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EL. EGZEMPLIAROVAITÜ

Suomijos moterų keliai
k

• 1 * • .-

Pirmiausias bruožas, kuris krenta į akis tik susipažinus su 
Suomijos moterimis, yra jų aiškus tautiškumas. Juo daugiau stebi 
jų vidujinį gyvenimą ir stengiesi išsiaiškinti jų einamus kelius, tuo 
labiau pastebi visos jų esybės pagrinde tautišką sąmonę. -Tas, 
pilno su savo tauta sutapimo, priklausomybės ir neperskiriamos 
vienybės, pajautimas nustatė dabartinę Suomijos moterų padėtį, 
būtent, ji yra pilnateisė ir lygiavertė savo tėvynės pilietė.

Suomė pilna savo tautai įgimto užsispirimo, per kelias de
šimtis metų ramiai ir savimi pasitikėdama kovojo, kol iškovojo šito 
pripažinimo. Ji laimėjo. Šiuo metu, tik maža išimtimi, visos profesi
jos, pareigos ir vietos suomei yra prieinamos. Suomių parlamente 
yra 16 moterų atstovių, kurios gina moterų reikalus ir teises. Viso
se socialinio veikimo srityse suomė yra vertinga ir pripažinta ben
dradarbė. Visur ji iškovojo to pripažinimo: moterys — gydytojos, 
dantistės, architektorės, inžinierės, juristės, filosofijos daktarės, vi
suomenės veikėjos ir t. t. — dirba drauge su vyrais, neužsileisda- 
mos jiems nei energiją, nei savo pareigų atlikime.

Suomės pradėjo kovoti dėl savo teisių jau 19-to šimtmečio vi
duryje. Dėl nusistovėjusių ir, rodos, nepajudinamų pažiūrų į visuo
meniško veikimo formas ir tradicijas pirmais dešimtmečiais toji 
kova sunkiai vyko. Bet atskirų moterų balsai, laikui bėgant, rado 
pritarimo moterų masėse ir, pagaliau, tapo palaikomi kaikurių vyrų.

To pasisekimo priežastis buvo politiniai sumetimai. Būdama 
Rusijos priklausomybėje ir nuolat trokšdama iš to jungo išsiva
duoti, suomių tauta priėjo logiškos išvados, kad moterų apšvietimo 
lygio pakėlimas duos joms galimybės pasiruošti sąmoningai ir rim
tai kovai už šalies laisvę ir iš pasyvių moterų masių, padarys akty
vias kovotojas už nepriklausomos Suomijos idėją.

Pirmaisiais dvidešimto šimtmečio metais Suomijos universite
tas atidarė moterims savo duris. Moterų mokyklinio auklėjimo pro
grama buvo prilyginta vyrų programai. Išmokslintų moterų kadrai 
organizuotai, energingai pradėjo siekti pripažinimo lygiateisėmis 
Suomijos pilietėmis. 1919 m., jau laisvos Suomijos valdžia, pripažino 
joms šią teisę. Šis pripažinimas buvo tik teisingas Suomijos moterų 
nuopelnų įvertinimas. Sunkiu politinės ir pilietinės kovos metu suo
mės įrodė, jog tėvynės interesai joms lygiai brangūs, kaip ir Suomi
jos vyrams. Jos pasirodė tikrais ir patikimais draugais: savo dvasios 
stiprumu palaikė ir skatino kovotojus už šalies gerbūvį. Tuo sunkiu 
laiku jos kantriai kentė visus trūkumus ir vargus. Galima sakyti,
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jog jau tada suomių moterų tautinė sąmonė pasiekė (savo apogėjų) 
aukščiausią laipsnį ir nurodė joms kelius.

Pasibaigus karui ir prasidėjus šalies vidujinio susitvarkymo 
periodui, pasibaigė didvyriškas epas Suomijos moterų gyve
nime, prasidėjo kasdieninio gyveninio darbo epocha. Poselėda- 
ma tautinę idėją, dideliu atsidėjimu suomė ėmėsi bendro socialinio 
darbo, o tą darbą dirbdama parodė daug iniciatyvos ir organizaci
nio sugebėjimo, Trumpame straipsnyje nėra galima išskaičiuoti vi
sas sąjungas, organizacijas ir įstaigas, kur moterys atlieka svarbiau
sią darbą. Pav., kova su alkoholiu, prostitucija, benamių vaikų glo
ba ir kt. yra išimtinai moterų verkėjų rankose. Tačiau, mano nuo
mone, ypatingo dėmesio vertos dvi moters darbo sritys.

Prisimindamos sunkius karo laikus, suomių moterys susibūrė 
į organizaciją, vadinamą „Lotta Sverd Sąjunga“, kurios tikslas — 
organizuota moterų pagalba karo laiku. Toji organizacija yra labai 
populiari, narių turi iki 94.000. Tos disciplinuotos tvirtos dvasios 
moterys yra visados pasirengusios, reikalui esant, gelbėti tėvynę ir 
paaukoti jai save ir savo jėgas. Lotta Sverd dirba glaudžiame kon
takte su suomių Šiuckoru. O dalyvaudamos visuose kariškuose pra
timuose, jau turi įsigijusios reikiamos praktiškos treniruotės.

Kita stambi šaka, kur pasireiškia gabi moterų veikla, yra lau
kų ir namų ūkio sistematizacij a ir kėlimas. Dvi stambiausios šios 
rūšies organizacijos turi apie 150.000 narių — moterų. Be to, yra dar 
daug smulkesnių to pobūdžio draugijų. Tų draugijų veikla yra la
bai vertinga. Specialiai tam darbui paruošti asmenys, daugumoje 
moterys, per paskaitas, pranešimus, vaizdingus įvairių ūkio srityje 
naujenybių demonstravimus, neapmokamus visokiu amatų kursus, 
sodų kolonijas ir daugelį kitų priemonių sumaniai pritaiko ir duoda 
visa, kas tik yra galima savo šalies laukų ir namų ūkio pakėlimui. 
Dvi didelės seminarijos: viena Jarvenpee stotyje netoli Helsingfor- 
so, kita netoli Borgo, vadinama Chegvalla, kasmet išleidžia namų 
ūkio srities mokytojų kadrus. • * • • •

Racionaliam ūkininkavimui šalyje plėsti ir ugdyti sėkmin
giausias būdas yra kursai, kurie tęsiasi nuo 10 dienų iki kelių sa
vaičių. Jiems vadovauja vadinamos keliaujančios mokytojos. Moks
las tuose kursuose yra neapmokamas ir visiems norintiems prieina
mas. Jie ruošiami liaudies mokyklų patalpose.

Smulkus suomių jėgų ir veiklos pritaikymo ir organizacijų 
nagrinėjimas išeina iš šio straipsnio ribų. Tačiau reikia pastebėti, 
kad dauguma moterų organizacijų nedaro jokių klasinių paskirs
tymų ir tai yra geras laidas visų visuomenės sluoksnių moterų drau
giškam darbui ir tarpusavio susipratimui.

Vienas tokių jungiamų faktorių yra gimnastika. Šita sporto 
rūšis Suomijos moterų tarpe turi didelį pasisekimą. Ji pritraukė 
visų sluogsnių moteris. Darbininkės treniruoja savo kūną taip pat, 
käip ir jų seserys iš aukštesnių visuomeninio gyvenimo sluoksnių, 
atmindamos, kad sveikame kūne — sveika dvasia ir kad jų tėvynė 
gali būti kuriama tik sveikų piliečių.
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ELISABETH LISITZIN
' ■ ■ . " . .

Moterys suomių literatūroje
*

Apie 1880 m. pradėjo į Suomiją veržtis svetimos įtakos. Jos 
formavo suomių dvasios gyvenimą. Literatūroje pasirodė realizmas, 
kuris su Ibsenu, Björnsenu, Kielandu, Lie Garborgu veržėsi iš Nor
vegijos, o vėliau jau natūralizmo pavidalu iš Prancūzijos. Neišven
gė suomiai ir rytų įtakos. Ją atstovavo Tolstojus. Baigiantis 19 amž. 
pirmąją svetimųjų įtakų bangą pakeitė iš Švedijos atėjęs Heiden- 
stano, Levertino ir Šeimos Lagerlöf neoromantizmas. Tačiau sveti
mosios įtakos reiškėsi tik išorinėj formoj — kūrybos technikoj, min
čių ir pergyvenimų pasaulis liko suomiškas.

