiu galvos iškėlimu, ir į visas puses iš aukšto žvelgiančiu pa
niekinimu. Kai kiekviena prancūzė visada yra pasirengusi kitam 
patarnauti ir ieško progos būti kam nors naudinga, tai daugelis 
mūso elegantiškojo miesto motero man primena tą Orkens o šykš
tuolį, kurio žvilgsnio kiekvienas pašalietis baidosi ir kurį baisu 
prakalbinti ar ko paklausti.

Be abejo, ne vienai ypač rūpi prancūzio mados, jo elegan
tiškieji drabužiai. O, deja! Įsivaizduotas liūtas visada daug dides
nis už tikrąjį! Paryžiaus didžiuosiuos bulvaruos beveik mažiau 
puošnumo negu mūso Laisvės Alėjoj, ar gal pas mus tas puoš
numas būna perdaug pabrėžtas ir vertinamas, kai ten viskas iš
eina daug natūraliau ir visai nerėžia praeivio akies.

Taipj prancūzės turi gerą skonį ir rengiasi, vilki gana gra
žiai^, mėgsta gaminti madas, tačiau ten nepastebėsi nė pusės to 
„mado gaudymo karščio“ kaip pas mus. Prancūzijoj tanku-mies
to, susisiekimo tinklas nepaprastai puikiai išplėstas, pramonė ir 
prekyba lanksčiai centralizuota, todėl savaime labai lengva visos 
šalies moterims ne tik pajusti laiku visas drabužio naujienas, bet 
ypač lengva ir nesistengiant — vistiek būti apsirengusiai pagal 
madą. Svarbiosios Paryžiaus dirbtuvės (skrybėlio, baltinio ir t. t.) 
paprastai turi išplėstą savo parduotuvio tinklą po visą Prancū
ziją, todėl Paryžiuje ištartas mados žodis tuojau savaime pasie
kia ir tolimiausią provinciją. Tad prancūzei nereikia madą gau
dyti ir dėl jos savo galvelę sukti — mada pati atlekia gatavu 
kąsniu į burną — reikia tik išsižioti. Prancūzė kreipia akį į pa
ties drabužio eleganciją, į mokėjimą pačiai sau prisitaikyti ir ati
tikti savo skonį, savo spalvą, fasoną, rūšį ir t t Todėl pas jas 
visada daug daugiau įvairumo, individualumo, grakštumo, kai pas 
mus mado srityje dažniausia pastebimi tik „masiški užsikrėtimai“, 
tartum laikinės ligos. (Mūsiškės mado vaikytojos baisiai alkanai 
laukia kiekvienos naujos smulkmenos ir vos užgriebusios pradžią 
staiga masiškai užsikrečia. Vos pajunta kokią nors madą, tai žūt 
būt skuba ja užsikrėsti). Pav., atsimename, kai buvo užėjusi suk-
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niii užpakaly prie kaklo įkirptų mada — būtinai visos, tinka ar 
netinka, jei ne naują siūdosi, tai seną prakerpa, o būtinai. Atėjo 
kvol duotų pečių mada— aliai viena susikvoldavo, ir restorane, 
kavinėj ar šiaip viešumoj pasidarė lyg gėda su kitokiais pečiais 
pasirodyti. Tokia siaurai suprasta mada, kai įsikandama tik tas 
vienas niuansas, daro labai neskanų įspūdį ir yra tik mados ka
rikatūra. O iš tikrųjų kiekvienas sezonas duoda mažiausia bent 
penketą niuansų kiekvienai drabužio dalelei, kad galima prisitai
kyti savo veidui, ūgiui ir skoniui. Juk kokios rankovės ir api- 
kaklė tinka prie ilgo kaklo, niekaip nepritiks trumpakaklei, koks 
kirpimas sijono tiks laibai merginai, jokiu būdu netiks storesnei 
ir t. t. Be to, tikroji mada, duodama kartu daugybę niuansų ir 
rūšių, padaro sezono vilkėseną taip įvairią, jog tame įvairiame 
mišiny galima dar dėvėti ir ankstyvesniąją madą visai nenusižen
giant elegancijai (nauja mada visada ne taip jau griežtai skiriasi 
nuo prieš ją buvusios). Pas mus gi tokio laisvo pasirinkimo ir 
įvairumo nebūna, ir mūsų išvaizda dėl to daug nukenčia. Mes, 
čiupdamos vieną kurį „paskutinį“ niuansą, kartais daromės net 
juokingos, o užmirštame daug svarbesnius dalykus — individu
alų skonį, įvairumą, patogumą, paprastumą. Dar įsidėmėtina, kad 
pas mus tokia kokios- nors smulkmenos „liga“ paplinta veik 
daug greičiau negu pačiam Paryžiui (netiesa, kad mados, esą, pas 
mus pavėluojančios ir mes gėrimės pasenusiais fasonais!) — tai 
atsitinka dėl to, kad mes sąmoningai daugiau gaudome madas ir 
jų laukiame, be to, vos sučiumpam kokią smulkmeną, jau viso
mis keturiomis tučtuojau ją vykdome, nes-bijome atsilikti (tai 
pati naiviausia moterų baimė). Antras dalykas, pas mus papras
tai priimama ir staigiai standartizuojama vis tiktai kokia nors 
viena rūšis ir paskui pagal ją tuoj gatvėj atskiriama, kuri „pagal 
madą“ vilki ir kuri ne — sis dalykas ypač verčia mūsų moteris 
skubėti su nauja mada. Trečia, kadangi Paryžiui vis įvairūs 
madų niuansai ir laisvas individualus jų pritaikymas, tai ten visai 
nėra reikalo skubiai keisti pernykštį drabužį, jei jis nenudėvėtas, 
nauju, ir ten veik visai nepastebimai, natūraliai ir paprastai bai
giami nudėvėti ankstybesnės mados daiktai. Tad kaip matome, 
prancūzės keičia madas natūraliai, lengvai ir laisvai, be skriau
dos savo kišenini, savo skoniui ir bendrajam viešumos įspūdžiui.

Konkrečiau kalbant, galima pasakyti, kad prancūzės dabar 
savo madas, rodos> kreipia moteriško grakštumo, paprastumo ir 
patogumo linkme. Skrybėlaitės šiam pavasariui — su gėlėmis 
aplink visą galvą — gyvos, moteriškai spalvingos ir žydinčios. 
O plačiabrylių skrybėlių, kurios taip pabrėžia išdidumą ir tartum 
reikalauja daugiau erdvės bei pagarbos, kurios netinka kasdieni
niam gatvės judrumui — veik visai nematyti. Gatvės apsiaustai 
paprasti, apikaklės neperaukštos, bet vis įvairios, gerai prisitaiky
tos ir patogios. Vietoj plačių lapių (kurių tiek daug pas mus 
matyti!) daugiausia siauručiai, įvairiai kombinuoti herminų kailiu- 
kai, šeškai. Be abejo iškilminguose pokyliuose gal daug visokios 
puošnybės būna, bet tik - ten jai ir vieta. Nuostabu pastebėti, 
kad gatvėje veik visai nematyti aukštakulnių batų, nors nuo to
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G. JUODVALKYTĖ
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Mano žemei
Nesužinosi, žente, nuolat besiilginti,
Klek daug iš manęs paėmei, ir kiek tau negrąžinamai

[daviau širdies!
Aš tavo ašaroto veido savomis ašaroms nevilgysiu, 
Aš, žemiška klajūnė iš pasaką šalies.

Iš pasaką šalies, ir iš nežinomos čia atėjau 
Tavo pavasarinių saulių suviliota skaistumu. 
Tikėjau, žeme, tau, aš vi sakam tikėjau! 
Graži buvai, buvai graži iš mėlynąją tolumą.

Aš atėjau čia tik su v ėv e rsiaispavasaryje padainuoti, 
Tik tavo saule pasidžiaugt, kol pievoje ramunės nužydės! 
Bet tu, o žeme, tu buvai tokia besotė 
ir už kiekvieną savo blankią šypseną reikalavai širdies.

O tavo saulė taip aukštai, tavo pavasariai — akimirkos! 
ir tik kančios tavo kiekviename širdies suplakime!
— Ir paukščiai išskrenda, ir paukščiai vėl susirenka, ~ 
O aš vis laukiu, gal dar palaiminsi mane...

Bet tu graži ir savo sopulingame kentėjime, 
Graži ir liūdinti, graži ir nuolatiniam pasiilgime.
Aš atėjau čia tik tavą žiedą žydėjimui,
Bet paliksiu ir rudeniui — perdaug, o žeme, pamilau tave!

nei eisena, nei koja nė kiek nenustoja savo grakštumo. Tai irgi mums pasektina, nes darbo dienomis stybinėti ant aukštų kulnų• ’ • fe y Myra ir nepatogu ir negražu (nekalbant jau apie nesveikatą).Didžiausias priekaištas prancūzėms gal darytinas dėl ju veideliu dažymosi, per gaus aus kosmetikos vartojimo. Pagal pernykštės vasaros madą veidij spalva buvo (šią žiemą) dar „mandari- ninė“ (rusvai apelsininė), tiesa, padaryta labai gražiai, meniškai, kad daro iliuzija natūralaus kūno (nė panašumo į musu neariju kilmės ar gatvės moterų tepliojimąsi), bet vis dėlto tai yra niveliacija nuosavo veido, kai daugybė moterų atrodo visos veik vienodos, kaip iš madų vitrinos traukti pavyzdiniai manekenai. Gerai dar, kad jos bent gražiai tepasi nors praeiviams pasišlykštėjimo nesukelia — bet būtų ir joms pačioms geriau ir kitiems gražiau, jei visai nesiteptų.220
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OSKAR UAIT.D

avėjas
«

Buvo naktis ir Jis buvo vienas.
Ir tolumoje išvido Jis apvalo miesto sienas ir nuvyko į jį.
Priėjęs arčiau, Jis išgirdo atskrendantį iš miesto į Jį linksmą 

kojų trypimą, triumfuojančiu lūpų juoką ir skambius kanklių gar
sus. Jisai pabeldė į vartus, ir kaž kuris sargu Jam juos atidarė.

Ir išvido Jis marmuro namus su gražiomis marmurinėmis 
kolonomis. Kolonos buvo vainikais apipintos, ir kedro žibintai 
švietė namu viduje ir prieš namus.

Praėjęs chalcedono ir jaspio salę, pasiekė Jisai puotu salę 
ir ant jūros purpuro guolio išvido žmogų, kurio plaukus vaini
kavo rožės ir kurio lūpos krauju degė nuo išgerto vyno.

Iš užpakalio priėjo Jis prie jo ir palytėjęs gulinčiojo petį, tarė:
— Kodėl tu taip gyveni?
Jaunuolis atsisuko, pažino Jį ir atsakė:
— Bet juk kartą aš buvau raupsuotas, ir Tu pagydei mane. 

Kaip gi kitaip aš galėčiau dabar gyventi?
Ir Jis išėjo iš tu namu ir vėl ėjo miesto gatvėmis.
Netrukus pamatė Jis moterį nudažytu veidu; josios kūną 

dengė ryškūs rūbai; paskui ją lyg tas medžiotojas, pamažu ėjo 
jaunuolis dvieju spalvų apsiaustu susisupęs. Moters veidas priminė 
stabą, jaunuolio gi akys degė aistra.

Jis greitai nuėjo paskui juos ir, palytėjęs jaunuolio ranką, 
paklausė:

— Kodėl taip žiūri į šią moterr
Jaunuolis atsisuko, pažino Jį ir tarė:
— Bet juk kadaise aš buvau aklas, ir Tu grąžinai man 

regėjimą. Į ką gi daugiau man bežiūrėti?
Jis nuskubėjo pirmyn ir prisilietęs ryškiu moters rūbu, 

pasakė jai: ■
—- Argi neturi tu kito kelio, be nuodėmės kelio?
Moteris atsisuko ir, pažinus Jį, nusijuokė.

— Bet juk Tu atleidai man mano nuodėmes, o šis kelias 
malonus. Į ' ’ 'Ir Jis išėjo iš miesto.

Išeidamas iš jo, išvido Jis šalia kelio verkiantį jaunuolį. Jis 
priėjo prie jo ir, palietęs ilgas jo plauku garbanas, paklausė:

— Kodėl tu verki?
Pakėlė akis jaunuolis, pažino 'Jj ir atsakė.
— Aš buvau numiręs, ir Tu prikėlei mane. Ką gi aš dau

giau galiu daryti, kaip ne Verkti?
. Laisvai vertė St. Seniūnienė
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J. DRUNGAITĖ 
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Ar esame ant gero kelio?
Pastabų žiupsnelis apie katalikišką moterų spaudą 

svetur ir Lietuvoje

Pietiečio temperamentas, katalikiški šokiai 
ir katalikiška sąžinė

Briuselis judrus, temperamentingas miestas, drąsus, ryžtin
gas ir atviras. Tokia ir visa belgų tauta. Savo įsitikinimus reik
šti netik drąsiai, atvirai ir teisingai, bet ir su ekspresija, juk taip 
tinka pietiečio charakteriui. Tiesa, belgas neturi to staigumo, ku
riuo karštoji saulė apdovanoja tikruosius šiltų kraštų vaikus. Jis 
gal švelnesnis net už viduržemio jūros pakraščių gyventoją, mat 
jau pati gamta čia neturi tokio ryškumo, kontinentas, dėl Atlan- • >>
to įtakos, irgi nėra griežtas. Bet judrumo, jausmingumo ir eks
presijos pas belgus užtenka. Tą galima jausti visame jų gyveni
mo stiliuje. Jų aistros, jų politiniai įsitikinimai, net subtilūs re
liginiai išgyvenimai viskas aikštėje. Gal todėl belgas stengiasi 
ir įstengia būti ištikimas savo idealui net ir smulkmenose. Belgui 
daug lengviau būti visišku kataliku arba visišku nekataliku, negu 
drungnam. Gal todėl idėja „sukatalikinti visą gyvenimą4* Belgijoj 
yra taip suprasta, tokia sava ir paprasta.

Katalikiškai pasimelsti, parašyti katalikišką straipsnį arba 
iškepti katalikišką pyragą, katalikiškai išdekoruoti salę, sušokti 
katalikišką baletą „Šanktus“, „Aleliuja“ arba sušokti katalikišką 
šokį belgui vienodai rūpi, nes iš to juk Susidaro gy venimo visuma.

Belgijoje sakoma: „Jei aš turiu katalikišką sąžinę, jei mano 
sąmonės turinys katalikiškas, tai mano visas gyvenimas ir turi 
būti katalikiškas, jis negali būti kitoks“. Todėl Belgijoje nema- 
doje katalikams eiti kad ir pas neutraliuosius ir dirbti neutralia
me fronte. Čia mes galėtumėm ir turėtumėm pasimokyti iš jų.

Temperamentas ir spauda
T is pietiečio temperamentas, ta drąsa būti tuo, kuo esi, ta 

ištikimybė savo idealui su didele ekspresija pasirodo spaudoje. 
Nekalbėsiu apie spalvotas šviesos reklamas, kuriomis vakarais 
išrašomos tamsios erdvės virš miesto, nes tą galima netik tem
peramentui bet ir didmiesčiui priskirti. Nekalbėsiu apie plakatų 
plakatais nulipdytas sienas, nes tuo metų vykusioji priešrinkimi
nė propaganda tą galėtų pateisinti. .

Meskime žvilgsnį į spaudą ir tai tik į katalikiškus moterų 
ir merginų žurnalus.

222 . . -
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Populiarieji, masėm skirtieji žurnalai pasižymi, kaip jau mi
nėjome, ypatinga ekspresija ir ekspansija iliustracijose, visame 
žurnalo techniškame sutvarkyme. Tomis turtingomis, spalvotomis 
iliustracijomis, tuo technišku sutvarkymu, visu žurnalu pasakoma 
viena mintis. Pav., kalėdiniu JICF (Žik) merg. žurnalo numeriu 
užakcentuojama mintis, kad katalikiška šeima turi Kalėdas Švęsti 
katalikiškai. Čia pat pradžioje, nuotaikai sudaryti, duodamas pa
puoštos eglutės vaizdas. Toliau visame didelio formato puslapy, 
atatinkamomis iliustracijomis pavaizduotas katalikiškos ir neka
talikiškos šeimos gyvenimas — čia pat ir straipsnis tos pat min
ties. Dar toliau, jau per du puslapiu pavaizduotas straipsniu ir 
iliustracijomis šv. Šeimos gyvenimas. Verti dar vieną lapą ir prieš 
tave atsiskleidžia dvejopai švenčiamos Kalėdos — vienos kabare
te, kavinėje ar kur kitur, kurių visas turinys skanūs valgiai, stip
rūs gėrimai ir..., kitos Kalėdos šeimoje, prie kukliai, bet jaukiai 
padengto stalo, kuriu turinys — religinis entuziazmas išreikštas 
religiniais simboliais. Bsminė Kalėdų mintis, išreikšta prakartėlės 
pavidalu, talpinama didele, per du puslapiu iliustracija centrinėje 
vietoje su pora nuteikiančių sakinių apačioje. Ir dabar, kada jau 
protas pripildytas kalėdinių minčių, akys vaizdų, redaktorius no
ri priversti ir skaitytojo pirštus, jo kūną padirbėti. Kalėdoms — 
jis duoda praktiškiems darbeliams pavyzdžių, nurodymų — pra- 
kartėlę, žvaigždę, žvakę padirbti, iškepti religiniais simboliais pa
puoštą pyragą!... Juk visas žmogus, turi persiimti katalikybe, vi
sas gyvenimas turi būti sukatalikintas.

Taip suredaguotą ir taip iliustruotą žurnalą vos tik perver
tus, dar nė nepaskaičius jame esančių straipsnių, jau žinosi, su
prasi, ką juo norima pasakyti, nes čia visa iliustracija, visa tech
nika, kiekviena smulkmena tarnauja vienai idėjai, vienam žodžiui. 
Ir visas žurnalas yra vienas žodis, žodis iš didelio sakinio, kurį 
redaktorius sako per visus metus, būtent: sukrikščioninkime šei
mą. Ir tas sakinys, ta idėja vykdoma ne be plano. Redakciją, or
ganizacijų vadovybės padedama, pagal vieną vyriausią idėją išdir
bo planą visiems metams — paskyrė kiekvienam mėnesiui ir kiek
vienam žurnalo numeriui dalį to plano įvykdyti ir vykdo. Tokie 
yra prancūzų kalba leidžiami žurnalai. >

Mažiau tokios ekspresijos ir plakatiškumo turi flamandų kal
ba moterų ir mergaičių žurnalai. Bet nedaug kuo skiriasi.

Ar nenuobodu būtų mums tokius žurnalus, kad ir gausiai 
iliustruotus, skaityti, kuriuose per visus metus jauti tą vieną pa
grindinę idėją, ir kurių paviėniai sąsiuviniai išreiškia kiekvienas 
tik vieną atskirą mintį?

Belgijoje moterų katalikiškų žurnalų per mėnesį išeina mer
ginoms ir moterims 350.000 egzempliorių. Moterims išleidžiama 
245.000 egzempliorių, merginoms 35.000 egzempliorių. O žurnalų 
moterims ir merginoms kartu Belgijoje yra 10. Vieni eina pran- 
cūziškajai Belgijai—prancūzų kalba, kiti flamandiškajai Belgijai— 
flamandų kalba. Ir tarp jų vyksta . gražus rungtiniavimas. Aštuo- 
nių milijonų tautai šitokie tiražai neatrodo perdideli.

B. d. •
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be vilties, nes ji nebelaukė pirmo, kaip visi valdininkai laukia. 
Patikrino sveikatą. Rezultatai blogi. Tur būt ir ši žinia nedavė 
ramybės. Matyti ji per jautriai žiūrėjo į gyvenimą ir, nepasiekusi 
tikslo, per anksti paėmė į ranką nuodę taurę ir pasakė sudie. 
Dail. Marcės Katiliūtės mirtis padarė didelę skriaudą Liet. me
nininkę šeimai. Visi stovėdami prie karsto statė sau klausimą: 
„Kodėl taip greit už ges ai, kodėl taip anksti nustojai kurti? Ar tau

I

Dail. Marcele 
Katiliūtė.

»Naujosios Romuvos“ klišė

negaila buvo palikti tę seserę ir brolię, kurie tebevargsta dėl 
šventojo meno?“ Ji paliko daug darbę. Jos darbais gėrėjos ir įdo- 
mavos parodose žmonės. Keletą darbę įsigijo Ciurlionies galerija. 
Likusiaisdarbais reikėtę susirūpinti ir artimiausiu laiku surengti 
parodą. Sį darbą, yra manoma, kad pasiims atlikti „dailininkę 
s-gaK. Užgeso toji stipri meno jėga. Dar tebeskamba visę lūpose 
šie žodžiai: „ar toji gabi dail. Marcė Katiliūtė nusižudė?“ Paly
dėjo draugę nešamą karstą didelė žmonię minia. Supylė tę šaltę 
žemię kapą. Uždėjo žydinčię gėlię. Pridengė vainikais, kurię
kaspinai, vėjo plevėsuojami, sako Marcei paskutinį sudie. Neužgis 
toji skaudi žaizda menininkę šeimai padaryta.

Vera Šleivytė,
226 - ’ '
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NAMŲ ŽIDINYS
jolan gerchy

Kūkaliai kviečiuose
Iš knygos ,Šiy dienų mergaitės keliai“.

Panelė auklėtoja nuo kai kurio laiko ateina į klasę nepa
prastai rimtu veidu. Jos žvilgsniui trūksta to lakaus džiaugsmo, 
kuris paprastai žaidžia jos veide, nors ji ir nesijuoktu. Šešėliai 
užgulę jos kaktą. Tai ne liūdesys, tik susirūpinimas. Ją slegia 
kažin koks painus klausimas, į kurį ji neranda atsakymo.

Paprastai, jai įžengus į klasę, lyg šviesos spindulys nušvies
davo klasę. Dabar mergaites pagauna baimė, kai jos sutinka mo
kytojos žvilgsnį. Kas galėti} būti? Laužė mergaitės savo juodas 
ir šviesias galvutes. Rodosi, lyg ji kažko ieško, kas būti} padaręs 
didelį nusikaltimą. Jos žvilgsniai mėto žaibus.

Pamokos metu visas spaudžia kažkoks slogutis. Panelė 
auklėtoja pamiršo net savo dėstomą dalyką ir paskendo savo 
mintyse, ją pasekė ir visa klasė. Ji dėstė paišybą ir buvo meni
ninkė. Ji mylėjo savo dalyką ir jaunas mokines. Gale pamokos 
skambutis nutraukė nejaukią tylą. Tada ji su savo mokinėmis 
išėjo į koridorių — tą ji ir anksčiau darydavo— ir šnekučiavosi 
su jomis. Ji buvo šitos klasės auklėtoja.

Kokie tamprūs vidiniai ryšiai jungia auklėtines su klasės 
auklėtoja. Kiek pagarbos ir motiniško rūpestingumo gali duoti 
gerai savo dalyką žinanti mokytoja. Auklėtinės ją brangina ir 
ja pasitiki.

Bet šis pasikalbėjimas buvo visai kitoks, kaip kitais kartais. 
t Keletas mergaičių nuo jos nusigręžė, o mokytojos veide vėl pa
sirodė susirūpinimas.

Vargšė mokytoja. Jau pora savaičių kaip ji. nori susekti 
visi} savo nepasisekimu priežastis.

Prieš du mėnesius prasidėjo nauji mokslo metai. Ir nuo to 
laiko ji juto kaip diena iš dienos slydo iš jos ranki} ši jai pa
vesti} mergaičii} grupė. Prieš trejus metus ji padėjo pamatus šiose 
jaunose sielose ir laukė savo darbo vaisiu, o šiais ketvirtais me
tais jos slydo iš jos ranku! Jos širdis sudrebėjo, kaip menininkui, 
įžengus į savo darbo kambarį ir ten radus sudaužytą savo ranku 
darbo kūrinį. Kaip sunku išsaugoti savo kūrinį gyvoje, augan
čioje ir besikeičiančioje medžiagoje. Kaip dažnai visai svetima
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1ir juoda ranka musų naujai pasėtus daigelius išrauna, o jų vieton sodina savo piktžoles.- > Mokytoja beveik jau: žinojo, kur ji šios rankos turi ieškoti.Atsitiktinai ji išgirdo pasikalbėjimą. Pora netinkamų knygų, keletas slaptų laiškučių tą galėjo išduoti.Be abejojimo, Elena, palikusi antrus metus toje klasėje, vi- šas drauges užkrėtė;-Pasikeitimas negalėjo būti nepastebėtas budrios auklėtojos akių. Įtakingas auklėtojos žvilgsnis negalėjo naujokės suvaldyti. Su didžiausiu pasisekimu Elena mokė savo drauges joms nežinomų ir nesuprantamų dalykų. Greitai ji liko vadovė jaunų sielų ir griovė darbą tų žmonių, kurie šalia mokymo rūpinosi ir jų auklėjimu.

Anglijoje karaliaus 
vainikavimui pasiruoši
mo įkarštis jaučiamas vi
sose gyvenimo srityse, net 
mady salonuose. Šitokius 
rūbus siūdinasi Anglijos 
ponios minėtoms iškil- 

ė mėms.

Labiausiai mokytoją nustebino, kai vieną kartą ji, po pamokų eidama namo, pamatė prie mokyklos belūkuriuojantį, įtartinos laikysenos jaunuolį 18 ar 19 metų, belaukiantį susitikti su jos auklėtinėmis. Panašių, dalykų ir anksčiau būdavę, ir apie juos buvo kalbėta mokytojų posėdyje ir nutarta užkirsti kelią panašiems susitikimams. Tik ji savo mergaičių ligi šiol dėl to neįspėjo. Mokytoja . vylėsi, kad jas apsaugos nuo tų dalykų jų kuklumas, ir jokiame amžiuje dar nedera apie tai užsiminti. Gal būt klydo jos perdidelįs optimizmas? • > ’ 228 - ■ '
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Krinplinos iš 1870 m. 
grįžta* |Čia matome mo
dernizuotą, pritaikytą šių 
dienų reikalavimams kri
noliną. Londonietės dėvi 
jas baliuose. Tai Gretos

- Garbo^nuopelnas.

Viename darbe ji rado pamirštą laiškutį,. kur dauguma kla
sės mergaičių Elenos buvo kviečiamos susirinkti vienoje vietoje, 
eiti pasivaikščioti arba į kiną.

Iš laiško galėjai suprasti, kad apie šį susitikimą tėvai nieko 
nežinojo. Kiti mokytojai vėl skundėsi, kad mokinės per pamokas 
vogčiomis skaito sensacinius romanus. Geriausios mokinės pra
dėjo gauti nepatenkinamus pažymius iš kalbu ir literatūros. Ke
letas padoriausiu mergaičių jau apleidinėja sekmadienio pamaldas 
ir neišklauso mišių- Kada vieną mokytoja švelniai įspėjo, ši aštriai 
atrėžė:

— Geru žmogum gali būti ir neidamas į bažnyčią!
Kad šitie žodžiai ne jaunos mergaitės galvoje gimė, nebuvo 

jokio abejojimo. >
Mokytoja grįžo dar labiau prislėgta nuotaika iš vieno su 

mokinėmis pasivaikščiojimo. Mergaitės tyrame ore, gražioje gam
toje turėtu šokinėti fr žaisti, kaip girios paukšteliai. Bet nors 
švietė saulė, ir pasaulis buvo toks gražus ir viliojantis, jos moki
nės poromis ėjo susimąstę, nuleistomis, galvomis, be šypsnio ir 
skardaus jaunystės juoko. Jos net nenorėjo dainuoti. Mokytoja 
stengėsi sugalvoti įvairiausius žaidimus, pati stengėsi būti links
ma, bet veidai mergaičių tik vylingai šypsojo ir, rodos, sau manė: 
„Nesistenk mus padaryti vėl vaikais, mes nesame jau vaikai“.

Bet dar daugiau buvo mokytoja nustebinta, kai ji kartą ėjo 
su savo motina ir viena pažįstama pasivaikščioti parke. Jos suti-

r> * * . ....
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81

ko būrį jaunimo, besiblaškantį, neišauklėtai šūkaujantį, kad at
kreiptu į save kitu dėmesį, šešios jaunos mergaitės ir keturi jau
nuoliai. Iš tolo buvo girdėti nenuoširdus juokas. Gal šis netik
ras juokas ne naujiena šių dienų mergaičių lūpose. Kas jį pa
žįsta ir moka atskirti nuo tikro ir džiaugsmingo juoko, tam 
užsidega pykčiu širdis dėl jaunuomenės nenuoširdumo.

Mokytoja sustingo, moterys susirūpinusios paklausė:
— Kas tau yra? Ji silpnai atsakė:

' — Mano auklėtinės!
Nereikia stebėtis, kad mokytoja po paskutiniu įvykiu buvo 

susijaudinusi. Rūpestis, sąžinės išmetinėjimai aptemdė jos links
mas ir laimingas dienas. Ji buvo taip nusiminusi, kad pradėjo savim 
nepasitikėti. Kaip visos kilnios ir skaidrios asmenybės, paliestos 
netinkamos aplinkumos, rausėsi ji savo viduje ir ieškojo savo 
klaidu. Ji perkratinėjo savo sąžinę, ar kartais ji privačiame gy
venime nepadarė kokiu dalyku, kurie būtu galėję pažeisti jaunas 
sielas. Ji vis nieko nesurado! Ji buvo trisdešimties metu amžiaus, 
tyli ir visai atsidavusi savo pašaukimui ir auklėtinėms. Ji iš tik
rųjų buvo viena tu motiniškai švelniu moterų — juo labiau ji 
savo meilę mergaitėms teikė, juo atokiau laikėsi, nenorėdama to 
parodyti. Jos širdis buvo gausus šaltinis, iš kurio vis labiau 
tekėjo pasiaukojimas..