Naujosios idėjos pirmiausia prabilo iš dramos. Jas išreiškė 
Minna Canth. Ji gimė 1844 m. darbininkų šeimoj. Baigusi mokyto
jų seminariją, ištekėjo taip pat už mokytojo. Vyrui mirus paliko 
su septyniais mažais vaikais. Bet nenustojo drąsos. Kad galėtų šei
mą išmaitinti, atidarė krautuvę. Laisvas nuo darbo valandas skyrė 
kūrybai. Mirė 1897 m.

Literatūroj minima dėl savo socialinių dramų, kurių parašė 
nemaža. Jose iškeliamas darbininkų skurdas ir sunki moters padė
tis. Aiškus, paprastas stilius, didelis dramatinis talentas, ir aistrin
gumas, su kuriuo ji skelbė savo idėjas, darė didelės įtakos jos am
žininkams. Geriausias jos veikalas drama „Anna Liisa“. Turtingo 
ūkininko duktė Anna Liisa, jauna voš 15 m. mergaitė įsimyli sam
dininką Mikko. Meilės vaisių kūdikį pasmaugia. Jos paslaptį žino 
ir mylimojo motina. Mikko, Annos patarimu išeina, nes pasipiršti 
turtingam ūkininkui nedrįsta. Praeina penki metai. Anna Liisa, vi
sų laikoma dorumo pavyzdžiu, susižada su jautriu, kilnių ūki
ninku. Bet prieš pat vestuves grįžta Mikko ir pareiškia savo teises. 
Anna jo nebemyli ir atstumia. Tada jis Annos sužadėtiniui ir jo 
tėvams atskleidžia jos praeitį. Kilnus jaunikaitis atsisako nuo savo 
sužadėtinės, palikdamas ją Mikko, kad tik šis laikytų paslaptį. Ta
čiau Anna Liisa visų susirinkusiųjų aky vaizdo j e pasisako savo nu
sikaltimą. '

Minnos Canth veikalai rodo stiprų jos talentą, kurį dar pa
ryškina kondensuotas, išdailintas ir aiškus stilius. Kalba preciziška 
ir griežta. Veiksmas gyvas ir įdomus.

Maila Taivio (gim. 1871 m.), griebėsi plunksnos, matydama 
savo krašto skurdą. Lietuviams jau ji pažįstama iš keletos romanų. 
Visais savo veikalais ji reikalauja teisingumo. Gili ir tyra siela visur 
atsispindi. Maila Taivio kaip ir Sigrid Undset atvirai kalba apie 
erotinius dalykus. Smarkiai plaka vyrų dvigubą moralę, kuri mo- 
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terį laiko beteisiu sutvėrimu ir dar pasididžiuodama skelbia: „Tau 
priklauso tai, ką tik gali laimėti“. Bet ir čia teisinga: jei vyrai 
be jokios atodairos stengiasi patenkinti lytinį instinktą, tai ir ne 
visos moterys yra balti balandžiai. Todėl ji ir pažymi, kad jei kuri 
mergaitė visa savo būtybe sąmoningai ar nesąmoningai geidžia 
vyro, būtų juk net nedžentelmeniška nepatenkinti jos karščiausio 
troškimo. . .

Savo velybesniuose kūriniuose M. Taivio kelia bendrus žmo
giškus klausimus. Apysakose „Gervės“ ir „Bažnyčios varpas“ įneša 
daugiau simbolizmo. Stengiasi pilniau nušviesti - į vairių reiškinių 
simbolinę reikšmę. Toje pat plotmėje išlieka ir romanuose „Iš toli 
atvykęs“ ir „Hed-Ulla ir jos jaunikis“. Čia jie puikiai suderina savo 
turtingą fantaziją su realistiniu talentu. Bene geriausias jos vei
kalas „Sidabrinis luotas“.

Kilnus, tyras jausmas nuspalvina Helmi Krohn Igim. 1871 m.) 
veikalus. Meniškai ir subtiliai pagauna ir pavaizduoja sielos virpė- 
jimus. Raštų kalba paprasta, aiški ir graži. Stiliuje ir siužetuose 
jaučiama švelni, bet gili melancholija.

Jos sesuo Aino Kalias (gim. 1878 m.) savo asmenyje sujungia 
broliškas suomių ir ėstų tautas. Ištekėjusi už estų tautosakos tyri-

Suomiy tautiniai drabužiai
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neto j o, o vėliau ir diplomato Oskaro Kalias savo naujosios tėvynės 
praeityje rado gausios medžiagos kūrybai. Jos šaltas, aiškus pro
tas, grynas žodis turi klasiškų bruožų. Įdomi apysaka „Barbora iš 
Tisenhuseno“, parašyta senąja suomių kalba ir su nepaprastu jaus
mu. Puikus ir paskutinis romano „Reįgo pastorius“ skyrelis. Se
nas pastorius, vedamas į nužudymo vietą, pamato savo jauną žmo
ną su mylimuoju. Jos talentas pilniausiai pasireiškė romane „Vil
ko sužadėtinė“.

Gilus religingumas ir rimta pažiūra į gyvenimą persunkia Hil- 
jos Haathi (gim. 1874 m.) veikalus. Vieną savo eilėraščių rinkinį 
pavadino „Dvi tėvynės“. Viena tėvynė Suomija, antra -—dangus. 
Prozoje reiškia tas pačias idėjas.

Visai kitokia L. Onervos (gim. 1882 m.) kūryba. Savo pirma
jame romane „Mirdja“, iš kurio trykšte trykšta jausmas, vaizduo
ja neramią moters sielą. Jį sukuria moters „Gösto Derlingo“ tipą. 
Novelėse iškelia moters sielos tragizmą, kilusi iš nelaimingos mei
lės, nepasisekusių vedybų. Veikalai pasižymi dideliu psichologiniu 
pastabumu.

Skirtingu keliu nuėjo ir M. Jotuni (gim. 1880 m.). Jos novelės 
„Meilė“, „Mergaitė rožių darže“ išsiskiria iš kitų stiliaus kon- 
densuotumu, tikslumu ir aiškumu.

Pasakojimas dažnai virsta monologu ar dialogu. Blaiviai ir 
realiai, nors drauge nepaprastai subtiliai pavaizduoja įvairių sie
los pergyvenimų niuansus. Su ypatingu pamėgimu analizuoja mo
ters sielą. Raštuose vyrauja pesimistinė nuotaika. Žmogus su savo 
silpnybėmis, savimeile, tuštumu — jos temos. Tačiau, kai kada tas 
jos pesimizmas tikrai nublanksta. Kartais visiškai ji užmiršta, vaiz
duodama ramiai net su meile tą įvairumą, kurį teikia gyvenimas, 
arba leidžia1 pasireikšti humorui, kalbant apie žmonių silpnybes. 
Tas jos bruožas ypač iškyla komedijose. Gili, prasminga tragedija 
„Aš kaltas“, kurios svarbiausias veikėjas yra karalius Saulius, 
atskleidžia jos kūrybinį pajėgumą. Tai perdėm lyriška drama. Joje 
skambia kalba iškeliamas žmogaus silpnumas ir menkumas, atsi
dūrus prieš sunkius draugiškumo, meilės ir likimo reikalavimus.

Iš beletriseių, kurių taip gausu suomių literatūroje dar mi
nėtinos Marija Salmela, Ester Stahlberg, Elsa Hästesko- Hepprauta. 
Elsa Soini, Katri Ing’manu ir Kersti Bergroth.

Marija Salmela gyvai piešia suomių kaimiečius. Visi veikėjų 
veiksmai puikiai motyvuoti.

Ester Stahlberg (gim. 1870 m.) yra pirmojo Suomijos respubli
kos prezidento žmona. Novelėj „Sekmadienyje“ išverstoj į daugelį 
kalbų, giliai įsijaučia ir subtiliai pavaizduoja vaiko pasaulį. Kituose 
savo veikaluose iškelia religinius konfliktus. Jos stilius aiškus ir 
grynas.

Elsa Hästesko-Heporauta (gim. 1883 m.) davė nemaža romanų 
ir novelių. Ji puikiai sujungia psichologinę analizę su realistiniu 
vaizdavimu. Elsa Soini (gim. 1893 m.) kūryboj pasireiškia plačiai: ra
šo romanus, noveles, komedijas ir tragedijas. Įdomiai sprendžia kai 
kurias moderniojo žmogaus problemas. Katri Ingmanu (gim. 1895 m.)
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atsidėjusi studijuoja nepriklausomos moters tipą. Psichologinė 
analizė gan vykusi.

Kęrsti Bergroth (gim. 1886 m.) atskleidžia dvasinius konflik
tus ir sukuria įdomių turtingų asmenybių. Ji yra nemaža knygelių 
parašiusi mokyklinio amžiaus mergaitėms.

Gausios liaudies dainos rodo tautos lyrinius gabumus, tačiau 
moterų lyrikių nedaug. Galbūt dėl to, kad moteriai poezija nėra 
taip artima kaip proza. Iš lyrikių minėtinos: Katri Vala, Elina Va
ara ir tik ką mirusi Saima Harmaja.

Katri Vala (gim. 1901 m.) poezijoj apstu įnoringos fantazi
jos ir spalvingų vizijų. Elina Vaara (gim. 1903 m.) „Sidabrinia
me smuike“ ir „Debesų šešėlyj“ pasirodo su modernia lyrika. Sai
ma Harmaja (1913—1937 m.) giliai įsijaučia į gamtą. Iš jos tylių mal
dų dvelkia mirties nujautimas.

Be literatūros suomių kalba yra nemaža ir švediškai rašančių. 
Iš jų žymesnės: Hagar Olsson, Alma Säderhjelm ir Edith Säder- 
grau.

Hagar Olsson (gim. 1893 m.) grotestiškai piešia dabartį. Jos 
drama „S.O.S.“ prisisunkusi pacifistinių ir antimilitarinių tenden
cijų.

Alma Söderhjelm (gim. 1870 m.) yra švedų akademijoj Tur
kų mieste istorijos profesorium. Parašė nemaža istorijos veikalų. 
Dirba ir literatūroj. Romanuose laisvai paliečia seksualinius klau
simus. Įdomi, kultūringa asmenybė.

Editos Södergrau (1892—1923 m.) eilėraščiai pasižymi stipria 
forma ir nepaprastai ryškiais vaizdais.

1936 m. pasireiškė visa eilė naujų moterų, laimėjusių litera
tūros premijas.

Auni Nuoli vaara romane „Piemenaitė, tarnaitė ir ponia“ pa
rodo lakią fantaziją. Gyvai pavaizduoja kaimo gyvenimą antroje 
19 amž. pusėje, nustebindama visus psichologinės tikrovės pažinimu.

Iris Uurto romanas „Meilė ir baimė“ reikia laikyti įdomiu 
reiškinių: savarankiškas, giliai psichologiškas ir meniškai stiprus 
užsimojimas.

Sally Salminen pralenkia kitas. Tiesiog nuostabu, kaip pa
prasta tarnaitė sukūrė švedų kalba romaną, kuriame atsispindįs 
kūrybinis talentas ir meniškumas nustebino literatūros pasaulį. 
„Katrinos“ likimas pavaizduotas paprastai, be pigių ir beverčių 
efektų, bet giliai. Ji akivaizdžiai parodo savo romano herojus. 
Čia ir glūdi jos veikalo vertė.

Margit Niininen, rašanti taip pat švediškai, turi aiškų ir nu
sistovėjusį stilių. Romane „Tora Markman ir jos sesuo“ atskleidžia 
bręstančios mergaitės sielą. Gausi medžiaga pateko į tinkamas 
rankas.

Ateitis parodys, kokią vietą suomių literatūros istorijoj užims 
tos keturios moterys.
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EL. BUJ0KA1TE

Smuikelis mieste
• * •

" ' ' .J

Iš pamiškių, kur vėjai uliavoja, 
iš po beržų, nulinkusių pas kelią, 
atsinešėm į mūrus baldydamies kojom, 
nuliūdusį, smūtkelį...

■ . * » . ,

Jis sunkią galvą parėmė, užsidūmojo, 
ir klausos žingsnių aidinčių kurčiai...
O mūsų akys, mūsų mintys jį šifruoja 
kaip rebusą tiktai.

. v
Čia mūsų maldos — sūtemų pilkumui 
šešėlių nykstančių blyškiuos žaismuos, 
o ten, iš kur tu atėjai, kur ėmei kūną, 
ten Tavo rymastles jau niekas neatstos!

Matai, paklydo širdys skersgatviuos ir trotuaruos 
ir nemigo nakčių kankinančio] šviesoj — 
ties Tavo juodu veidu kartais liūdna daros...

■ . ■ ■ ■. . I

Kad taip vėl pastatyt Tave palaukėj toj.

Ten melstųsi Tau vėl ir vėjai ir aušrinės, 
ir pakeleivis pasilsėtų sau nakčia...
Gal nebebūtum vienišas, toks nusiminęs.
Bet kokį mes smūtkelį pastatytum Čia?...
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Gertrūda Karponaltė
• ' . ’■ 1 ...; ■ -

Pavasarį 1710 metų, didžiojo šiaurės karo metu, kai rusai bu
vo apgulę Rymą, ėmė plisti niokojantis maras, vadinamas juodąja 
mirtimi, iš krašto gilumos į salas, pirmiausia į Dagoj ą, paskui į 
0selį, iš ten persikėlė per mažą sąsiaurį į Moną ir, pagaliau, rude
nį pasiekė vienišą Runoj ą.

Daug padavimų susidaro apie tai, kaip maras pasiekė šalį. 
Dagoj o žvejai vieną vakarą pastebėjo svetimą, nepaprastą laivą, 
kuris buvo įleidęs inkarą prieš Heltermaao uostą. Jie pasitarė, bet 
po to išplaukė prie laivo su maistu ir vandeninai. Kai jie prisiar
tino, pamatė, kad laivas buvo visai be žmonių, denis tuščias, stie
bai ir pr a tiesinės aplūžusios. Jie jau manė irtis atgal į sausumą, kai 
staiga pasirodė iš kajutės pusantros pėdos ilgumo berniukas, apsi
rengęs pilkais drabužiais ir kaip tik nušoko tiesiog į valtį. Du kar
tu jie išmetė jį už borto, bet jis abu kartu įšoko atgal į valtį, kaip 
kokia pilkai žvynuota žuvis. Kai jie prisiyrė krantą, jis tuojau pra
nyko lazdynų krūmuose, ir jiems neteko daugiau pamatyti, kaip 
tai, kad jis vilkėjo vokiškais drabužiais, mūvėjo ant galvos trikam
pę skribėlę ir rankoje laikė lazdą. Tuokart vyresnieji iš laivo įgu
los susiėmė rankas ir visus staiga nupurtė lengvas virpulys, nes 
jie dabar suprato, kad į salą atėjo maras...

Kitą dieną pusė Heltermaao gyventojų gulėjo ant morų.
Maras aukas ėmė skubiai; jis dygo iš žemės ir krito iš ^dan

gaus kaip rasa. Žmonės buvo apimti nuodingos karštos bangos,‘ku
ri užvirindavo gyslose kraują. Jų galvos būdavo kaip degančiame 
pečiuje, sąnariai iš silpnumo sustingdavo, netekdavo sąmonės ir 
jų užnuodytas kraujas prasiverždavo mėlynomis votimis ant kaklo 
ir pažasčiuose. Jų veido bruožai nuo mirties įžengimo pasikeisda
vo iki visiško nepanašumo ir jų protas sumišdavo; pagaliau, po 
keletos valandų sunkaus kentėjimo jie mirdavo. <