Ji ir dabar nesiskundė, tik pasiruošė kovai apsaugoti jaunu 
savo mokiniu sielas. Ar galėtu vienas lašas nuodu» pagadinti 
visa stiklinę tyro vandens? Ar vėjo užnešta piktžolė galėtu Pa" 
kenkti visam kviečiu laukui? Ar keletos metu rūpestingas darbas

Burgundo hercogienių Jis Liudviko XIV laikų) šukuosena (kairėje) da
bar modernizuota, pritaikyta šių dienų reikalavimams ir turi didelį pasisekimų ' 
baliuose bei teatruose (dešinėje). .
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galėtu būti sunaikintas per porą mėnesiu dar neužaugusios apgadintos mergaitės? Bet lyg tai vienintelis faktas? Tokiu dalyku kasdien kartojasi tūkstančiai visame pasaulyje.Blogio priežastis glūdi vaiko dvasioje. Ši naikinanti ir pikta dvasia dar tik gema ir formuojasi! Kad ji neįsikerotu, reikia apsaugoti jaunimą! Bet kaip, kuriuo būdu? Mokykla viena kovoti su tuo yra bejėgė. Čia turi ateiti pagalbon šeima ir aukšta tėvu dorovė! _Mokytoja parašė Elenos motinai laišką, atkreipdama jos dėmesnį dukters blogus palinkimus. B. d. Vertė/z. Matusevičiūtė... ■ EM.
Mados kaprizai

• , ■ M .Svarstydamos šio sezono apsirengimo klausimą, pirmiausia susiduriame su apsiaustu ir skrybėlaitėmis. Skrybėlaitės, (kurios jau buvo aptartos ankstyvesniuose žurnalo numeriuose) savo puošnumu ir spalvingumu labai derinasi su saulėtomis šio pavasario dienomis. Orui atšilus jau pasirodo gatvėse nauji pavasario ir, dalinai, vėsioms mūši; vasaros dienoms pritaikomi apsiaustai, ir įvairūs kostiumai. Jie šiemet charakteringi tiek naujomis linijomis, tiek medžiaga ir spalvomis. Didžiausia naujiena dideli, dažniausia nuo juosmens, kliošai, kurie, kartais suglausti klostė-

Sviesios apikaklės jaunina.
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Šio sezono kostiumų modeliai. Šalia amžinu angliškų kostiumų, žymi 
vieta skiriama palaidiems ir su dirželiais sportiškiems kostiumams. Didžiausia 
naujiena kostiumų srity — dideli, dažniausia nuo juosmens, kliošai, kurie kartais 
suglausti klostėmis į apačių žymiai skečiasi vėduoklės pavidalu.

mis, į apačią žymiai skečiasi vėduoklės pavidalu. Medžiaga — stora, 
stambiai austa vilna su aiškiu spalvotu įmarginimu, pav., pilka
me dugne raudoni ar mėlyni brūkšniai etc. Rankovės viršus pa
keltas pečiuose, į apačią siaurėja; bet išrodo, kad vasariniams 
apsiaustams bus daroma ir žymūs rankovių apačioje praplatini
mai; angliškos pastatomos ir prigulę apikaklės, tačiau lengves
nėms medžiagoms tinka ir šaliniai sudribę užbaigimai.

Šalia „amžinų“ angliškų kostiumų, šią vasarą bus madoje 
taip pat ir lengvi kostiumai „complet“, tik jie Šiemet labiau į 
juosmenį įimti ir kliošiniai. Taip labai žiemą pamėgti kostiu
mai — frakai, bus pritaikomi ir gatvėse, tik šiek tiek paprastes
ni, taip pat ir spalvoti gėlėti kazakinai ant tamsių sijonėlių. Pa
ryžiaus madų žurnaluose vaizduojami popietiniai kostiumėliai, pa
marginti siuvinėtais pagražinimais. Šiam tikslui naudojama: tąs
iuos, perliukai, sutąsąs, kolenkoras. šie kostiumėliai priderinti, 
prie skrybėlaitės ir kitų smulkmenų, labai gyvai* ir puošniai at-
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Pynučių kaspinas suveržtas į 
rožę atgaivina tamsią suknelę.

rodo, tačiau reikalauja ypatingos meniškos nuojautos, ir dėlto 
vargu bus labai mėgiami.

Kitos detalės. Vasarinių medžiagų margumas labai gyvas, . 
ne tik įvairiai gėlėtas,, bet ir įvairiomis figūrėlėmis ir paukščiu
kais ornamentuotos. Atrodo, jog šį metą viešpataus geltona, ruda 
ir rausva spalva ir, be to, veik niekada neišeinanti iš mados jū
ros mėlynumo spalva (pranc. bleu marine).

Batai zamšo ir įvairiai karpyti odiniai. Pirštinaitės žymiai 
trumpesnės, tik mažu klošeliu užbaigtos. Rankinukai ketvirtainės 
formos į viršų truputį siauresni, lyg susilieję su rankenos linija. 
Kojinės — aukso geltonumo, dėvimos „mat“ puse.

Papuošimai siuvinėjimais
: Šiais metais žymią vietą madoj užima siuvinėjimai. Dau

gelį metų jie tepuošė tiktai skalbinius, bet ir ten neturėjo ryškes
nės vietos. Tačiau dabar šis papuošimas grjžta į madą. Päskuti-

Suknelėms dabinti 
vartojamos tokios pynu
čių puošmenos, čia ma
tome pynučių kaspiną 
gražia kilpa suveržtą — 
ši puošmena tinka segėti 
prie suknutės apykaklės.
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1.

niu laiku ypač dominuoja Balkanų motyvai t. y. perliukai derinami 
su. plonu sutašu įvairių spalvų, gal daugiausia metalo spalvos.

Siuvinėjimas perliukais ypač naudojamas krūtinės ir įvairių 
„žabo“ ar apykaklių papuošimui, ypačiai ant tamsios spalvos suk
nelių. — Iš toliau, tai panašu į mezginius ar į gipiūrą.

Į trikampį surangytos 
pynutės guldamos ant tam
sios suknutės daro egzotiš
ką raštą.

Jaunystė praeiną, bet kiek
viena stengiasi kuo ilgiau jau
na atrodyti ir panaudoja tam 
įvairiausias priemones. Kosme
tika ir kosmetinė medicina, 
ypač chirurgija, ypatingai tam 
reikalui stengiasi patarnauti. 
Čia matome Amerikoje išrastą - 
taip vadinamą jaunystės kau
kę, kuri dažnai dėvima saugo 
veidą nuo raukšlių arba jas 
išlygina. Tokią kaukę moterys 
dėvi namuose — juk tai irgi 
„pasiaukojimas“... „grožiui“.

Pastebima suknelės siuvinėtos apie rankoves pečiuose, iš po 
kurių išeina plačios papūstos trumpos rankovei ės. Ypač tai tinka 
lengvai baltai medžiagai. Tai truputį slaviška ir rytietiška. Siu-
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vinėjimai yra įvairiu, spalvą gerai suderintu, bet plonai ir švelniai. 
Siuvinėjama šilku ir medvilniniu siūlu, daugiausia plona pynute.

Sutašąs taip pat pasireiškia. Tuo tarpu jis daugiausia nau
dojamas baltu ar gelsvu vilnoniu galionu forma, kurie dedami 
ant tamsiu švarkeliu atlapu. Mada savotiška, kuri daugumą jos 
mėgėju žavi, šiuo atveju, tik originalumu. Inkrustacija su siuvi
nėjimais, ar su mašinos siūlėmis tuo pačiu pasireiškia.

Paskutiniu laiku pastebimas papuošimas obuoliuota (stam
biais obuoliukais) medžiaga. Net kostiumai ir apsiaustai papuo
šiami obuoliuota medžiaga ryškios, o ypač geltonos spalvos. Ir 
vakarinėms suknelėms šis papuošimas ryškus ir įvairiai kombi
nuojamas.

Žodžiu, paskutiniu laikų mada vėl grįžta prie įvairesnio ir 
spalvuoto papuošimo, kuris ilgesnį laiką nebuvo madoj.

Tiesa, sportiniai rūbai, ir megstiniai tebelaiko savotišką savo 
charakterį ir vietą madoj, bet popietiniai ir vakariniai rūbai daug 
duoda vietos fantazijai susikurti nauju modeliu.

Mūsų sąlygose benaudojant savo sumanumą, visdėlto tenka 
atsižvelgti į taupumą ir kitas mums taikytinas apystovas. ES.

' P. S. M.
Nuskintos gėlės

Vasarą reta rasti kambarį, kuriame nebūtu puokštės nus
kintu gyvu gėlių. Tačiau tos gėlės labai neilgai gyvena — die
ną, kitą ir jau nuvytusias tenka išmesti.

Daugelis gėlių mėgėju įdeda į vandenį, į kurį merkia nus
kintas gėles, aspirino tabletę arba žiupsnelį druskos. Tačiau Mi- 
chigano valstybės (Amerikoj) žemės ūkio kolegijoje daryti ban- 
dymai parodė, kad šie dalykai nėra moksliškai pagristi, ir reikia 
abejoti, kad jie pagelbėtu gėlėms ilgiau išsilaikyti.

Gėlės, kaip parodė bandymai, vysta dėl to, kadju stiebeliai 
nepakankamai sugeria vandens. Lapai ir žiedu lapeliai išgarina 
daug daugiau vandens, negu stiebelis spėja sugerti. Nuplautas 
galas sukietėja, ir tas sukietėjimas trukdo vandenį gerti, Vandens 
trūkumas darosi vis didesnis ir gėlė vysta.

Šiuo atveju gali padėti paprastas dalykas. Pirmiausia — gė
lės reikia piauti aštriu peiliu arba skustuvu. Gėles skinti anksti 
rytą arba vėlai vakare ir nuplovus tuojau kišti į vandenį. Tai 
apsaugo gėles iki jos bus sumerktos į vazas.i Paprastu gėlių stie
belius piauti įstrižai, o sumedėjusiu gėlių stiebus įskelti 1 l/i cm. 
Stiebai su pienuotu skysčiu, pav., aguonų, reikia nuplautame ga
le su degtuku ar karštu vandeniu sušildyti. Skystis Sukrekėją ir 
pasidaro sluoksnis, sulaikąs skystį ir padedąs gėlei gerti vandenį.

Vazose vandenį reikia keisti kasdien ir drauge nuplauti ma
žą gabalėlį stiebo. Šis nupiaustymas turi būti atliekamas vande
nyj. Be to, išdėstant kambaryj vazas, žiūrėti, kad gėlės nebūtu 
pastatytos saulėj ar skersvėjy.

Žiedu spalvą galima pakeisti, įdedant į vandenį vazose ko
kios norima spalvos anilino dažu.
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MERGINŲ IR MOTERŲ KATALIKIŲ KONGRESAS

1938 metais vasarą visos motery, ir merginy organizacijos, 
priklausančios prie KOS, rengia Kongresą. Kongreso organiza
vimas jau pradėtas. Kviečiama daug viešniy iš užsienio.

/ ’ • ■ .

KADA SULAUKS MŪSŲ MOTINOS MEDICINOS 
PAGALBOS?

V *
Švenčiant Motinos dieną, iš daugelio kity klausimi; rūpi 

paliesti ypatingai šį klausimą: kada gi pagaliau mūšy gimdyvės 
sulauks medicinos pagalbos? Gydytojy kongrese, įvykusiame š. m. 
kovo mėn. 21 - 2 3 d. d., šis reikalas buvo paliestas. Dr. pulk. Ože
lis sąvo pranešime tarp kitko štai ką yra pasakęs: „Pirmoje vie
toje turėty būti socialinė motiny ir kūdikiy globa, kuri turi pra
sidėti eugenika — sveiky tėvy parinkimu ir engen etika — mo
ters higiena nėštumo periode. Reikia sudaryti sąlygas, kad gimęs 
kūdikis turėty natūralią teisę maitintis motinos pienu. Šita jo tei
sė yra aukštesnė už visas kitas socialinės globos teises. Vaikas 
turi būti gydytojo globojamas šeimoje ir mokykloje. Šeimoje kū
dikis reikia apsaugoti nuo tuberkuliozės ir kity infekciniy ligy. 
Mokykloje reikia sekti vaiko fizinę ir intelektualinę raidą, pasi
reiškusius trūkumus“. Bet konkrečiai šiuo klausimu nieko taip 
ir nenutarta.

Kiti gydytojus dominą klausimai buvo šie: bakterinis atei
ties karas, girtavimas ir nusikaltimai Lietuvoj, sanitarinis krašto 
švietimas, kova su džiovos liga, kova su ūminėmis infekcinėmis 
ligomis, sterealįzacijos idėja ir jos pritaikymas Lietuvoje ir pro
fesiniai organizaciniai reikalai. Gydytojai mano, kad visi, kuriems 
rūpi sveikatingumas ir dora, pastebi glaudu ryšį tarp alkoholio 
vartojimo ir nusikaltimy. Atėjus taikos metams, karo išvargintos 
tautos vėl pasinėrė į alkoholio pelkes. Ir pas mus ši yda pasi
reiškė. Pragerti ūkiai, pragertos dalys,, pragertos tarnybos... Pas
tebėta, kad nė vienas bent kiek stambesnis nusikaltimas neapsei- 
na be alkoholio įtakos. Be gydytojy, lygiagrečiai kovai su girta
vimu ir su juo susijusiais nusikaltimais turėty būti pašauktos 
mokyklos ir įvairios organizacijos, intensyviai keliančios kultūri
nio gyvenimo lygį ir apšvietimą higienos klausimais. Sanitarinio
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švietimo ir profilaktikos klausimus svarstant, iškelta daug kon
krečiu sumanymu. Daug dėmesio skirta džiovai ir kitoms infekci
nėms ligoms ir t. t.

Kita konferencija, kurios metu buvo ypatingas dėmesys at
kreiptas į vaiko globą, buvo II Lietuvos motinu ir vaiku apsau
gos konferencija, įvykusi š. m. kovo mėn. 20-21 d. d. Didžiausį 
rūpestį konferencijai sudarė jlidelis vaiku mirtingumas ir kova 
su juo. Lietuvoj kasmet gimsta apie 65.000 kūdikiu, o miršta apie 
11.000 kūdikiu, nesulaukę nei vien erių metu. Konferencija mano, 
kad tokio mirtingumo priežastimi yra žemas mūsų žmonių svei
katos dalyku supratimas. Į pagalbą turėtu ateiti sveikatos cent
rai, kuriu Lietuvos motinoms ir vaikams globoti sąjunga dabar 
turi tik 21.