Nepaprasti ir baisūs dalykai įvykdavo; viskas buvo galima. 
Ugniniai raudoni gaidžiai tupėdavo ant vartų ir pranašaudavo sa
vo giedojimu mirtį. Kas juos pirmas pamatydavo ir vos žodelytį 
apie juos prasitardavo, tas susmukdavo vietoje negyvas. Dievas 
atrodė visiškai pamiršęs luomų skirtumą, kurį juk Jis. Pats savo 
visažinojimu buvo sutvarkęs tarp ponų ir nelaisvųjų. Maras nesi
rinko ir nežinojo pagarbos didiesiems vardams ir bajoriškam krau
jui. Kieno vardas maro knygoje buvo įrašytas, tas mirė. Aukšta-
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kilmiąi bajorai, dvarų savininkai ir ritieriai, kurių giminė siekė iki kryžiaus karų, taip pat mirė, kaip vargšai bežemiai ir darbininkai, vieni jų savo puikiose lovose, o antrieji savo šiaudų guoliuose. Elgetynuose mirė priimtieji, kaip ir slaugytojai. Kuresaare susmuko buvę vokiečių pirkliai ant griūvėsiu savo išnaikinto kiemo, kur jie plyšiuose už kamino buvo ieškoję prieglaudos. Kunigai išsiūdavo sakykloje besiskųsdami šita nuodėminga giminė, dėl kurios blogybių buvo atėjusi bausmė, varpininkai būdavo mirties užtinkami, kai jie skambindavo už sielas kitų. Buvo aišku ir tikra, kad Dievas užvėrė dangaus Karalystės duris ir langus, bet pragaro vartai pasiliko plačiai atdari.Žmonės po to, kai veltui buvo ieškoję šventuose Sakramentuose ir bažnyčių altoriuose globos, pradėjo paslapčia aukas nešti Upaso akmeniui ir į Karmo aukų vietą, prie šventų Šermukšnių, prie kurių kadaise buvo liejamas žmonių kraujas, kad Taarą su- minkštytų. Bet senieji ūkininkų dievaičiai buvo mirę arba iš senatvės apkurtę ir apakę. Kaip nepadėjo Kristus, Viešpaties Sūnus, taip nepagelbėjo ir Taaras, ūkininkų dievas.Naktimis betgi keliavo mažas, pilkas vyrukas nuo trobelės prie trobelės, nuo dvaro prie dvaro. Jam atsiverdavo lengvai suodinos trobelių durys, kaip ir ponų namų variu kaustyti vartai, ir jis savo aštria lazda paliesdavo miegančius į pačią širdį.Buvo vasara, ji atnešė karštį ir sausrą, o maro niokojimas vis plėtėsi. Ištisi kaimai išmirdavo. Lavonai būdavo vienas ant kito sukraunami ir nutraukiami į pelkių duobes, taip, kad ilgos, šviesios jaunų mergaičių kasos vilkdavosi žeme. Vienok, kai nebeliko duobkasių ir mirusieji turėjo liktis ten, kur jie gulėjo, niekas neišdrįso jų paliesti. . ,Laukai pūdymavo, pievos liko nešienautos. Išmirusiuose sodžiuose, kuriuose lavonai vis dar nepalaidoti gulėjo, sulaukėdavo apleisti naminiai gyvuliai. Matėsi karvės, besivalkiojančos miškuose su pritvinkusiais neišmelžtais tešmenimis. Likusiame be šeimininkų šunyje atbudo pirmykštė vilko prigimtis; jis tykojo avies, kurios sargu turėjo būti. Arba jis vilkosi perkaręs kaip griaučiai apie ištuštėjusius sodžius, negalėdamas suprasti, kur būtų galėjęs prapulti jo ponas ir aprūpintojas. Išbadėjusios kiaulės išsilaužė iš savo tvartų ir tildė alkį maitomis ir marų mirusiųjų lavonais, kurie nebuvo gavę bažnyčios palaiminimo. Vilkai paliko savo landines pelkėse ir Sorvėjaus ir Kurijos miškuose, ir kai didysis ir mažasis sąsiauris užšalo, atsibastė iš krašto gilumos me- džiokliauti, taip pat meškos. ’• . f *Atrodė, kad žmonija buvo pasmerkta išnykti. Gyvenimo eiga sustojo. Nutrūko visi dienos darbai: arimas, sėjimas, piovimas, žū- klavimas, medžioklė, šeimyninis gyvenimas. Matyt, buvo tokia Dievo apvaizda — kraštą padaryti tokį pat be žmonių, kaip kadaise jis buvo prieš žmogaus sutvėrimą,. Šalis buvo išdegusi, dykuma virtusi ir virš vandens kybojo išnaikinimo dvasia.330
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Šitame Dievo apleidimo laike vienos Öselio pakrantės para
pijos vyresniojo pastoriaus vietą buvo užėmęs vokietis Magnus 
Karponas, kuris buvo vedęs aukštos kilmės Beatą Krameraitę, duk
terį bajoro. Jie turėjo keletą vaikų, kurių vyresnioji buvo 19 metų 
duktė Gertrūda. Kaip ir kitos kaime išaugusios vokietaitės bajorai
tės, Gertrūda Karponaitė buvo sveikos ir žydinčios išorės; tuo lai
ku, vasarą, ji kaip tik buvo labai jūros vėjo nurausvinta. Ji buvo 
harmoniškos sudėties, plaukai riešutiniai rudi su silpnu raudonu
mo atspindžiu, kaip jos iš motinos pusės giminėje, akys spindin
čios, panašios į melsvai žalsvus brangakmenis, ir jos siaura, poniš
ka noselė turėjo mažą, išdidų išlenkimą. Kai ji šalia savo motinos 
klebonijos kieme ant suolo sėdėdavo, palenkusi puikų kaklą, kaip 
pritiko padoriai mergelei, be išimties stebėdavosi visi bajoraičiai 
jaunuoliai, kurie raiti ar vežimu į vokiečių pamaldas būdavo su
plaukę. Vieną sekmadienį po pietų pastoriaus namuose pasiliko 
jos pusbrolis, iš motinos pusės, Rembertas Rehrenas iš Loonos dva
ro, kuris tarnavo įguloje Kuresaare. Buvo pradžia rugpiūčio, kaip 
tik, kai tamsios vyšnios sirpo; tuokart Rembertas Rehrenas paėmė 
kopėčias, įlipo į vyšnią ir ėmė prinokusiomis vyšniomis mėtyti į 
Gertrūdą. Gertrūda grobstė jas rankomis ir žiurstu; pagaliau ji 
atsigulė po medžiu žolėje ir lūpomis gaudė krentančias vyšnias, 
kurios kaip raudoniausias gintaras mirgėjo ir nuo prinokimo plai- 
šėjo. Nuo kopėčių nulipęs Rembertas Rehrenas buvo išblyškęs, jis 
įsispyręs žiūrėjo į vyšnių kraują ant Gertrūdos lūpų. Kai jie viens 
prieš antrą stovėjo, buvo beveik to paties aukštumo, raudonplau
kiai, ilgakakliai, abu tos pačios rasės. Sodas buvo drėgnas ir tylus; 
jie pasibučiavo po samanota vyšnia.

Šitai įvyko, kaip pasakyta, rugpiūčio mėnesį. Visą žiemą Ger
trūda Karponaitė siuvo savo kraitį, vestuvės buvo numatytos pra
džioj gegužės. Bet laikai pasidarė sunkūs ir blogi, pradžioj gegu
žės atvyko kazokai ir totoriai ir nuniokojo kraštą nuo Kuivasto iki 
Sääro. Jų pėdsakais sekė maras ir Rembertas Rehrenas buvo vie
nas iš pirmųjų įgulos karininkų, kurie jo buvo paliesti. Jį pasekė 
didžioji įgulos dalis.

Pradžioje birželio siautė didžioji mirtis Karpona j aus. parapi
joje. Šioji buvo tirščiausiai apgyventa ir turtingiausia Öselyje ir 
dėl to maro naikinimas čia buvo .didesnis kaip kur kitur, nes maras 
mielai ieškojo žydinčių apylinkių. Karponas pakelėse pastatė sar
gus/jis uždraudė pavargėliams ir svetimiems peržengti jo parapi
jos sienas. Jis pagamino miltelių iš sieros ir pušų sakų ir jais išrū
kė trobesius, jis apšlakstė slenksčius uksusu ir salietros rūkštimi. 
Aplink sodžius liepė sukurti ugnis iš kadugių, kurios turėjo būti 
palaikomos dieną ir naktį. Jis laikė bendras prašymo pamaldas su 
savo parapijiečiais. Bet niekas negelbėjo. Maras nebojo nei maldos, 
nei salietros, jis prasiveržė pro ugnį ir kadugių dūmus.

Karponas tęsė savo beviltišką kovą toliau. Jis gyvuosius ver
tė laivų kabliais maru mirusiųjų lavonus pro langus ištraukti ir 
juos palaidoti. Jo žmona ir keturi jaunesnieji vaikai mirė. Kadangi
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varpininkas buvo negyvas, jis pats nuėjo į varpinę ir paskambino 
už juos. Jis nepasidavė, kol galėjo tiesiai laikytis, vaikščiojo aplink, 
slaugė sergančiuosius ir- guodė mirštančiuosius. Jo duktė Gertrū
da lydėjo jį, jos akys buvo lyg melsvai pilkas ledas — didelės Šal
tos, lūpos suspaustos ir išblyškusios. Vieną rytmetį Karponas pa
juto deginantį karštį savo kraujuje: tai buvo maras. Nė vieną aki
mirką jis neabejojo, kad turi mirti, ir jis įsakė savo dukteriai Ger
trūdai bažnyčios kieliką ir sidabrinę hostijos dėžutę įkasti į žemę 
prie bažnyčios mūro. Kai šitai buvo padaryta, paprašė Gertrūdos 
atnešti bažnyčios knygą ir stingstančia ranka vargingai ir didelė
mis raidėmis įrašė: Omnes mortui — visi mirę.

Kai Karponas mirė, saulė jau buvo pakilusi. Gertrūda užtie
sė lininę skepetą ant mirusio, išėjo laukan ir atsisėdo ant žemiau
sios laiptų pakopos. Ji suprato, kad dabar ji buvo viena.

Dabar nebuvo nė vienos gyvos būtybės, nė vieno tos pačios 
kilmės, kaip ji. Žmogus — Dievo paveikslas buvo miręs.

Ją apėmė didelis sielos kentėjimas, didesnis, kaip kūno kan
čios, ji suriko, atsisėdo ir laukė. Bet ta pati tyla viešpatavo, nie
kas neatsišaukė, nebuvo nieko tenai, kuris būtų galėjęs atsiliepti.

Tuokart nusprendė Gertrūda laukti mirties ant savo tėviškės 
laiptų. Ji meldėsi, kad galėtų mirti, laisvu noru siūlė savo jaunus 
sąnarius ir savo jaunuolišką kūną marui.

Vienok valandos slinko ir mirtis neatėjo.
Kai diena ėjo vakarop, staiga jai atėjo mintis, kad viena vįena- 

kė arti 90 metų senumo moteriškė, vardu Liiva Ingei, prieš keletą 
dienų dar buvo gyva. Ji prisiminė, jog ji buvo ėjusi pro Ingelės 
trobelę ir buvo mačiusi kylančius dūmus iš aukštinio.

Gertrūdai. Karponaitei pasirodė, lyg pats Dievas būtų jai 
šitą mintį atsiuntęs. Ji tuojau pasirengė eiti. Ji pasuko trumpesne 
linkme per pelkes ir ganyklas ir joje troškimas pamatyti gyvą žmo
gų buvo toks didelis, kad net kvapą užimdavo.

Ką tai reiškė, kad šitas žmogus buvo trumparegė, prie grabo 
krašto svyruojanti, nešvari senė.

Kai ji išėjo pro paskutiniuosius lazdynų krūmus, sustojo: prieš 
ją šilelyje, apaugusiame ėgliais, stovėjo vieniša šiaudais dengta 
trobelė, bet durys buvo uždarytos, taip pat iš aukštinio ir nesimatė 
nė vieno dūmelio.

Gertrūda bandė įsikalbėti, kad senoji neužkūrusi ugnies, bet 
kai ji pravėrė trobelės duris, pamatė gerai pažįstamą vaizdą: lo
voje gulėjo Liiva Ingei mirusi maru; kūnas, matomai, jau buvo 
atšalęs ir atsidavė.

Tuokart jaunoji Gertrūda Karponaitė tiesiog pažeista į širdį 
tiesiai nubėgo į didžiuosius miškus. Ji nebesuprato, ką ji darė. Tik 
bėgo nuo vienatvės, kuri buvo dar labiau žudanti, kaip juodoji 
mirtis.

3

t Vėliau Gertrūda Karponaitė niekada negalėjo prisiminti, kaip 
ilgai ji buvo klaidžiojusi ūselio miškuose ir pelkėse. Kai ji pasiekė 
jūros pakrantę, buvo rytmetys, toks, kada gyvenimas atrodo geras 
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vabzdžiams, kaip ir žmonėms, vienok Gertrūdos Karponaitės širdis 
buvo paskendusi vienatvėje ir panūdusi nuo mirties naštos. Ji nu
sprendė čia pasilikti ir mirti.

Ji pasilenkė, kad atsigultų ant žemės, kai staiga jai pasirodė, 
jog ji mato žmogaus kojos pėdsaką, įsispaudusį į drėgną pakraš
čio smėlį.

Nebuvo nė mažiausios abejonės. Tai buvo šviežias ženklas 
t virtos ko j os su aiškiais įspaudimais pirštų ir letenos. Po šito buvo 
antra ir trečia žymė ant lygaus smėlio, pėdsakai, kurie pranyko 
už pakraščio įlinkio.

Gertrūda jautė, kad ji svyravo: žmogaus pėdsakas. Taigi že
mė nevisai buvo likusi be gyventojų! Ji nebuvo viena!

Ir giliau, kaip kada nors ji buvo prieš šio pasaulio didžiuo
sius nusilenkusi, pasilenkė dabar išdidi, aukštakilmė Gertrūda 
Karponaitė su ašaromis akyse ir nusižeminusiai pabučiavo šituos 
nepažįstamojo smėlyje pėdsakus.

Vienok džiaugsmas buvo per staigus jos susilpusiam kūnui, 
ji sulinko kaip nendrė, neteko sąmonės ir likosi gulėti smėlyje.

Saulė jau didelį gabalą kelio buvo nuslinkus!, ir kai mergaitė 
pagaliau išbudo, ji kaip tik švietė tiesiog virš kranto šlaito; Ger
trūda buvo daug valandų išmiegojusi. Ji pastebėjo, kad buvo pa
guldyta ant krūvos tinklų prie vandens ir po jos galva padėtas ryšu
lėlis sausų žolių. Kairėje krantas kilo, kaip staigus uolos iškišulys 
iš jūros, žemiau kranto iškilimo stovėjo apie tuziną dūmininių 
trobelių ir daugybė tinklų smaigtų. Jūra gulėjo rami, vienok gir
dėjosi pastovus ošimas panašus į požeminio vandens mūšą.

Prie jos stovėjo jaunas vyras ir kepė plekšnes tarp dviejų 
akmenų. Vyras buvo apsirengęs įprastais sodiečio drabužiais, sto
rais pakuliniais marškiniais su margu diržu apie pusiaują ir basas. 
Jis buvo labai liesas, šviesūs plaukai buvo ilgi nešukuoti, o akys 
pilkai melsvos.

Kai jis pamatė Gertrūdą atbudusią neatsitraukdamas nuo 
savo darbo sodietiška tarme pasakė:

— Kas sa sūua tahad? (Tu tikrai nori valgyti?) . ' -
Gertrūda tiktai linktelėjo. Vyras ištiesė jai vieną plekšnę ir 

ji valgė: žuvis buvo šviežia ir riebi, vienok nesūdyta.
— Visi mirę? — paklausė vyras.
— Mirę, taip, visi, — atsakė Gertrūda taip pat ūkįninkiška 

tarme.
-— Taip pat ir čia, — pasakė vyras.
Jie dabar sėdėjo tylėdami ir paslapčia viens kitą apžiūrinėjo.
— Aš vadinuos Laesas, Kadarikų Laesas, iš anos trobelės, — 

pagaliau pasakė vyras. — O tu?
— Gertrūda Karponaitė, — atsakė ji.
Ir kai ji šitai pasakė, aiškiai pajuto, jog tai šią akimirką taip 

pat nereikšminga buvo, kaip ir anie balti debesų skutai ten aukštai, 
kurie tuojau saulės spindulių buvo išblaškyti. Vyras tiktai pamai
šė ugnį ir pasakė:

— Aš matau iš tavo drabužių, kad tu esi bajoraitė, vienok 
mes dabar tesame tik du likę gyvi visoje parapijoje.
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— Aš buvau prie šaltinio atsinešti/vandens, — pasakė jis.
Vyras peržvelgė savo rudas nudegtas kojas ir linktelėjo.
— Aš buvau prie šaltinio atsinešti vandens, — pasakė jis.
Kai jie pavalgė, žingsniavo šlaitu aukštyn. Jau pradėjo temti.
Viršuj ant uolos kauburio augo, nors jau uogų laikas buvo ir 

praėjęs, patamsėjusios, pasivėlavusios žemuogės po išdrikusiais, 
avėlių apgraužtais ėgliais.

Jie kiūtojo ant žemės, raškė jas, davė viens antram ir valgė. 
Uogos buvo skanios, kvepiančios. Ten jie po ėgliais ilgai jas valgė 
— kaip vaikai.

Nusileidžianti saulė, kuri nematomo Gotlando linkme slinko, 
švietė jiems tiesiog į veidą. Ji prasinėrė šiltame, pilkame gare, ji 
nebespindėjo daugiau ir nereikėjo prieš ją užmerkti akių.

■— Kas ten ūžia? — paklausė Gertrūda.
— Ten yra kitas uolos iškišulys, ten po vandenių, — paaiški

no Laesas. Ten tenka alaus ir vyno įpilti, kitaip nėra sėkmingo žū- 
klavimo.

Sotūs nuo žemuogių, sėdėjo jie abu ant šlaito. Nė vienas iš 
jųdviejų neklausė, kas dabar turės būti. Po jais gulėjo staigi šim
to pėdų aukštumo uola.