. Trečioji įsidėmėtina konferencija, kuriai rūpi ne tik vargšu, 
bet ir kūdikiu bei motinu globa, šv. Vincento Pauliečio\ Dr-jos 
konferencija, įvykusi balandžio mėn. 3 d. Draugija išlaikydama 
daug prieglaudų vaikams, taip pat darželiu ir aikštelių, ruošda
ma aukles, vaiku darželiu ir vaiku židiniu vedėjas, išlaikydai 
mokyklas bei sveikatos ~ centrus, daug padaro ateinančiai kartai 

II

auklėti.
Vaiku globai daug nusipelniusi vaikelio Jėzaus Dr-ja, kuri 

globoja 600 vaiku, taip pat kovo mėn. 29 d. buvo sušaukusi sa
vo metinę konferenciją, kurios metu apsvarstyti ir subalansuoti 
tos draugijos gražūs darbai. Centro valdybon išrinkti: prel. P. Ja- 
nuševičius, ponios: Račkauskienė, Virkutienė, Prapuolenienė, Gvil- 
dienė, inž. Macijauskas, p. Kupcikevičius ir p. Stakelė.

— Įsisteigė Lietuvos Vaiku Gydytoju Dr-ja. —
V

Šiomis dienomis įsisteigė Lietuvos vaiku gydytoju draugija, ku
rios pirmininke yra prof. Tumėnienė. Į draugiją nariais priima
mi vaiku gydytojai su atitinkamu stažu.

REIKALINGA MOKYKLA TARNAITĖMS
I

Daug girdėti iš poniu nusiskundimu ir nepatenkinimu dabar
tiniu laiku tarnaitėmis. Aš pati esu sena šeimininkė, seniau prieš 
d. karą ir karo metu, laikiusi 6 —- 7 tarnaites. Išbūdavo 5 — 6 
metus, o dvi iš j u, net nuo 10 — 20 metu. Labai svarbu, kad 
jos buvo klusnios ir. lengva buvo pamokyti, nebuvo tokios išdi
džios, nepareikšdavo arogantiškai savo menką išmanimą. O dabar 
kas kita. Daugiausia yra kokios tai pasipūtusios, labai neman
dagios, būk tai išmanančios ‘daugiau už pačią šeimininkę. Darbą 
tinkamai retai kuri moka dirbti. Padarius kokią pastabą, tuojaus 
užsigauna ir parodo savo kaprizus, labai nervuotos—ypač virė
jos. Dažnai girdisi posakis: „mes vargdienės, bepigu ponioms, 
kaip inkstai taukuose“.

O tarnaitės skundžiasi, kad ponios daug reikalauja, nevi- 
suomet tas yra tiesa, pažįstu daug tokiu , poniu, kurios, esant 
daugiau darbo, padeda atlikti ruošą kambary ir virtuvėje. Žinau

45



porą tokių šeimų, kur tarnaitės suardo santaiką ir verkia paskui 
moterėlė, palikusi labai nuskriausta (dėl to dažnai ne tarnaitės 
kaltos. Red.)

Mano nuomone, reiktų steigti mokyklas ar kursus kokius 
išimtinai tiktai tarnaitėms. Mokyti jas mandagumo, atpratinti nuo 
storževiško atsikalbinėjimo ir bendrai moralės — kuo daugiausia. 
Nes ypač mums, senesnių pažiūriu moterims, dėl to labai nejauku 
pasidaro.

Kursuose ar mokykloje, tarnaitės manau paklausytų vedėjos 
daugiau, negu atskiros šeimininkės, pas kurią tarnauja. Autorite- 

* tas rimtesnis. O ir darbus dirbti išmoktų. Šeimininkė

GARSŲ MENININKĖS

Lietuvės pasižymi savo dainavimu užsieny, Ona Karvelienė- 
Zabelaitė Romos konservatorijos auklėtinė, su pasisekimu daina
vo Atėnų teatre operoje „Aidą“. Čikagoje vėl pasižymėjo daini-

Edite Feifere, latvių nacio
nalinės operoj baleto premie- 
rė debiutavusi Kaune balete 
„Gulbių ežeras“.

ninku mėgėjų radio programoje lietuvė Birutė Romaškaitė, kurios 
gražus dainavimas klausytojus sužavėjo. Čikagietė lietuvė daini
ninkė Jadvyga Griciūtė buvo net pakviesta dalyvauti italų radi© 
programose.
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Čikagos operos primadona negrė Katherina Jarboro, kuri 
triumfališkai gastroliavo SSSR, su didžiausiu pasisekimu koncer
tavo Kaune ir kituose Lietuvos miestuose.

KELIAUJAME!

Nemaža rūpesčio sudaro keliaujant po svetimus kraštus pa
tys kasdieniai ir, rodos, paprasti dalykėliai: kur padorią užeigą, 
kur nakvinę, kur nuoširdų patarnavimą gauti? Ypač sunku esti 
neįpratusioms keliauti. Nors iš tikro, tai ir įgudusioms keliau
ninkėms atsidūrus naujoje,, nežinomoj šaly, svetimam mieste, šie 
klausimai rūpi — pinigas ne viską padaro. Nuoširdumas, jauku
mas ir moralinių sąlygų garantijos, kurios taip reikalingos jau
noms keliauninkėms moterims ir merginoms, apmokamose įstai
gose nevisada randamos.

o Naujoji Vaidilutė tad, susitarusi su L- K- Mot. D-jos Mer
gaičių Globos Sekcijos Centro Komitetu ir pasiryžo būti kelei
vėms vadove. Kiekviename numeryje bandysime duoti keliauto
joms reikalingų patarimų, nurodydamos adresus tų įstaigų, orga-

Suomijos prezidento žmona. Suomijos prezidento, Kyotsi Kailio, 
žmona prie atviro židinio. Ji yrą tikra ūkininkė.
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nizacijų ar namų, kur galima gauti reikalingų apie vietos sąly
gas informaciją, arba nakvinę. •

Mūsų inteligentės — valdininkės» mokytojos, studentės, 
moksleivės ir k. yra pratusios kelionėms išnaudoti atostogas. Atos
togų metas išnaudojamas ir kai kurioms studijoms, ypač kalbų 
mokslui — vykstama į kalbų kursus, o tada reikia svetimame 
mieste ir ilgesnį laiką pagyventi — susirasti tinkamą ir nebran
gų būtą. Tikime, kad ir šiam reikalui mūsų duotos instrukcijos 
daug kam bus naudingos. Todėl ir pradėsime.

Berlyne — Kalėdų, Velykų ir vasaros atostogų metu ga
lima gauti ne tik trumpam laikui nakvinę, bet ir ilgesnį laiką 
apsigyventi (kambarys su pensijonu ar be, kaip norint) —Kata
likių studenčių namuose — bendrabuty, kurį laiko vienuolės 
(Schwest. u. Lieber Frau). Adresas; Nieder wall S tr. 11 Katho
lische Studentinenheim. 2. Vok. Kat. Moterų D-jos namuose prie 
socialinės mokyklos, bendrabuty. Adresas: Wuridt Str. 17 —19, 
Tel. 935946, Soziale .Frauenschule des Katholischen Deutschen*' 
Frauenbundes. Norint gyventi ilgesnį laiką, galima dėl sąlygų ir 
viso kito susitarti išanksto laišku. Abiejose vietose atlygini
mas už naudojimąsi butų ir už maistą imamas minimaliais, o 
sąlygos inteligentei moteriai ar merginai yra pakankamos.

TARPTAUTINĖ ATOSTOGŲ STOVYKLA 
KATALIKĖMS STUDENTĖMS

Paskutinio Pax Romana kongreso metu, 1936 m. visiems 
pageidaujant nutarta 1937 metų vasarą suorganizuoti tarptauti
nę stovyklą kat. studentėms.. Stovyklą organizuoti pavesta Švei
carijos kat. studenčių organizacijai, kuri šį uždavinį jau vykdo.

Stovyklai laikas numatytas nuo 10 rugpiūčio iki 10 rug
sėjo, Šveicarijoje, Berno aukštutinėse srityse, Grindelwalde, Wat- 
terhorno papėdėje. Tai gražiausios ir tinkamiausios kalnų spor
tui apylinkės. Pagrindinė stovyklautojų gyv. vieta bus dideliame 
„Chalet Alpenrose“ name. Iš čia stovyklautojos darys iškilas. 
Namuose tvarką ir švarą turės palaikyti pačios stovyklautojos 
grupėmis. Virtuvės darbų nereikės dirbti. Maistas geras ir pa
kankamas. Kaštuos 14 dienų — 60 šveic. frankų; 21 dieną — 
90 šv. f r.; 28 d. — 120 šv. fr. Mažiausiai galima įsirašyti 14 
dienų. Stovyklavimą gali pradėti, kada kam patogiau, tik ne 
vėliau 25 liepos. Įsirašymas iki 15 liepos. Smulkesnių infor
macijų galima gauti Stud. At-kų C. V-boje.

STIPRĖJA DAILIOJI MUSŲ PRAMONĖ
Kilimų ir odos dirbinių parodos tą patvirtina.
— Anastazijos ir Antano Tamošaičiu kilimuJ . C <

paroda, įvykusi š. m. kovo mėn. 14 ir balandžio mėn. 4 d. d. 
daugeliu atžvilgių buvo įdomi ir vertinga. Parodė, kas gabių su
manių rankų galima padaryti ir iš paprasčiausios medžiagos. Zy-

• * .
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Kad atsikračius laukinių papročiais — fokstrotais, rumbais ir k., Eu
ropa keliaaikštėnsavo tautų papročius įvairiausiomis formomis. Čia matome 
ramunes — taip tautiškais rūbais pasipuošusios keliauja jos į tarpt, kongresus.

mu, kiek jau Lietuvoje yra nužengusi kilimy gamybos ir viso 
pritaikomojo meno sritis, kaip lietuviškieji raštai gali gražiai puoš
ti moderniausiu buty sienas ir grindis. Kaip žinome, senosios mū
ši; sodžiaus grįčios ir seklyčios dėl savo menkumo kilimŲ nerei
kalavo. Gal daugiausia dėl to ir jy gamyba buvo nežinoma. Ta
čiau dabar kilimas jau yra pasidaręs kone būtinu buto papuoša
lu. Savo tėvynėje — Ryty, tautose kilimas sudaro beveik vieniu -

- telį kambario baldą, papuošalą ir audinį. Persijoje, Arabijoje ant 
jy sėdima, miegama ir vąlgoma. Kilimy audimas plačiai yra pa
plitęs Skandinavijoje. Pilietiniy teisiy dabar yra įgijęs ir kiekvie
noje kitoje kultūringoje šalyje.

Tamošaičiai didesnės kilimu gamybos yra ėmęsi patys pir
mieji. Tai, žinoma^ iš jy pareikalavo daug energijos, galop, ir pa
či y lęšy. Tačiau to viso rezultatais dabar gali pasidžiaugti ne 
vienas. Viso parodoje kilimv buvo išstatyta apie 60. Kilimai riš
tiniai, kaišytiniai, austiniai. Ypatingai lankytoj y akis traukė Pa-
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ryžiaus parodai skirti kilimai, lankytojai daug kilimų. išpirko čia 
pat parodoje, kiti, negavę norimo rašto kilimo, užsisakinėjo.

— Odos dirbiniu paroda įvykusi š. m. balandžio 
11-21 d. d. atskleidę dar vieną sritį- kur pritaikomasis menąs su
tapęs su amatu sukurs visai naują darbo sritį. O Ši sritis mums 
yra svarbi ir reikšminga, nes ji naudoja savo žaliavą, duoda pra
gyvenimą savam amatininkui ir populirina su šiuo dirbiniu mu
su tautodailės raštą, motyvą.

Dailiųjų odos dirbiniu „Šatrijos“ firma su nedidele dirbtu
ve, kurios savininkė yra ponia V. Chodakauskienė, įsisteigė tik 
pernai. „Šatrija“ gamina įvairiu formų ir rūsiu dailiųjų odos dir
biniu: albumu, piniginiu, bloknotu, knygeliu pagalvėliu, rankinu
ku, pirštiniu ir kitu stambesniu ir smulkesniu dirbiniu, išviso 
per 100 <ūšių. Pagal raštus ir piešinius, kreipia į save dėmesį 
turtingi ir sultingi gaubtiniai dirbiniai. Nors spalvotumu ir raš
tu pavaizdavimu daugiau pasižymi įpiaustytieji ir klišiniai dirbi
niai. Be to, šie pastarieji ir pigesni.

„Šatrijos“ dirbtuvėlėje, be meisterio specialisto, dirba per 
dešimts darbininku mokiniu, kuriu gamyba per mėnesį siekia ke
liu tūkstančiu litu- Palyginus su kitais kraštais, šioje srityje ne
maža išsispecializavušiais ir net pasaulinėje rinkoje bepradedan
čiais rodytis, tai mūsų gamyba ir paklausa dar menkutė. Bet il
gainiui, daugiau pasigarsinus, reikia manyti, ir pas mus siu dir
biniu paklausa didės. Žodžiu, ši nauja dailiosios pramonės šaka 
pas mus dar turi visą ateitį. Nors jau ir dabar per įvairias su
kaktuves ir kitoms dovanoms daug kas atsisako nuo užsienietiš
ku įvairiu tandetu, o užsisako šį savos gamybos, su savu moty
vu dirbinį (albumą, biuvarą, adresams viršų ir kt.). „Šatrijos“ 
dirbiniai platinami per „Marginius“, „Spaudos Fondą“, Šv. Ka
zimiero knygynus.

Paroda buvo gausiai lankoma. .

i

SVEIKATA IR MORALĖ
—• Degtinės gamyba ir suvartojimas 1936 m. Centralinio statisti

kos biuro duomenimis,- praėjusiais metais degtinės iš viso pagaminta: 38° — 
3.131.905 ltr., 40° — 944.760 ltr., 50° — 244.795 ltr. ir 95° — 217.150 ltr. Tais 
pačiais metais įvairaus stiprumo degtinės parduota gėrimui ir degtinės dirbinių 
fabrikams iš viso 4.589.676 ltr. už 27.149.918 lt., o susisiekimo ir pramonės rei
kalams degtinės (100°) parduota 1.199. 512 ltr. už'2.134 669 litus. 1935 m. gė
rimui ir degtinės dirbinių fabrikams degtinės iš viso buvo parduota 4.098.310 
ltr. už 23.991.352 lt., o susisiekimo ir pramonės reikalams parduota — 490.402 
ltr. už 1.368 954 lt. Tuo būdu praėjusiais metais iš degtinės valstybės iždas tu
rėjo per 3,9 mil. lt. pajamų daugiau, negu 1935 m

— Skatina prieauglį. Vokietijoj nuo 1933 metų rugpiūčio mėn. iki 
šių metų sausio 30 d. buvo suteikta 700.000 paskolų susituokiantiems. Kiekvie
nai porai buvo duota maždaug 600 markių paskola. IŠ viso išmokėta 420 mili
jonų markių. Ateityje numatoma kas mėnesį teikti 15.000 paskolų, kol darbi
ninkių tarpe bus pribrendusių sutuoktuvėms merginų. 1933 metais Vokietijoje 
įskaitant ir Saro kraštų; gimė 971.174, 1934 metais — 1.198.355, 1935 metais 
— 1.261.273 gyvi kūdikiai. Pašalpos gavusių susituokusių poroms iki 1937 me
tų sausio mėn. gimė 500.000 gyvų kūdikių.
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— Lietuvoje priaugo 27.006 gyventojų. Centralinio statistikos 
biuro duomenimis, per 1936 m. gruodžio mėn. visoje valstybėje buvo 937 jung
tuvės, gimė 5.069 kūdikiai, mirė 3.163 asmenys ir priaugo 1.906 asm. Palygi
nus su praėjusių dvejų metų to pat mėnesio vidurkiu, jungtuvės padidėjo 1,8% 
o gimimai sumažėjo 5,6% ir mirimai —- 4,5% ir natūralinis prieauglis — 7,3%.

Per visus 1936 m. buvo 18.843 jungtuvės, gimė 60.446 kūdikiai, mirė 33.440 
asm. ir priaugo 27.006 asmenys. Palyginus su ankstyvesnių dvejų metų tų pat 
mėnesių vidurkiu, 1936 m. padidėjo: jungtuvės 3,2%, gimimai 1,8% ir naturalis 
prieauglis 11,7%, o mirimai sumažėjo 5°/o.

Gimimai dideliais šuoliais mažėj a. Prancūzijoje 1872 m. gimimų 
buvo 1 milijonas, 1930 m. — 750.000 ir 1935 m. jau tik 650.000, Per penkeris 
metus gimimai sumažėjo 100.000. Dideliu kaltininku laikomas įprotis pirmomis 
moterystės dienomis vengimas šeimos — vaikai nepabėgs, tačiau jie ima ir 
pabėga. Kalti ir gydytojai dėl menkų priežasčių darų abortus. Bet iš kitos pu
sės gali daug reikšmės turėti ir ekonominės Šeimų gyvenimo sąlygos. Juk 
700.000 Šeimų motinos turi uždarbiauti. Todėl ieškoma būdų, kaip motinų ap
drausti ir palikti šeimoje —kaip ją grąžinti šeimai. Tarp kovojančių už tą mo
tinos teisę pirmoj eilėj stovi katalikių moterų sąjunga, kuri reikalauja, kad nu
vertinus franką būtų pakeltaš atlyginimas vyrams tų šeimų, kurių žmonos niekur 
nedirba ir skurdžiai gyvena. Tai esąs tikriausias būdas grąžinti motiną į šeimą.

Žaislam sko Ii nti įsteigtas U. S. A. Los Angeles. Žaislai skiriami 
vaikams nuo 2 ligi 16 metų amžiaus, Skolinimas nieko nekaštuoja, bet kiekvie
nas žaislas turi būti grąžinamas arba pakeičiamas kitu per dvi savaites. Žaislų 
abonentai yra registruojami ir gauna tam tikras korteles.

Motinų Tarybos sudaromos prie L. K. Moterų Draugijos skyrių tikslu 
padėti moterims atlikti motinystės pareigas. Juk žinome, kokia kritiška padėtis 
šiandie kaime gimdyvių, ir naujagimių. Ir iš viso motinystės reikalai yra gal 
labiausiai užmiršti — apie tai net baisu pagalvoti. Todėl didžiausia moterų or
ganizacija, geriausiai pažindama mūsų motinų gyvenimą, ir imasi visų galimų 
būdų šiam vargui padėti. Steigiami sveikatos patarimo punktai, bet kadangi 
šios įstaigos išlaikymas provincijos miestelių ir kaimų skyriams ne taip lengvas 
dėl lėšų trūkumo, —- o kokiom nors pašalpom šis reikalas pasidžiaugti negali, 
todėl dabar imtasi šią spragą užkišti nors Motinų Tarybomis, Tiesa, jas sudaro 
tos pačios skyrių moterys, bet gavusios instrukcijų iš Motinos ir Vaiko Centro 
Komiteto, vis šiek tiek padės motinoms organizuodamos atatinkamus kursus, 
paskaitas ir ruošdamos dirvą tolimesniems darbams.

„Motinos Vaiko* muziejų 1936 m. aplankė 13.272 asm. Iš prov.— 
5.067, iš Kauno 8.205, ekskursijų — 64. Vyrų ir moterų per pusę. Medicinos 
personalo — 0,8%; moksleivių -—12,5°/o; įv. prof. intel.— 11,4%; kareivių 
— 13,5%; ūkininkų — 12, 7%; darb. 49,1%. Per visus metus buvo suruošta 
iš atatinkamų sričių visa eilė paskaitų.

Qy ve n tojų problema Didž, Britanijai nepaprastai svarbi. Svars
tant dabartinio gyventojų prieauglio problemą, atrodo, kad D. Britanijos gyven
tojų skaičius per 100 metų sumažės pusiau.

Italijos fašistams gyventojų problema yra pagrindinė krašto proble
ma. Todėl didžioji fašistų taryba, nutarė išplėsti dabartinio režimo demografinę 
politiką. Nuo šiol darbas ir tarnybos bus duodamos pirmoje eilėje gausių Šeimų 
tėvams — gausioms šeimoms pragyvenimo priemonės turi būti užtikrintos. Ir 
kad dar labiau sustiprinus Šeimos gyvenimo kontrolę, bus keičiamas šeimų pali
kimų įstatymas. Keturių vaikų šeima galės visą giminės turtą paveldėti, mažesnių 
šeimų paveldėjimo teisė proporcingai bus mažinama. Bevaikių šeimų palikimas 
turėsiąs tekti valstybei.

N epi rks nepadoriai reklamuoja m ų p r e ki ų. „Šveicarių Katalikių 
Moterų Liga“ ir „Šveicarių moterų sąjunga“ (neutrali) išleido tokį atsišaukimą į 
Šveicarijos moteris:

„Šveicarijos moterys, kovokite su nepadoria reklama“.
Žurnaluose ir humoristiniuose laikraščiuose, skelbimų vietose, vitrinose nuo

lat tenka matyti afišų ir skelbimų, kur pažeminamu būdu naudojama moteris 
reklamos tikslams.

Ar turėsime galvoj kojinių, avalinės skelbimų reklamą, ar dantų ir plaukų 
priežiūros priemonių, ar kurių kitų prekių, labai dažnai ši reklama daroma pa-
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dorumo ir moterų garbės sąškaiton. Daugeliui reklamų paišytojų pagaliau atro
do tai lengvas būdas original^ kūrybą pakeisti nepadoriomis banalybėmis. Ta
čiau fabrikantai ir urmininkai neturi įsivaizduoti turėsią pasisekimo rimtų klijen- 
tų tarpe, anksčiau nustebinę juos nerimta reklama.

Anonsas, afiša ir vitrina yra pardavėjo vizitinė kortelė. F./?.
Danės priėmė griežtas rezoliucijas. Paskutiniame visuotiniame 

suvažiavime Danijos Liga priėmė visas tris rezoliucijas, kurios buvo paskelbtos 
svarbiausiuose šalies žurnaluose ir kurios sulaukė palankių atsiliepimų.

1. Katalikių moterų vardu Danijos Katalikių Moterų Liga viešai skelbia 
griežtą protestą prieš abortų nebaustinumą. Ji palaiko Katalikų Bažnyčios įstaty
mą: „tu neužmuši nei gemalo motinos įsčiuje“, vienintelį įstatymą suderintą su 
krikščioniška morale ir moters garbe. Reikia, kad mes vadintume abortą jam 
priklausomu vardu: kūdikių žudymu. Mes esame įsitikinusios, kad įstatymas, ku
ris tokiame laipsnyje sumažina vyro ir moters atsakingumą, gali tik griauti vie
šąją dorovę. Moterims, kurios tampa nėščios vargingose aplinkybėse, mes reiš
kiame užuojautą, bet mes neigiame, kad negalime joms padėti ir jas globoti 
kitaip, kaip abortais.

Mes remiame priešingos pusės pasiūlymą statyti namus rastinukams kūdi
kiams ir pagausinti motiniškąją veiklą.

2. Mes protestuojame prieš legalizuotą prekybą preventyvinėmis priemonė
mis, kurių vartojimas yra priešingas Dievo ir gamtos įstatymams Ir kurios griau
na motinystės šventumą, Žmoną paversdamos vyro meiluže.

3. Nelogiška ir absurdiška yra, kad komisija, kuri tiria, kaip higieninėmis 
priemonėmis ir aukštesne kūdikių kultūra galima padidinti gyventojų skaičių, 
siūlo jstatymo projektą, kuriuo legalizuojamas abortas.

Pagaliau, mes pabrėžiame, kad gausios šeimos turi visuomenei tokią dide
lę reikšmę, kad savivaldybės ir vyriausybė turi joms padėti, sumažindamos 
joms mokesčius ir statydamos sveikesnių ir erdvesnių butų, ir k. F. R.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— „Moteris ir pasaulis“ 2 nr., tarp kitko rašo: „Tarpt. 

Kat. Moterą Sąjungų. Unijos Mergaičių Sekcijos kongrese Briu
selyje Lietuvą atstovavo Dr. Norušytė ir p. J. Drungaitė. Kon
grese dalyvavo 250 atstovių 21 valstybės. Pagrindinė kongreso 
studijų tema moteriškasis jaunimas moderniajame pasauly.“ Iš 
to pranešimo susidaro įspūdis, kad Briusely buvo tik mergaičių 
kongresas. Bet ištikrųjų ten Velykų dienomis įvyko du kongre
sai— mergaičių ir po to moterų. Apie tai „N. Vaidilutės“ skil
tyse buvo rašyta prieš kongresą, pranešta smulkiai visa darbo
tvarkė ir k. Dienraščiuose plačiau buvo aprašyta tik mergaičių 
kongreso posėdžiai. Dr. O. Norušytė ir p. J. Drungaitė Lietuvai 
atstovavo ir mergaičių ir moterų kongrese.

— L. K. Moterų Dr-jos šeimininkių sekcijos diskusijos mo
ters miestietės ir kaimietės ekonominiais klausimais įvyko š. m. 
balandžio mėn. 7 d. Paskaitas skaitė p. St. Ladigienė ir Dr. Ur- 
manas, kuriose plačiai buvo nušviesta mūsų moterų ekonominė 
padėtis. Dr. Urmano paskaita spausd. šio žurnalo skiltyse ištisai. 
Po paskaitų dail. Tamošaitis pademonstravo tautiškus aukštaičių, 
žemaičių, zanavykių ir dzūkių rūbus, nupasakodamas jų kilmę ir 
ypatybes.

> — Švedų - lietuvių Dr-jos V-ba iš p. J. Hulstroemo suteik
tų keturių stipendijų dvi paskyrė moterims. Jas gavo p. p. A-. 
Tamošaitienė ir B. Bendoravičięnė — jos išvyko į Švediją susi
pažinti su tenykščiais rankdarbiais ir mezgimu. 

* . ’ • -K . ' _
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— XXXIV Tarptautinis Bucharištinis Kongresas. Trisde
šimts ketvirtas tarptautinis eucharistinis kongresas 1938 metais 
įvyksta Vengrijoje, Budabešte. Jam parinktas gražiausias metų 
laikas — gegužis. Visa vengru tauta šiam kongresui ruošiasi 
nepaprastai uoliai.

— Vargdienių Seserų Kongr. V yr iaus ioj i Vado- 
v ė Sės. U. Novickaitė jau sugrįžo iš Amerikos, kur išbuvo keletą 
mėn. laiko. Kelionės tikslas, kaip jau žinome, buvo įkurdinti ten 
savo skyrių. Ir šis darbas pavyko. Vargd. Seserų Kongregacijos 
net du skyriai įkurdinti — Marijanopoly ir Čikagoje. Reikia pa
žymėti, kad amerikietės lietuvaitės domėjosi Vargd. Seserų Kon
gregacija jau ir anksčiau. “ Kongregacija jų turi apie JO as
menų,—■ bet dabar tas susidomėjimas dar padidėjo. Užsianga
žavusios į Kongr. yra bent kelios ir vyksta jau į Lietuvą. Kongr. 
Vyr. Vadovė aplankė daug lietuvių kolonijų. Šių kelionių tiks
las buvo pažinti Amerikos lietuvių gyvenimą ir jo sąlygas, kad 
paskum būtų galima geriau ir tiksliau padėti jiems kultūriniame, 
lietuviškame darbe — o tai juk ir yra Kongregacijos viena iš 
tikslų Amerikoje. Tos kelionės įspūdžiais Gerb. Vargdienių Sės. 
Kongr. Viršininkė žadėjo pasidalinti su „N. Vaidilutės“ skaityto
jomis artimiausiu laiku.

KAIP VYKO TARPTAUTINĖS KATALIKIŲ STUDIJOS?

Darbotvarkę tų studijų-kongreso, žinome, kad tai buvo 
mergaičių ir moterų kongresas, žinome, kad šių studijų tiks
las buvo iškelti idėjas, kurios turės būti atskiruose kraštuose 
katalikių išnagrinėtos ir 1938 metų pasauliniam katalikių kongre
sui Romoje patiektos rezoliucijų formoje. Tas iškeltas idėjas duodame 
atskirai šio žurnalo skiltyse specialiais straipsniais ir be to, spaus- 
dindamos kai kurias studijų metu skaitytas paskaitas ištisai, ku
rias pralegentės, kaip Belgijos senatorė p-lė Baers, Dr. Dupraz, 
pažadėjo netrūkus mums pasiųsti. Čia paliesiu tik pačią studijų 
eigą, jų organizacinę pusę ir k.

Studijų eigos metu visur ir visada jautei gilią katalikišką 
dvasią ir katalikišką stilių išviršiniuose dalykuose. Vykstant mer
gaičių ir paskum moterų kongresui, dienos darbus pradėdavo šv. 
Mišiomis ir šv. Komunija. Mišių metu pritaikyti pamokslai. Po
sėdžiai pradedami ir baigiami maldą. Pati salė išpuošta religiniais 
simboliais, ir šūkiais: „Christus regnat!.. Christus vincit!..“ ir t. t. 
Taip, kad ne tik siela kupina religinių jausmų, ne tik protas 
pripildytas atatinkamomis mintimis, bet ir akys ir ausys, visas 
žmogaus dėmesys eina ta viena linkme — Kristus.