Bet Gertrūdai Karponaitei pradėjo rodytis, lyg ji būtų iš nau
jo gimusi visiškai naujame pasaulyje.

Anksčiau ji niekad nebuvo buvusi šitame pasaulyje, čia buvo, 
kaip ir jos ankstyvesniame pasaulyje, oras, žemė ir jūra, bet nebu
vo jokio kito žmogaus, be jųdviejų: Kadarikų Laeso ir Gertrūdos 
Karponaitės.

Virš vandens skraidė žuvėdros su tamsiais nuo šešėlio spar
nais, žolėje čirškė ir knibždėjo. Gamtoje viskas dėjosi savo įprasta 
eiga. Vienok šitie du buvo vieninteliai žmonės.

Nebuvo daugiau laisvųjų ir vergų, ponų ir sodiečių, nebuvo 
klasių ir luomų. Viskas, ką žmonės amžių bėgyje buvo sukūrę, da
bar sugriuvo ir gulėjo skeveldrose.

Po vienu storu kadugio krūmu, visiškai šalia jų tysojo gyvatė 
ir šildėsi paskutiniuose saulės spinduliuose. Kartu, su Gertrūda ją 
pastebėjo ir Laesas, toj pačioj akimirkoj nupiovė kaduginę lazdą, 
įskėlė jos galą ir įspraudė gyvatės sprandą į ją, kaip į reples.

Gertrūda žiūrėjo į gyvatę, kaip ji gelsvu pilvu ir juodai mar
ga nugara su iškištu liežuvių raitėsi apie lazdos galą.

. — Rästik, — pasakė Laesas, galvoje jis turėjo gyvatę, ir pa
kėlė ją į orą. Vienok jis jos nenužudė, jis nubloškė ją toli nuo savęs.

— Sėkla nustoja augusi, jeigu gyvatė nužudoma, — paaiškino 
jis Gertrūdai.

Bet kai Laesas metė gyvatę, Gertrūda Karponaitė kaip tik į 
jį įsižiūrėjo pirmą kartą, ji matė jo jauną, sulysusį kūną, gražius, 
tvirtus smakro išlenkimus, apačioje smakro tiesų, horizontalų ran
dą, kaip nuo peilio dūrio. Kiekvienas jo judesys buvo staigus, tiks
lus ir jėgas taupąs. Staiga ji pajuto, kad taip pat ir Laesas ją stebi, 
ir ji pasijautė, kad nuo šito žvilgsnio išraudonavo. Beveik tuo pa
čiu laiku jie abu nusisuko. ;

■■334'' ■■
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Po to jie daugiau viens į kitą nebežiūrėjo.
Jie ėjo pakraščiu žemyn. Uolos siena buvo pilna kalnų kris

talų, šitie panešėjo į suakmenėjusius kažkokių, išnykusių paukš
čių lizdus. Jūra gulėjo rami ir lygi ir žemė buvo kaip grindys iš 
plokščių uolakmenių.

Tuomet Čia tuščioj pakrantėj šalies, kur žmonių giminė bu
vo išmirusi, jie tai pajuto. Rodėsi, lyg mirtis, didžiuliu svaiguliu 
apėmė jų galvas, jie buvo tuo apsvaigę, lyg nuo stipraus vyno, jų 
jaunas ir sveikas kūnas nesąmoningai ilgėjosi viens kito, kad su
kurtų naują gyvybę išmirusiam pasauliui. Visi maro reginiai degė 
jų smegenyse ir pažadino juose nepaprastą aistrą.

Nebuvo nieko kito, kaip tik jie du.
Saulė buvo nusileidusi, kai jie sugrįžo į Laeso trobą. Žvejys 

Laesas atidarė duris ir aukštakilmė Gertrūda Karponaitė įžengė. 
Ir galingame jų apsikabinime, dūmėtoj prietemoj žvejo trobelės, 
suliepsnojo jų mirties baimė ir veržimasis į gyvenimą ateinančios 
giminės. Žemė buvo tuščia, jie ją apgyvendins ir jie buvo du kaip 
pirmieji žmonės.

4 . • . '
Tai buvo padavimas apie Gertrūdą Karponaitę didžiojo, juo

dojo maro metu Ösele.
Kaip aiškėja iš parapijos bažnytinių knygų, per didįjį šiau

rės karą, po keturių metų buvo pakrikštyta per šv. Joną penki sū
nūs Kadarikų Laeso, visi vienu laiku. Jųjų motina Gertrūda Kar
ponaitė, duktė ankstyvesnio parapijos vyresniojo pastoriaus, gar
bingojo Magnaus Kar pono ir šioj o ąukštakilmės žmonos Beatos 
Krameraitės, privalėjo savo klaidą tuo išpirkti, kad tris vasaras 
sekmadieniais visų akivaizdoje turėjo sėdėti savo tėvo bažnyčioje 
paleistuvės kėdėje. Kaip to laiko vyresnysis parapijos pastorius 
Hinrichas Bürgeris, griežtas ir stropus dvasiškis, apie ją savo ran
ka bažnyčios knygoje buvo pažymėjęs: „...privalo niekingoj pa
leistuvių kėdėje sėdėti“.

Kas nori, ir mūsų dienomis dar gali matyti šitą suolelį tarp 
kitų gremėzdų; tai žemas medinis suolas, apsuptas bar j ieros, pa
našios į grotus.

Po to, kai Gertrūda Karponaitė viešai prieš visą parapiją at
liko savo atgailą ir gavo prie altoriaus nuodėmių atleidimą, buvo 
krikščioniška moterystė su Kadarikų Laesu surišta ir vėl priimta 
į šventą bažnyčios bendruomenę ir parapiją. Padavimas pasakoja, 
kad visa dabartinė parapija penkių tūkstančių asmenų už savo 
buvimą gali dėkoti šiem abiem, kurie tokiu būdu per porą šimtų 
metų dar nuostabiau pasidaugino, kaip Izraelio vaikai Egypte.

Apie vėlyvesnį Gertrūdos Karponaitės likimą nieko nėra ži
noma. Ji pranyko iš žmonių akivaizdos, kaip akmuo pelkės duobėje, 
neatlyginta savo giminės, giliame jos vyro luome, po svetimo luomo 
jungu. Jos vaikai buvo žvejai ir baudžiauninkai. Bet ji galėjo per
gyventi, kas nuo Rojaus laikų žmonėms nuslėpta buvo: pasaulį be 
luomų skirtumo, padėties ir klasių, be visų tų žmonių niekniekių, 
kaip vieninteliai gyventojai, besimylinti pora.

Vertė A. Žagrakalienė
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M. V. MINGIN

Suomijos menininkės
Vieną puikų pavasario rytą stoviu Helsinkyje prieš didingą 

Suomių menininkų „respublikos“ Laluko pastatą. Tai dovana, ku
ri byloja apie didelę savo davėjų širdies kultūrą ir tėvynės meilę.

Čia Ester Helenius ateljė. Džiaugiuosi, galėdama asmeniškai 
ją aplankyti. Ji pati atidaro duris. Lieknas stomuo; tankūs pūsil-

Sergantis vaikas Ester Helenitu
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Ester Helenius

. -I

v

giai plaukai supa gyvą, inteligentišką menininkės veidą. P-lės He
lenius motina buvo švedė, tėvas suomis. Dvi skirtingos rasės čia 
laimingai susijungė.

„Interviu?“ — klausia mane nepasitikėdama. „Ne, tik kolegė, 
kuriai pavestas rašinys apie žymiausias menininkes.“

Mane kviečia į vidų.
Atelje skęsta prieblandoj ir išsklaidyti paveikslai spindi, kaip 

egzotiškos gėlės. Čia pavyzdžiui, japono veidas. Fone vyrauja to
nai, apie kuriuos galėtume pasakyti, kad jie — iš svajonių pasau
lio. Tai nuostabi išvada mistiškos suomio sielos, sujungtos su pran- 

' cūzų mokyklos tobulumu.
P-lė Helenius netik koloristė. Jos paveiksluose randam gi

liausių sielos virpėjimų. Paimkim paveikslą mirtinai sergančio 
vaiko. Paprastas, tipiškas suomio veidelis, kurio bruožuose tačiau 
sukoncentruotas skausmingas mirties nujautimas. Jo likimo trage
dija šiame kūrinyje iškelta į pačias meno aukštumas.