Dalyvių tarpe jauki, darbinga nuotaika. Ir, nors atstovės 
suvažiavusios iš įvairiausių, daugiau kaip iš 20-tiės kraštų, ypa
tingo skirtumo net tualetuose nematyti. Nė viena nerėžia akies, 
neprasikiša kuo nors ekstra modernišku ar ekstra atsilikusiu — 
viskas natūralu, saikinga, darbo sąlygoms ir katalikiškai sąžinei
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pritaikyta. Net priėmimuose pas aukštus asmenis privilegijuotos 
buvo vizitinės, gatvės suknelės. Tas, žinoma, lengvino patį die
notvarkės vykdymą, nes niekuomet nereikėjo numatyti poros ar ir 
daugiau laisvų, valandų prieš priėmimą, kad „damos galėtų“ susi
tvarkyti vakarinį tualetą. Taip pat buvo didelis palengvinimas 
atstovėms, nes joms nebuvo reikalo tampyti su savimi lagaminų 
su vakarinio tualeto butaforija. Be to, šis, rodos, antraeilis kata
likiškos visuomenės bruožas turi gilios prasmės šiandie socialinių 
reformų ištroškusiai atmosferai, kuri yra opi bet kokiam perdide- 
liam žibėjimui, prabangai. '

Atstovių tarpe šeimyniška, šilta nuotaika. Išviršinis manda
gumas šviečia širdies šiluma. Atstovės visos asmeniškai Susipažino, 
o jų buvo iki pustrečio šimto tiek mergaičių, tiek moterų posė- 
džių metu. Tokiam susipažinimui buvo, gal ir tyčia, kongreso 
organizatorių sudarytos ląbai palankios sąlygos. Jei nepasireikštų 
kuri dalyvė oficialioje programoje — diskusijose, prezidiume ar 
kur kitur, — tai susidursi su ja bažnyčioje prie Dievo stalo, už
kalbins ji tave arba tu ją prie bendro pietų, pusryčių ar vaka
rienės stalo, susitiksi su ja bendrabučio, kur daugumas kongreso 
dalyvių gyvena koridoriuose, skaitykloje, klube ir t. t. Ir kada 
kelias dienas tokioje nuotaikoje pagyveni, tai nejučiomis kyla 
mintys: „Tai kas, kad ji geltonųjų atstovė, arba ta iš užjūrio, ar 
vėl kita iš kurios kaimyninės tavo kraštui valstybės, juk vis tai 
žmonės, Katalikų Bažnyčios dukros“. Tu taip galvoji, o štai šalia 
tavęs jau kalba: „Ir kam gi tautoms rietis, argi negalima būtų 
konfliktus spręsti kitokiu būdu?“ Ir nušvinta visų aplinkinių 
veidai — juk galima, ištikto galima. O aš prisimenu vieną, jau 
pagyvenusį Lietuvos gelež. konduktorių, kuris patyręs mūsų ke
lionės tikslą, Eitkūnuose, atsisveikindamas palinkėjo, kad mote
rys, suvažiavusios iš viso pasaulio kraštų, nutartų, kad vyrai 
nesimuštų, kad nebūtų karo.

Teko susidurti ir su lenkėmis. Jos tokiuose kongresuose 
beveik šeimininkauja. Iš Lenkijos tyčia į kongresą važiavo tik 
kelios, bet čia susidarė didelis būrys — visos Briusely studijuo
jančios įgaliotos atstovėmis dalyvavo kongrese. Jos turi savo at
stovę ir Tarpt. Merg. Sekcijos Biure, jos vieną panašų tarptau
tinį kongresą jau buvo sušaukusios savo krašte, jos tokiam tarp
tautiniam bendravimui skiria daug reikšmės, domisi visų tautų 
katalikiška veikla, neišskiria iš savo dėmesių orbitos ir Lietuvos, 
bet žinoma, mūsų ir jų informacija apie Lietuvos, Lenkijos san
tykius skiriasi, nes čia jau politika, jau tautų interesai, kurie 
tiesiogine prasme tokiuose kongresuose negali būti išspręsti, ne
žiūrint to, kad nuotaiką ir toks bendravimas gali sušvelninti. 
Kalbamės su jomis vokiškai arba prancūziškai, nes juk mūsų 
tauta negimimu ga jokiems slavams.

Pagrindinė kongreso kalba prancūzų — kaip diplomatinų 
sferų kalba. Ta kalba ir vyko visos paskaitos, ir daugumoje dis
kusijos. Nors grupinės diskusijos vyko ir kitomis kalbomis: ita
lų, ispanų, anglų, vokiečių ir k. Laisvomis valandomis, žinoma, 
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dažnai pasidarydavo kalbų atžvilgiu tikras Babilionas, bet tas 
sukeldavo tik nuotaiką ir paskatindavo Čia vienaip, čia kitaip iš
mokti tarti tą patį sakinį. O tarti ne taip jau lengva, ypač pa
vardes ir dar lietuviškas.'

Linksmasis tautų vakaras davė progos tautom individualiai 
pareikšti savo papročius, meniškus sugebėjimus, dainas ir k. Tų 
kraštų atstovės, kurios buvo atvykusios gausesnėmis grupėmis, 
šia proga ir pasinaudojo. Belgės čia pasirodė su religine plasti
ka, propagandiniu marijonečių teatru ir k. Kitos tautos daugiau
sia demonstravo grynai nacionalinius dalykus. Vėliau buvo pa
darytos tautiškai pasipuošusių grupių nuotraukos. Jų tarpan pa
teko ir lietuviški taut, kostiumai — moters su nuometu, kuris 
visų ypatingą dėmesį atkreipė, ir merginos. Ši nuotrauka su gru
pe, kurioje buvo lietuvės, pakliuvo į Tarpt. Kat. spaudą. Rodos 
ir „Osserv. Rom.“ įsidėjo.

Pažinti pačią Belgiją kongreso dalyvės irgi turėjo progų. 
Lankyta organizuotai organizacijų centrai ir kitokios kultūrinės 
įstaigos. Dėmesio, verti Belgijos merginų namai, kur įkurdintos 
centrinės merginų organizaciją (žik, žek, žak ir t. t.) buveinės. 
Kongreso pradžioje visas dalyves ir priėmė belgės prie arbatos 
tuose namuose. Po trumpų pasveikinimų, buvo čia pat salėje pade
monstruota filmą iš merginų organizacijų veiklos — jų 1934 m.s 
kongreso vaizdai. Aprodyta atstovėms namuose esančios örga- 
nizacijų būstinės ir k. Taipvpat dėmesio vertas ir daug ką su
žavėjęs buvo ūkininkaičių (Žak) suvažiavimas Everlyje. Dalis at
stovių aplankė socijalinę mokyklą, kurioje mokosi visos tos gau
sių organizacijų instruktorės, darbininkės. Dalyves sudomino ir 
Kat. Tarptautinis Kino Biuras, kuris budi filmų sargyboje — 
informuoja spaudą apie kiekvieną naujai pasirodžiusią filmą, duo
da impulso geras filmas kurti jų gamintojams, rūpinasi, kad ka
talikai turėtų geras sales gerų filmų demonstravimui ir p. Prie 
to biuro priklauso nuo kai kurio laiko ir Lietuva. Lietuvos ats
tovu į tą biurą pristatytas Dr. Urmanas. Šiai organizacijai pradžią 
davė Tarpt. Moterų Kat. Unija sušaukusi 1928 m. filmos reikalus 
aptarti tarptautinį kongresą, kuriame dalyvavo 15 valstybių at
stovų. Dabar šis biuras yra žymus Kat. Akcijos organas. Čia 
pat ir tarpt, spaudos biuras, kuris visą katalikų spaudą pasauly 
informuoja ir aprūpina reikalinga medžiaga perij o diką ir pro
pagandą kitomis priemonėmis. Žinoma, bepigu belgams organi
zuoti tarptautinius biurus — kai jiems nereikia tam ruošti spe- 
cijalaus personalo — bent kalba tam nesudaro kliūčių. (Belgijos 
viena iš valstybinių kalbų yra prancūzų kalba), bet vis dėlto 
daugiau čia nusveria krašto kultūringumas ir politinė padėtis.

Buvo progų ir patį miestą pažinti, net specialiai suorgani
zuota grupė miesto apžiūrėjimui „pro autobuso langą“. Briuselio 
gotika daugumoje bažnyčių ypatinga savo paprastumu ~ nėra 
bažnyčiose to puošnumo, grakštumo, kokį randame, pav., kad ir 
Keolno katedroje. Vienos dienos ekskursija į Gentą ir Briužą 
davė progos šiek tiek žvilgterėti plačiau į krašto gyvenimą ir pažin
ti seniausius krašto prekybos miestus,‘ kur viduramžiais koncentra-
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II

Si

vosi pasauliniu mąstu prekyba, kur buvo daug aukso ir gal to
dėl suplaukė į juos tiek meno turtu, kad, ypač Briužą galima 
pavadinti muziejų miestu; pražydo architektūra, kad kiekvieną tu 
laiku trobesį galima vadinu paminklu. O bažnyčios perpildytos 
stebuklingais paveikslais, stebuklingomis statulomis ir šv. relik
vijomis. Titulai nemoderniška, bet vakaru Europoje jie turi reikš
mės. Ir Belgija didžiuojasi ne tik savo karaliumi ir giria savo 
tragiškai žuvusią karalienę Astridą, bet turi dar daug ir garbin
gu, aukštu, titulais papuoštu giminiu, kuriu nemažai veda savo 
kilmę iš aukščiau minėtu senųjų miestu grafu ir kunigaikščiu« 
Štai Gente ekskursantes, kuriu buvo per 60, ir priima pas save 
grafai Hemptinnai, tarpt, merg. sekcijos pirmininkės Kristinos 
Hemptinne tėvai. Gentas didžiuojasi sena flamandu kunigaikščiu 
pilimi, — kuri reikia pripažinti, labai gerai laikosi ir gyvai by- 
loja apie viduramžiu riteriu gyvenimą -— ir tekstilės pramone. 
Kai tuo tarp Briužas yra įdomus tik kaip muziejus turistams. 
Tiesa, ir jame yra šis tas — tai specialios rūšies mezginiu pra
monė — kurie primena Venecijos mezginius, kai kas net drįsta 
teigti, kad iš Venecijos jie į čia ir atkeliavo. Tai ypatingai dailūs ir 
ploni mezginiai, bet mezgami — pinami tik rankomis ir todėl 
nepaprastai brangūs.

Taip praėjo dienos Belgijoje. Čia patiekta tik keli bruožai, 
bet ir iš j u bendrus rėmus įvykusiam kongresui galima susidaryti.

Gražus Briuselis, judrus, vaišingas, bet kai Akademijos 
salėje nuskambėjo paskutiniai kongreso atsisveikinimo žodžiai, 
kai Popiežiaus atstovo ranka paskutiniu palaiminimu palydėjo 
dalyves, jau ėmė rūpėti kiti uždaviniai. Šis darbas — kongresas 
baigtas — dabar dar keli žvilgsniai: Achenas—čia mus domino 
socialiu ė moterų mokykla, Kölnas su puikiąja katedra, kurios 
varpai ir impozantiškas šešėlis lydės tave ilgai, ilgai — čia vai
šingai buvom priimtos Vok. Mot. Kat. Centre; Dūsseldorfas — 
čia domina katalikišką širdį merg. kat. centraliniai namai, ju 
spauda, ju džiaugsmai ir vargai. Pagaliau Berlynas su aukšta 
rasizmo temperatūra. Esama gražiu katalikišku kultūriniu įstaigų 
ir čia. <

Po to jau tiesiai į Lietuvą.
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Knygos
Mūšos Dobilas, Panevėžys 1936 m. 111 pusi.
Mūšos Dobilas — knyga skirta a. a. Kun. J. Lmdei— Do^ 

bilui paminėti;
Visa knygos medžiaga suskirstyta į 3 dalis. Pirmoje ■— kun. 

J. Lindės — Dobilo gyvenimas ir darbai. Čia plačiausiai nupa
sakoja p. Būtėnas jo gyvenimo bruožus, paminėdamas Dobilo 
bendralaikius, jo mokslą ir „Blūdo“ pasirodymą.

Truputį atsiminimu parašė Petkevičaitė, Vitkauskas ir kiti. 
Įdomūs yra paties Dobilo rašytieji laiškai J. Keliuočiui.

Šiame skyriuje yra ir poezijos, skirtos Dobilui.
„Tai buvo dvidešimt antrieji metai, 
kada entuziazmas 
tėvynei gėrį kūrė.
Tu, Dobile, čion atėjai pakviestas, 
kad čia ugdytum meną“ ir 1.t. ir t. t.

- (Grigonio eilėraštis 5 pusi.)
Rodos meno žmogų, tą, — kuris ypač menu sielojasi —- . 

minint galima buvo geresniu dalyku parinkti. Natūralesniu, spon
taniškesnių, labiau išgyventu. Labiausiai vykęs d. S. Nėries „Tė
veliui mirus“. . * • > • 1

Antroje daly — meno kuopos veikla, čia buvusieji tos 
kuopos nariai rašo atsiminimus. Nušviečiama Meno kuopos vei
kla ir jos istorija. Duota ir Dobilo paskaitų nuotrupų.

Trečiosios dalies motto:
„Ir gėlės jo sodinto sodo 
kukliais žiedeliais pasirodo“. ■■ . ■ ■

Čia dainuoja net 13 autorių. Šis skyrius supažindina mus 
su Dobilo išaugintais poetais, nori parodyti ko pasiekė tos kuo
pos nariai. Tiesa, gėlės dar kuklios ir Dobilas neturėtu kuo per
daug gėrėtis. Bet gal, kada nors ir išaugs tos jo sodinto sodo 
gėlės ir praskleis gražesnių žiedų. Tuo tarpu iš visų prasikiša 
tik Inčiūros.

Šiaip leidinys įdomus susipažinti šiek tiek su kun. J. Lin
dės - Dobilo veikla ir siekimais. T. Ö.

Aldona Kazan avičien ė: „Vaikai ir gyvulėliai“, ap
sakymėliai vaikams. Iliustravo A. Kazanavičienė, viršelį piešė A. 
Kazanavičius. „Dirvos“ b-vės leidinys 1936 m. kaina 1,80 lt., 
102 pusi.
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Viso knygutėje randame 7 apsakymėlius — pasakas, nes čia 
ir'visi žvėreliai .paukščiai kalbasi. Kiekvienam apsakymėliui steng
tasi suteikti aiški pagrindinė pamokoma mintis, pav., „šarka ir 
kuosa“ — apie draugystę, socialinį solidarumą: „Gaidys ir lakš
tingala“ — laisvės gėrį. „Trys miško žvėreliai“ — pašaukimo 
įvairumą. Apsakymėliai ne vienodo meniško lygio. . ■

Daugiausia vykęs, tikrai nuotaikingas yra „ Peliūkštis “. čia 
ir pasakojimo būdas ir pagrindinė mintis labai gražiai susieta 
turiny.

Visi apsakymėliai drąsiai galima tiekti mažiesiems skaityto
jams.

Iliustracijos, pačios autorės pieštos, gražios. /r / • J

K a z i m i e r a s Č i b i r a s, Gyvenimo Menininkė, autoriaus 
leidinys, Kaunas 1937 m., 131 p., kaina 1 lt.

Jau ir anksčiau įvairiomis progomis buvo gilinamasi į di
džiosios pedagogės ir literatės M. Pečkauskaitės gyvenimą ir kū
rybą. Šiuo tarpu autorius plačiau, išsamiau ir nuoširdžiau, kaip 
kas nors kitas, peržvelgia M. Pečkauskaitės gyvenimo kelią. Au
toriui bus rūpėję iškelti ne literatūriniai josios kūrybos žiedai, 
bet nuostabus tos moters menas tvarkyti ir kurti gyvenimą. Kur
ti patvariai iš sielos gelmių. ° .

Piešdamas M. Pečkauskaitės gyvenimą, K. Čibiras remiasi, 
cituoja jos laiškus, rašytus pažįstamiems, draugams studentams 
ir geradariams. Neminimi adresatai, nes dar perartima laiko per
spektyva ir dar yra gyvų laiškuose paliestų žmonių. Iš tų laiš
kų ir spindi kilni M. Pečkauskaitės asmenybė, sukūrusi gyveni
mo poemą iš minties ir darbo, dvasios ir kraujo, kovos ir lai
mėjimų. O tai, anot autoriaus, menų menas. Tai gyvenimo menas.

„Gyvenimo Menininkėje“ išplaukia M. Pečkauskaitės asme
nybė šviesi, nuolat besiilginti amžinojo gyvenimo, šią žemės ke
lionę palenkianti amžiniesiems idealams. Ji sugebėjo stovėti ant 
tų Spindinčių viršukalnių, nuo kurių žiūrima. į žemę plačiai, sub 
specie aeternitatis. Tas viršūnes nedaugeliui pavyko prikopti. 
Matė M. Pečkauskaitė, kad čia žemėj žmonės susiartina ir vėl 
išsiskiria, kad visi žiedai tik nužydėjimui pražysta, kad paukš
čių giesmės neilgai teaidi. Ir nuostabus žmogus ji buvo: tarp 
viso to nepastovumo nuolat ieškojo tvirtybės, amžinumo; svajojo 
apie vasaras, kurios tveria amžinai. Ji, tarytum saulėgrąža, vis 
stiebėsi ir stiebėsi į religinį idealą. .

K. Čibirui bus pavykę giliai įžvelgti į Pečkauskaitės Sielą, 
kuri savo gyvenimo taurėn sudėjo kilniausias intencijas, troški
mus ir viltis. Kantrybė buvo jos tvirtos širdies stebuklas ir pa- 

• slaptis. Ji mokėjo įsirausti į žmonių širdies labirintus ir didžiai 
idėjai ištikimai aukotis iki mirties.

Nuo pat pirmo puslapio autorius užimponuoja skaitytoją 
puošnia bet nuoširdžia kalba, lengvu, banguojančiu stiliumi. Visi, 
net kašdieniškiausi gyvenimo fakteliai, įvilkti literatūrinėn formon.

• ' . • ' •' f

250

58



b 5, * •

Knyga įdomi ir naudinga. Naudinga, nes atskleidžia nuos
tabųjį Pečkauskaitės kūrinį, kurį vadiname gyveniniu; jis visiems 
laikams paliko begalinės šviesos ir šilimos prošvaistę.

„Gyvenimo Menininkė“ turėtu puošti kiekvienos moters in
teligentės knygynėlį. St. Ka.

■ ’ r .

V. Kamantauskas: Jaunam moksleiviui. Išl. Sakalas Kaune 1936 m. 
112 pusi. Kainą Lt. 1,50.

Turinys suskirtytas į 3 dalis: 1) kaip sveikam būti, 2) kaip mokytis, 3) 
kaip elgtis.

Kaip matome iš turinio, apimti visi moksleivio reikalai. Visuose skyriuo
se duodama daug naudingu patarimu, trumpai suglaustą, aiškiai išdėstytu

Trumpiausias skyrius yra apie elgimąsį, ir Čia ypač pasigendama straips
nelio apie -.-elgimąsi bažnyčioje. Bendrai, visoj knygelėj, pirmoj eilėj kūno rei
kalai, o apie dvasią visai pamiršta. Autorius, tur būt, pasiteisintą, kad jis sąmo
ningai religijom nejudino. Bet kai moksleiviui sakoma: »Gerai išsimiegok, valdyk 
pyktį*, „tinkamai laiką sunaudok“ ir t. t. ne prošalį, ir rodos galima buvo pa
sakyti, ir „gerai elkis bažnyčioje“, „atlik savo pareigą kaip krikščionis“ ir t. t.

Knygelė moksleiviams pirštiną ir naudinga. T. D.

Dr. D. Jasaitis: „Gyvenimas kaliniams paaukotas“. Kaunas, 1936m. 
82 pusi.

„... tikriausias kelias į laimę nėra noras būti laimingam, bet pasiryžimas 
kitus daryti laimingus. Norint tai pasiekti, reikia domėtis kitą žmonių vargais, 
nebijoti darbo, padėti jiems patarimais ir veiksmu, juos mylėti“ — tai žodžiai 
dr. Haaso, kurį mums aprašo šioje knygutėje dr. Jasaitis.

Dr. Teodoras PetravičiusHa asas gimęs 1780 m , visą savo gyvenimą paauko
jęs kaliniams. Pirma jis buvęs turtingas gydytojas, turėjęs puikią karietą su ket
vertu arklių, įkūręs audimo fabriką. Vėliau, pasiaukojęs kaliniams ir ligoniams, 
visą jiems atidavė, ir kai 1853 m. mirė, policija jį turėjo palaidoti savo lėšomis. 
Visas jo gyvenimas nenuilstamo darbo ir pasiaukojimo grandinė.

Beveik visi žinome, kad sunkus yra kalinių gyvenimas, kad jie reikalingi 
paramos, bet „neturime laiko“ rūpintis, padėti. Taigi visiems naudinga šią kny
gutę perskaityti, kad įsisąmonintume dr. Haaso posakį: „Skubėkime daryti gera“.

Knygutės kalba lengva, vaizdi. M J.

Danas Pumputis: Pirmosios lyrikos knygos „Žemės protestas“, 63 
pusi., išleido „Sakalas“ 1936 m. Lt. 2.

„Žemės Protestas“ nedidelė, dailiai išleista eilėraščią knygelė. Autorius 
pirmą kartą pasirodė su šiuo eilėraščią rinkiniu. Jaunas, jaunai ir galvojąs — 
pretenzingi motto ir pabaigoje »intymi pastabėlė*. Knygelė kreipia dėmesio, kaip 
vilniečio, kalėjime buvusio, ir, gal tąja nuotaika norėjusio kurti, Daug joje ko 
nėra: perdaug pridėta svetimą žodžią, kas eilėraščius padaro dirbtinius, nenuo
širdžios, meno atžvilgiu rinkinėlis silpnas.

Autorius drąsus ir dideles pretenzijas turįs:
„Galiu susikrauti kišenėn planetas, 
Pasauliais pažaisti, mėnulį parduoti. 
Norėsiu —- ir dulkė beliks savo vietoj, 
Tik reikia surikti, pašvilpti ar pamoti!* (13 pusi.)

Ir taip per visą rinkinėlį „mandravoja“ su planetomis, žvaigždėmis, saulė
mis, kosmomis, vis žemei ar dangui ploja, ar Švilpią,

Patriotiniu atžvilgiu yra ir geresniu vietų, taip „Gynimosi kalba“, „Prie 
Linkmeniu“ ir kt.

Jaunimui, moksleiviams gali kai kurie posmai ir patikti. E. P.

A. Hounder S. J. Hangkongo rastinis, apysakaitės. Vertė P. Kulys. 
Išleido šv. Kazimiero dr. 1937 m. 75 pusi. Kaina 80 cnt.

Dvi pirmosios apysakaitės imtos iš kiniečių gyvenimo. Ją mintis aiški: 
norima parodyti, kiek gera padaro stabmeldžiams kataliką tikėjimas, jo skelbėjai 
misijonieriai. Trečia apysakaitė ii Sundu salos gyvenimo taip pat pasakoja apie 
misijonieriaus pasiaukojimą savo avelių labui.
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Literatūros atžvilgiu, žinoma, nėra ko jų nė nagrinėti, jos ne tam ir skir
tos, bet liaudies knygynėliams, — kaip ir skiria šv. Kazimiero dr., — bus visai 
tinkamas. Vertimas geras. T. D.

Juozas Šlivinskas: Šypsokis, jaunime, monologai. 1936 m. 46 pusi. 
Kaina 1 lt.

Visi monologai, ir pora dialogų, paprasti, ir be gilesnių situacijų ar išgy
venimų. Juokas dėl išviršinių d. Temos — flirtas, samagonkė, senmergystė, spor
tas ir tt.

Vulgariškumo nėra, tai kaimui tiks. T. D.

Lapės Romanas, iš prancūzų kalbos sulietuvino ir mokyklai pritaikė 
M. Z. Daujotas. Sakalas 1936 m. 108 pušį. Kama 1,50 lt.

Turinys supintas iš pasakų apie lapę — gudragalvę. Pav., čia įeina pasaka 
apie lapę ir varnų su sūriu; apie kaimietį, kuris pažadėjo lapei už išgelbėjimų 
nuo lokio visas savo vištas, bet pažado neišpildė; apie prigautų lapės vilkų, 
kuriam uodega įšalo eketėj žuvis begaudant ir tt.

Visas šios lapės romanas labai sumaniai į visumų surištas daug labai 
psichologiškų momentų iš Žmonių gyvenimo. Ir pats lapinas — gyvavaizdis 
klastingo, apsukraus žmogaus. Be lapino veikėjų yra ir daugiau: katinas, gaidys, 
lokys, asilas ir tt. Kiekvienas savo veikimu ir būdu charakteringas ne tik mini
mam žvėriui. Be to, jiems visiems teikiamos žmogaus ypatybės, pav,, pasikal
bėjimas gaidžio su vištomis:

...„Lengvas lapo šlamesys išbaido vištas. Prisiartina išdidžiai pasipūtęs 
skardžiabalsis gaidys ir pareikalauja pasiaiškint, ko jos triukšmauja. ~

Kanaputė, išmintingoji višta, atsako: ■ ~
— Ko triukšmaujam? Ogi baisiausiai bijom!
— Bijot? Aš žinau, jūs pabūgot vėjo!
— Mes pabūgdm laukinio žvėries, tyliau!
— Jūs sapnuojat, nusijuokia skardžiabalsis...“ ir tt.
Arba, kaip gudriai lapinas pavagia katės pietus, įscenizavęs, kad su

gavo pelę.
...„O, gražioji! — šaukia jis.
— Kokį žvėrį jūs sugavote, lapinai?
— Po šimts pypkių, tai pelė!“
Čia žvėrys ir alpsta ir išbųla ir paraudonuoja — visi gyvi žmonės.
Daug yra puikių juokingų situacijų, gudrių atsakymų, ir visame kame 

spindi perkeltoji prasmė.
Stilius labai lengvas ir gražus. Dialogai nuotaikingi.
Baigiamas romanas Lapino mirtimi, ir puikiu asilo pamokslu ant jo kapo. 

Bet žvėrys jo mirtimi netiki.
Jis ir anksčiau ilgų, laikų gyveno persirengęs, — kalbėjo netikintieji.

Yra net tokių nesusipratėlių, kurie tvirtina, kad Lapinas pergyveno visus 
savo bendraamžininkus.

— Jis slapstosi tarp mūsų — tvirtina kai kurie, — ir niekuomet nemirs“. 
Šiomis eilutėmis baigiama knyga. Ir tikrai klasta gyveno ir gyvens... 
Taigi ši knygutė miela pasiskaityti ne tik mažiems, bet ir suaugusiems.

M. Jančytė

D ž a n s Olive r K e r v u o 1: Šiaurės klajūnai. Vertė p. Limtytė-Lastienė. 
„Dirvos“ b-vės leidinys, 1937 m. 252 pusi. Kaina 2,50 lt.

Šioje knygoje veikėjai yra žvėrys. Žmonės tepasirodo tik žvėrių charak
teriui paryškinti ir įvykiams supinti. Vyriausi du: Čaloneris, mylįs ir suprantųs 
gyvulius, ir Lebo, kaip autorius vadina, žmogus-žvėris. Pirmasis vien tik gero
mis savybėmis apdovanotas, antrasis — vien tik blogomis.

Žvėrių veikėjų labai daug, bet vyriausi yra Niva, juodas lokiūkštis, pas" 
kui išaugęs dideliu lokiu ir Miki, pusiau laukinis šuo, irgi išaugus į stiprų dideli 
Šunį. Visų knygos turinį sudaro Nives ir Miki nuotykiai kartu ir pavieniui. Be 
nuotykių autorius gražiai pavaizduoja šiaurės .gamtų; žiemos žiaurumas, vasaros 
grožis, siaubingas miškų gaisras, pūga ir tt.

Bet nežiūrint į visas teigiamybes vis dėlto bent galima paabejoti, apie 
tinkamumų jaunimui, nes visoje knygoje, (kaip ir yra gamtoje) vaizduojamas: 
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„ Vienintelis Didysis Įstatymas, griežtasis įstatymas apie tai, kad visados gyvens 
ir liks nugalėtojas kovoje tik stipriausias. Gyventi — tai kovoti žudyti“.

Per visus knygos puslapius eina kova, žiauri kova — kraujas. drasky- 
mąsis, žaizdos, dejavimai, žiauriausios šuną rungtynės ir tt.

Įžangoje pasakyta: „Jo kūriniuose nėra jokio dirbtinio žvėries sužmoni- 
nimo, jokio žvėries tempimo prie žmonią galvojimo būdo“, bet tai netiesa, pav., 
šuo Miki, perkandęs gerklę savo kankintojui Lebo, galvoja: „kodėl Naneta, 
(Lebo žmona), taip baisiai rėkdama pabėgo, kai jis paplovė jos priešą. Argi ne 
tas žmogus buvo ją permetęs ir tikriausiai būtą ją sumušęs taip, jog ji būtą 
net sąmonės netekusi“. Kažin ar čia ne žmogiškas galvojimas, tur būt, vis dėl 
to šuo neturi sąmonės sąvokos, galima būtų rasti ir daug panašią vietą.

Taigi žmogiškų galvojimą yra, tik nėra antrosios žmogiškosios pusės — 
meilės dvasios, o visur kova stipresnio su silpnesniu.