9

save ir savo meną, ir sužavėta vartau Paryžiaus škicų albumą,' ku
ris pats vienas sudaro nedidelį tautos lobį. Neveltui p-lė Helenius 
laikoma viena žymiausių suomių menininkių.
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Bet jos kartoj rasime jų ir daugiau. _
Moters emancipacija, tuo pačiu laikų pravesta, labai daug 

padėjo moterims iškilti į meno aukštumas. Pirmoj eilėj Maria 
Wiik, (18&3—1928 m.) gabi portretiste ir gamtovaizdžių tapytoja, 
taip pat žymi ir švelniais, nuoširdžiais žanro paveikslais

Gryna priešginybė jai — Helena Schjerfbeck, dar šiandien 
stovinti pirmose moderninės tapybos eilėse. Silpna sveikata reika
lavo ramaus gyvenimo, o vienuma padėjo jai susikaupti ir į meną 
įsigilinti. 90-taisiais metais kūrė nepaprastai širdingus žanro pa
veikslus ir vaikų portretus, kaip pav., „Sveikstančioji“. Vėliau 
ėmė kovoti su natūralizmu ir visomis nemėniškomis jo deta
lėmis. Pati pakrypo į simbolizmą. Paskutiniais metais dar smar
kiau vystėsi jos tapyba. Jos menas įgavo sintetiško susikaupimo ir 
tenkinosi paprastomis, bet išraiškiomis linijomis.

Dar daug moterų ano laiko galėtume paminėti, kaip Ellen 
Thesleff, žinoma savo švelniais gamtovaizdžiaisponiaSoldon-Bro- 
felt, vaizduojanti daugiausia kaimo scenas.

Sunkiau yra kalbėti apie šių dienų menininkes. Menininkas 
niekada nesustoja, metai neša jam vis naujų pažiūrų į grožio pa
saulį, vis lakesnę daro jo sielą, vis naujų duoda formų.

Todėl dar per anksti jaunąją menininkių kartą apspręsti. Ga
bios portretistės: Hjörelis Nyman, Anna Snellmanu, žinomos taip 
pat ir žavingais paveikslais pastele; toliau Aino Alli, kurios minia
tiūras nupirko Luvras.

Gražūs gamtovaizdžiai piešti ponios Helmi Biese. Naujos ir 
daug žadančios: ponią Ayrapää, Inez Coliandu ir dvi jaunosios: 
Laura Järnefelt ir ponia Holonen, kurios sėkmingai saugo savo 
žymiųjų tėvų tradicijas.

Vis nauji vardai iškyla metinėse suomių meno parodose. Vie
ni kartojasi, kiti dingsta. -

Palengva einu saulės išmaudyta Hesperin gatve ir konsta
tuoju, kad jaunoji Suomija gali didžiuotis savo menininkėmis.
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HELMI KROHN

Jaunuolis ir mirtis
Jaunuolis stovėjo ant gyvenimo slenksčio. Visas pasaulis gu

lėjo prieš jį. Jis spindėjo ir mirgėjo saulės spinduliuose ir kvietė
> • / -r ' 4. • •

pas save; Akimirką jaunuolis stovėjo nejudrus ir akis pridengęs 
nuo akinančios šviesos ir nuostabus džiaugsmas atbudo jo krūtinėj. 
Viskas, ką jis buvo svajojęs, ko ilgėjęsis, visa dabar šitai stovėjo di
dinga ir gražu prieš jį.

Jis išėjo į pasaulį. Jis žingsniavo per žydintį gėjų, kur pakelėj 
skleidėsi gėlės ir oras buvo persunktas saldžiu kvapu. Jis prie kiek
vieno žingsnio sustodavo, nusiskindavo gražiausius žiedus ir pri
glausdavo prie savo krūtinės. Ir kiekvieną kartą, kai tik jis nuskin
davo šviežią, gražią gėlę, jis savo krūtinėje pajausdavo vis labiau 
ir labiau kylantį džiaugsmą.

Bet pusiaukelėje kelionės jį sutiko mirtis. Ji pabučiavo jau
nuolio kaktą ir pasakė:

■— Sek mane.
Ir kai mirtis šituos žodžius ištarė, jaunuolis pajuto palei savo 

veidą šaltą dvelktelėjimą ir lyg būtų geležinė ranka sugniaužusi jo 
širdį. Jis baimingai apsidairė, kaip ieškodamas pagalbos, pakėlė sa
vo ranką prieš mirtį ir virpančiu balsu pasakė:

— Duok man dar truputį laiko, aš esu jaunas ir pasaulis ma
ne šaukia. Tu regi, kaip gražiai jis spindi. Žiūrėk, kokius nuostabiai 
gražius žiedus jis nešasi savo glėby. Duok man dar truputėlį laiko 
ir aš tau atnešiu gražiausią gyvenimo žiedą.

Mirtis vėl pažvelgė į jaunuolį ir jos širdis atslūgo, kai ji pa
matė jo baimę.

— Aš duodu tau dar truputį laiko, eik į pasaulį ir atnešk man 
gyvenimo gražiausią žiedą. Jo taurelė balta ir tyra. Ir kai aš paim
siu jį į savo ranką, jis nenuvys, bet augs ir žydės. Eik, atnešk man 
gražiausią gyvenimo žiedą.

Mirtis pranyko ir jaunuolis nužingsniavo tolyn. Jis skubėjo, 
nes baimė jį gynė. Užlipo ant aukšto viršukalnio, kur pasaulis 
prieš jį išsitiesė, ir apsižvalgė. Jis pamatė gražius sodus, kurių iš
didžios gėlės savo taureles saulės spinduliuos lingavo. Jos buvo 
šviesesnės už šviesą ir jų spindesys jį akino. Jis įžengė tarp gėlių 
ir iš tūkstančio išrinko tąją, kurios taurelė puikiausiai suformuota.

Jaunuolis grįžo atgal į gojelį, kur jį buvo sutikusi mirtis, ir 
žengė prieš ją. Padavė jai baltą gėlę, sakydamas:

-— Aš atnešiau tau gražiausią gyvenimo žiedą. Jo vardas 
Grožis. Paimk mano dovaną ir duok man laisvę.
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Mirtis paėmė ją į ranką ir su užuojauta nusišypsojo.
— Tokių gėlių daug,— pasakė ji, — ir kiekvienas, kuris eina 

pro ją, mato jos grožį. Tavo rankoje ji buvo skaisti ir graži, bet 
mano rankose nublunka jos spalva ir nuvysta jos grožis. Sek ma
ne.— Ir mirtis numetė suvytusią gėlę.

Jaunuolis atsiklaupė prieš mirtį.
— Duok man truputėlį dar laiko, aš jaunas ir gyvenimas mane 

šaukia. Aš dar neturėjau laiko gyventi. Jeigu tu man dar duosi 
truputėlį laiko, aš tau atnešiu gražiausią gyvenimo žiedą. .

Mirties širdis vėl atsileido ir ji pakėlė jaunuolį.
-— Eik į pasaulį ir atnešk man gražiausią gyvenimo žiedą. 

Bet įsidėmėk, kad tu man rastum tikrąjį, tąjį, kuris mano rankoje 
nenuvystų.

Ir mirtis pranyko.
Jaunuolis ^skubėjo tolyn. Jis skubiais žingsniais leidosi į ly

gumą ir dairėsi aplinkui. Jis matė sodus, kur baltos gėlės ant savo 
išdidžių stiebelių siūbavo, bet nė viena jo akims nebuvo pakanka
mai graži/ Jis vis ėjo tolyn ir pagaliau priėjo sodą, kur pavėsyje 
didelių medžių vienišos mažos gėlelės žydėjo. Jos- spaudė savo 
glęžnas taureles prie žemės, bet ant vieno mažiausio vainiklapio 
spindėjo tyras rasos lašelis. Jaunuolis nuraškė gėlę ir nuskubėjo 
atgal į gojelį.

— Aš radau gražiausią gyvenimo žiedą, — sušuko jaunuolis 
ir ištiesė mirčiai gėlę. —Jos vardas — Gerumas. Ant jos taurelės 
spindi rasos lašelis, užjautimo ašara. Paimk mano dovaną ir duok 
man laisvę.

Mirtis paėmė gėlę į savo ranką ir užjaučiančiai, nusišypsojo.
— Šitos gėlės retos, — pasakė mirtis, — ir rasos lašelis ant 

jos vainiklapio tyras, bet žiūrėk, kaip lašelis ima drumstis ir kaip 
gėlės žiedlapiai raukšlėtis. Sek mane.