Qėl to ir tenka paabejoti knygos tinkamumu jaunimui. M. Jančytė

Vacys Šiugždi nis: Amžini stabai, eilėraščiai. Sakalas 1936 m. 61 
pusi. 2,50 lt.

Užėjo nauja mada — eilėraščiuose prikimšti svetimą žodžių. Svetimą 
žodžių vartojimo rekordą laimėjo Domas Pumputis, bet nuo jo neatsilieka nė 
ŠiugŽdinis, štai tik viename 12 eilučių eilėrašty: riteris, minezingeris, truoveris, 
valkirijos, dinamai, arija, robotai, patriarchalinė, labirintai. Neatsilieka ŠiugŽdinis 
nė barbarizmų vartojime (kaip ir kai kurie mūsų modernieji poetai) pav., jo 
eilėraščiuose rasime: užartavotas, ikonos, manieros, ragažė ir tt. Greit kai kurią 
poeziją knygos liks panašios į senoviškas kantičkas. -

Apie eilėraščią turinį ir ne ką daug geriau galima pasakyti. Turinys 
perdaug jau paprastas; čia mergelė pas kitą nuėjo, čia jis baliuj pasigėrė, čia 
pamatė negyvą drugį— visa tematika. Tiesa, galima ir apie tokius dalykus 
grynas poezijas sukurti, bet Šiųgždiniui tai išeina tik naivus, vietomis Sentimen
talus (dažnai su ach) pasipasakojimas.

Įžanginiame eilėrašty pasisako, tarsi norėdamas užbėgti kritikams už akią: 
. ■ „Nepasakosiu jums aš čia kažin ko,

Nes dideli dalykai niekad nešaukė manęs (9 pusi.) 
Gaila, jei jau pačioj jaunystėj dideli dalykai nešaukia. Jaunystėj daugiau 

dovanotinas patosas, negu smulkmeniškumas.
Tik viena, ką autorius visai puikiai priderino prie eilėraščių, tai knygos 

antraštę „Amžini stabai“. Beveik visi eilėraščiai yra stabai: be nuoširdumo, be 
šilumos, be išgyvenimo tik šalti meiliavimai; argi čia poezija:

„Ateik ir prisiglaųsk, tu pasenai be laiko, 
(Tas moterų žaidimas, tas vylingas melas) 
Tik vieno žodžio, nieko man nereikia, 
Be sceną, be verksmų ir be skandalų“

Arba: <
.*.„Ne nieko nesakyk, šiandie aš girtas...
Ėlk sau... Mane kas nors namo parves“

(40 pusi.)

(47 pusi.).
Visoj knygelėj nei vieno originalesnio, gražaus palyginimo ar epizodo, 

jokio nuotaikingesnio vaizdo.
Baigia knygą visai prozaišku pasiūlymu:

„Jei nori mano kūdikių būt motina —
Duok ranką — jokios baimės, jokio sielvarto,
Mes atiduosim viens antram kas atiduotina. (61 pusi.)

Taigi pirmas debiutas silpnokas. M. Jančytė

Savotiška recenzija
t - • ■ ■

Pasislėpęs po incialais T. D. recenzentas, »Naujojoj Vaidilutėj“ Nr. 3, 
paneigė mano knygutę „Pavasario Pumpurėliai“, kaipo »nesklandžią“ ir nurodo, 
kur man »labiausiai nevyksta“. Tačiau nieko konkretaus neturi pasakyti. Tesu- 
randa vienį kabliuką: „dažniausiai derinama daiktavardžiai su daiktav., veiksmaž. 
su veiksmažodžiais“. Bet neapsižiūrėjo T. D. — Visoje 48 pusi, knygutėje tokią 
„derinimą“ tos pasitaiko 4 — 5. Rašiniuose vaikams ir įžymūs poetai tą formą 
dažnai vartoja, nes vaikai mėgsta paprastus ir primityviškus eiliavimus. Bet
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panašus dennimas, matyt nėra toks didelis minusas, nes tame pačiame žurnale 
(„Nauj. Vaidil.“) tame pačiame Nr-y, kur įdėta minėta „recenzija*, smerkianti 
tokius „derinimus“, atspausdinti net trys eilėraščiai, kuriuose tokie „derinimai" 
sudaro didesnę pusę visų derinimų. O juk tai ne vaikams skirti rašiniai, bet 
moterims inteligentėms, kuriuos, berods, didesnius reikalavimus stato menui ir 
poezijai, negu vos pramokę skaityti vaikai?

Aldona Kazanavičienė
• ■ . . • . ■ . • -

KAS NAUJO PERIODIKOJE?
— Židinys nuo nr. 2 duoda „Iliustruotą priedą“. Tai visiškai 

naujas, didelio formato ir gausiai iliustruotas žurnalas. Šiame 
priede dedamos dienos aktualija, meno ir kitokios iliustracijos. 
Šia naujenybe norima duoti tai, kuo kitu saliu skaitytojai jau 
plačiai naudojasi.

— Moteris ir pasaulis — Lietuvos Moterų Tarybos mė
nesinis žurnalas.

Moterų gyvenimas pas mus intensyvėja. Štai šiemet pasi
bodėjau antras naujas moteriškajai visuomenei skirtas žurnalas. 
Ką tik pasveikinome mergaičių dvisavaitinį laikraštį „Liepsnas“ 
o štai jau ir antras didelio formato mėnesinis žurnalas „Mote
ris ir pasaulis“. Šiuo žygiu norėta patenkinti reikalą turėti sa
vo organizacijos organą. Biuleteniškumas —- pagrindinis daugu
mos mūsų žurnalu, kuriuos leidžia organizacijos, bruožas. Ar 
toks bus ir L. Moterų Tarybos organas „Moteris ir pasaulis“, 
ar imsis platesniu sričių, iš pirmu dvieju numeriu nevisai aišku 
—- atrodytu, lyg manyta ir užsimota plačiau. Technika gera.

/ . 4' ■ '

Atsiųsta paminėti nauji Sakalo leidiniai:
v

L Jonas Šukys, Komunistas. 1919 metu musu Neprik
lausomybės kovu romanas. -226 pusi. Kaina Lt. 3.

2.. V. Ko r oie n ko, Aklasis muzikantas. Etiudas, Psicho
loginis romanas. 1 94 psl. Kaina Lt. 2,50. Vertė iš rusu kalbos 
S t. Skipiti e n ė.

3. Axel Munthe, San Michele knyga. II t. Gydytojo 
memuarai. 312 pusi. Vertė P r. Povilaitis. Kaina Lt. 3.

4. J. Lažečnikovas, Lediniai namai. Istorinis romanas. 
I d. Populiar. bibliotekos Nr. 7. Vertė M. Januškevičius. 13^. 
psl. F i na Lt. 1 ,ą0.

5. N. Az i n a, Melagėliai. Vieno veiksmo pjesė vyresn. am
žiaus vaikams. Liaudies teatro Nr. 2. Sulietuvino K. Budrys. 
Kaina Lt. 1. Švietimo Ministerijos pripažinta tinkamu visu mo
kyklų knygynams,

• • %

6. Kazys Binkis, Jo'nas pas čigonus. Eiliuota apysaka 
švaros priešininkams. Iliustracijos D. Tar ab i 1 d a i tės. Kaina 
Lt. 1,50.

2.54 . ' -
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7. Klemensas Dulkė, Paukšteliai čiulba. Eilėraščiai
vaikams. Iliustravo dail. Kipras Šaulys. Yra ir spalvotų ilius
traciją. Kaina Et. 2. - .

8. Kazys Papečkys, Vėjo malūnėlis. Eilėraščiai vai
kams. Iliustravo V. Z. Stančikai t ė. Kaina Et. 1,50.

' . ■ * ' ■ I

Kitų leidiniai
D. A. Eord S. J., Kristus ir moterys, paruošė kun. B. 

Andriuška S. J. Tėvų Jėzuitų leid. Kaunas 1937 m. Kaina 60 et.
Rimbaudas, Išpažinties auka. Keturių veiksmų tragedi

ja. Kaunas, 1937 m. Kaina Et. 1. -—
K. B a j er č i u s, Nugirstos šnekos. Apsakymėliai mažie

siems. „Dirvos“ B-vės leid. Kaunas — 1937 — Marijampolė. Kai
na 1,80 lt.

V. I. Kryžanovskaja, Herkulanumas. Romanas I d. 
Vertė Iz. Vaidevutis. „Dirvos“ B-vės leid. Kaunas — Marijam
polė, 1936 m. Kaina 2 lt.

V. I. Kryžanovskaj a, Kerštas. „Herkulanumas“ roma
no pabaiga. „Dirvos“ B-vės leid. Kaunas— Marijampolė 1936 m.

Pr. Naujokaitis, Aritmetikos uždavinynas. I d. „Dir
vos“ B-vės leid. Kaunas — 1937 m. — Marijampolė, Kaina 1,20 lt.

P r. Mašiotas, Pašešupių knygnešiai. „Dirvos“ B-vės 
leid. Kaunas — 1937 m. — Marijampolė. Kaina 1,50 lt

A. Kazan a vičien ė, Gaideliai keliauja. „Dirvos“ B-vės 
leid. Kaunas — 1937 m. -— Marijampolė. Kaina 1,60 lt.

Hmbert Fleckes, Dievo karvytės kelionė į žmonių 
šalį. Išvertė j. Paškevičius. „Dirvos“ B-vės leid. Kaunas —Mari
jampolė 1937 m. Kaina 2 lt.

Karei Čapek, Karas su salamandromis. Išvertė Pr. Ra
mutis, „Dirvos“ B-vės leid. Kaunas — Marijampolė, 1937 m. Kai
na 3,50 lt. ■ .

J. Ambrazevičius, Vaižgantas. Apmatai, kūrybos stu
dijai. V. D. U. Teol. — Filosofijos fakulteto leid.. Kaunas, 1936 m. .

P. TarabiĮda, Rericho paktas ir taikos vėliava. „Prof. 
M. K. Roericho dr-jos Eietuvoje“ leid. Kaunas. Kaina 50 et.

Kun. D r. A. Mali aus kas, šv. Mišios, jų begalinė vertė 
ir nauda. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 529. Kaunas, 1932 m. 
Kaina 10 et. . ,'

Karo industrijos, nusiginklavimo ir taikos klausimais 
besidominčioms verta paskaityti knygos i) A B C der Frie
densbewegung, Daten und Tatsachen. Anna T. Nilson. 1936 m.; 
2) L’ internationale sänglante, Otto Leymann- Rnssbnldt, leid. 
E’Eglantine, Bruselis; 3) Industries de guerre et industries de 
paix, Francois Delaisi (Eigne des. Droits de l’Homme, 27, rue Je- 
an-Dolent, Paris 14me); Le commerce privė des armes de- 
vant la conscience chretienne (Cornite francais de l’Alliance 
Universelle pour l’Atnitiė par le Eglises), 47, rue de Clichy, Paris.
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Gyvenimo menininkė. Psichologiškai parašyta ir meniškai 
išleista didžios asmenybės, mergaičių idealo Marijos Pečkaūs- 
kaitės biografija. Jos dramai, vidaus pasauliui ir pasauližiūrai 
nušviesti panaudoti visai ^nauji dokumentai. Su niekur dar ne- 
matyta paskutiniu dienu Židikuose rašytojos fotografija^ 1 32 pusi. 
Kaina 1 lt. Sukrauta S v. Kazimiero knygynuose, i ■ • • •

Marijonų leidiniai
Socialistų redaktorius. Vertė kun. K. Steponavičius. 96 

- pusi. Kaina 50 et.
Baisusis plantatorius. J. Spilmann S. J. Vertė kun. J. 

Rakickas M. I. C. 64 pusi. Kaina 40 et.
Meksikos didvyriai, romanas. J. Stankus. I tomas 202 

pusi. II tomas 278 pusi. Abu po 1 lt.
Pasiryžėliai ir laimėtojai, — Hofbaueris - Koplin- 

g a s ir kun. F. D a n i u s e v i č i u s, Ukmergės apylinkės kultūrin
toj as. Parašė St. Yla. 84 pusi. Kaina 40 cent.

Alberta, romanas. Vertė ‘L- Povilonis M. I. C. 220 pusi. 
Kaina 75 cent.

P. Keller, Trys žiedai. Išvertė Juozas Paškevičius. Ro
manas, 72 pusi., kaina 40 centu.

Vysk. Petras P r. Būčys M. I. C., Su Jakštu per pikto 
laukus. Pikto naikinimas ir Iljinas. 44 pusi., kaina 40 centu. 
Pirmoje dalyje — tai pastabos ir papildymai pernai atspausdinto 
A. Jakšto veikalo „Pikto problema“. Antroje veikalėlio dalyje 
nagrinėjama žymaus rusu mokslininko Iljino veikalas „Apie pa
sipriešinimą piktui jėga“, Abi dalys sprendžia įdomią pikto pro
blemą, ypač tai, ar žmogus, siekiąs dorinės tobulybės, gali pasi
priešinti piktui jėga ir kardu.

Šaltinėlis, dvisavaitinis vaiku laikraštis, nr. 7. Nuo šio nu
merio tas vaiku laikraštis pradedamas leisti su puikiais viršeliais. 
Laikraščio kaina lieka ta pati: metams 1 lt. 50 et., o jei užsako
ma vienu adresu bent 10 egz., tada 1 egz. 1 lt.

' ■■—

Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė. Red. pavad. j. Drungaitė.
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Skaitykime viską, bet
• ■ * . • • ■

‘ . ■ ' . • ' ■ *■

pirmoj vietoj

moterų spaudą!
• • •

> .

* * • ‘ 4 * * ♦ •*

Inteligentei tinkamiausias žurnalas

N A U JO JI VAIDILUTĖ

iv C.
Panevėžys, Saulės 2,

Audžia tautiškus
• ’ ■ , ■ . ’ ■ ■ •

, • ■— . ■»

kostiumus, kilimus, kaklasiaus- 
čius ir t. t.

Darbas atliekamas meniškai. Audiniuose jaučiama 
lietuviška kūryba.

Užsakymai priimami ir laišku, nurodžius pageidavi
mus — pavyzdį.
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Visada šviežias, švarus ir sveikas 
yra tik PI ENOCENTRO 

PASTERIZUOTAS 
PIFNAS * 1 Lf IĮ iTLkJ

Gaunamas visose maisto produkty 
krautuvėse specialiose bonkose. ■ * * <

Užsakius tel. Nr. 20.434, ■ /
pienas pristatomas j namus 
pageidaujamu laiku.

t

Prieš perkant kviečiame susipažinti su

LIETŪKIO
parduodamomis nau j y 1937 mėty modeliy patobulintomis

SIUVAMOMIS 
MAŠINOMIS

Garantija 15 metų.
Kaunas, Vytauto prospektas nr, 33
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