Ir mirtis paleido žiedą ant žemės. Bet jaunuolis puolė prieš ją.
— Duok man dar truputį laiko, aš tau atnešiu gražiausią gyve

nimo žiedą, net jeigu jis būtų ir pasaulio pakraštyje. Aš esu jaunas 
ir gyvenimas mane šaukia, aš dar neturėjau laiko gyventi. Jeigu 
tu man dar truputį duosi laiko, tai aš tau atnešiu gražiausią gy
venimo žiedą.

Mirties širdis dar kartą suminkštėjo. Ji pakėlė jaunuolį ir 
pasakė: -

— Eik dar kartą į pasaulį ir atnešk man gražiausią gyvenimo 
žiedą, jeigu tu jį atrasi, būsi laisvas. Bet dabok, kad šįkart tu ras
tumei tikrąjį, tą, kuris mano rankoje nenuvystų.

Ir vėl mirtis pranyko.
Jaunuolis keliavo tolyn, jis bėgo lyg dėl savo gyvybės, nes 

baimė jį gynė. Jis vėl bėgo tolyn ir nesuskaitoma daugybė sodų 
praskriejo pro jį. Jis matė išdidžius žiedus aukštais- stiebais, kurie 
saulės spindėjime žibėjo. Jis matė balkšvus, drovius žiedelius, ku
rie slėpėsi medžių pavėsyje, bet jis nematė nė vieno, kuris jo aky
se būtų pakankamai grabus. Pagaliau pranyko visi sodai ir gėlės 
ir jis pateko į didelę dykumą, kur neaugo nė viena vienintelė žo
lelė.
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JULIJA SVABAITĖ.

Po kryžiumi
Taip noris kartais pąrymot po kryžiumi, 
išverkt visas jau aliai vieną ašarą.
Apverkt suvytusį, ramunės žiedą, 
apverkti vasarą.
Pakels Jisai akis, pakels į viršų, 
tyliai pažvelgs į nuodėmingą žemę... 
Per veidą sunksis kraujas tirštas, 
per veidą išverktą, bet ramų...
Ir sudrebės balti beržai, virpės palaukė, 
suklups klevai prie pilko kelio...
Ateis tyli giesmė per platų lauką, 
per lauką žalią..

Ir čia taip gera parymot po kryžiumi, 
išverkt visas jau aliai vieną ašarą.
Keliais ir kloniais vėjas baltą žiedą nešas, 
tik atminimą vasaros...

Argi jis bus priverstas grįžti tuščiomis rankomis? Argi jis 
turės atsistoti prieš mirtį ir pasakyti:

—- Aš perėjau visą pasaulį, bet tokio žiedo, kuris tavo rankoj 
nesuvystų, aš niekur neradau. Imk mane, tu mane nugalėjai.

Jaunuolio galva nusviro ant krūtinės ir gilus atsidusimas pra
siveržė pro jo lūpas.

Jis puolė ant žemės ir karštos ašaros bėgo ant sauso smėlio. 
Bet kai jis vėl pažvelgė, jis pamatė prieš save puikią gėlę.

Jaunuoles pakilo. Virpančiomis rankomis nurėškė žiedą ir rū
pestingai nusinešė jį į gojelį pas mirtį.

— Aš atnešiau tau gražiausią gyvenimo žiedą, — pasakė jis 
ir atsiklaupė ant kelių prieš mirtį. Jo akys spindėjo lyg karščiuo
jant.—Ji augo viena tyrlaukių smėlyje. Jos vardas — žmogaus 
siela. Paimk mano dovaną ir duok man laisvę.

Mirtis paėmė žiedą iš jaunuolio rankų, savo lūpomis palietė 
jo baltą taurelę ir nusišypsojo. Ir gėlelė jos rankose dar gražiau su
žibėjo, kaip anksčiau.

— Tu fadai gražiausią gyvenimo žiedą, — pasakė mirtis. — 
Jis išsprogo iš tavo paties krūtinės. Tavo baimė pagimdė jį ir nuo 
tavo ašarų jis pražydo. Žiūrėk, koks jis puikus. Dabar tu laisvas, 
jaunuoli.

Ir mirtis paėmė jaunuolio ranką ir nuvedė jį prie Gyvenimo 
Vartų." Nuostabi šviesa apsupo jo veidą. Jis nugalėjo mirtį ir lai
mėjo amžiną gyvenimą.

Išvertė Antonija Žagrakalienė
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O. BELECKIENĖ

Pasikalbėjimai Šveicarijos 
Friburge

Ponia O. Pakštienė, ėjusi mokslus Šveicarijoje, nusistačius kas 
dešimts metų aplankyti Šveicariją, ten gyvenančius Savo pažįsta
mus, mokslo draugus, įstaigas, kuriose mokėsi ir gyveno. Tą nusi
statymą tęsėdama šiemet ten lankėsi liepos mėnesį. Suprantama, 
kelionė surišta su maloniais mokslo dienų prisiminimais. Sužino
jusios, kad p. Pakštienė grįžusi, norėjome, kad ir mums ką nors 
papasakotų iš savo kelionės. Sutiko. Ponia Pakštienė pasakoja — 
o mes rašome ir dalinamės jos pasikalbėjimais ir įspūdžiais. Iš Lie
tuvos tuo laiku į Šveicariją važiavo p. Pakštienė viena. Iš Kauno 
Berlynan traukiniu, Berlyne sutiko mokslo draugai šveicarai, ku
rie automobiliu nuvežė į Šveicariją. Viešėdama Šveicarijoje buvo
jo Ciuriche, Berne, Lozanoje, Montreux, Friburge, kur aplankė 
mokyklą ir pensionatą, kuriame gyveno. Pensionato šeimininkės, 
seserys uršulietės, pamačiusios savo auklėtinę kartu nustebusios ir 
džiaugusios, kad jų neužmiršo, klausinėjo apie kitas lietuvaites, 
gyvenusias jų pensionate, mat, tuo laiku kartu su p. Pakštiene mo
kėsi gražus būrelis lietuvaičių — M. Andziulytė-Ruginienė, M. 
Smetonaitė - Valušienė, Urnežiūtė - ßtarkiene, O. Petrauskaitė, 
Krikščiūnienė, a, a. M. Ambroziejūtė - Kundrotienė.

. Lankantis Friburge buvę labai malonu ir įdomu padaryti vi
zitus dviem garbingom ir plačiai žinomom moterim — poniai ba
ronienei’-de, Montenach, ilgametei Tarptautinės Kat. Mergaičių 
Globos Sąjungos pirmininkei, ir kunigaikštienei Radvilienei. ,

Mergaičių Globos Centre

Pranešus apie p. Pakštienės vizitą S-gos pirmininkė p. de 
Montenach, general-sekretorė p. Thurler ir g. sekretorės padėjėja 
p. M. Emery viešnią priėmė Sąjungos Centre. Malonus susitikimas 
ir keletas šiltų pasisveikinimo žodžių nuteikia taip, kad pasikalbė
jimas ir lankymasis darosi ne vien oficialus mandagumo vizitas, bet 
ir prieteliškas pasikalbėjimas ir pasidalinimas žiniomis ir mintimis 
apie mergaičių globos veikimą. Lietuva yra jaunasis Tarptautinės 
Kat. Mergaičių Globos S-gos narys, įstojęs 1931 m., tad pirmininkei 
įdomu apie jos veikimą, o viešnia teiraujasi apie Sąjungą. Pasikal- 
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bėjimas gyvas, ir jaučiamas nuoširdus noras patarti, pamokyti ir 
padėti, kaip lietuvės galėtų sėkmingiau dirbti mergaičių globos 
srityje. Pirmiausia iš S-gos istorijos. Sąjunga veikia jau 41 mėtai, 
įkurta Friburge 1896 m. Mintį šią organizaciją kurti davęs Leon 
Genoud, muziejaus direktorius, kada jis važinėdamas po Vengri
ją pastebėjo didelį mergaičių smukimą. Iškelta mintis gelbėti mo
raliniu ir materialiniu atžvilgiu mergaites rado pritarimo. Fribur
ge įkurtas pirmasis nacionalinis mergaičių globos skyrius, kuriam 
pirmininkavo p. de Reynold. Po metų_organizaci j a pradėta kurti 
kitose šalyse. Dabar tarptautinės s-gos skyriai yra 27 kraštuose. 
Popiežius Leonas XIII Sąjungą aprobavo ir suteikė ypatingą pa
laiminimą. Sąjunga pavesta šv. Panelės Gerosios Patarties globai, 
kurios šventė balandžio mėn. 27 d. Sąjunga palaiko glaudžius ry
šius su dvasiškįj a ir jos spalvos yra pontifikalinės — balta ir gelto- 

»na. Sąjungos tikslas moralė ir materialė globa jaunų mergaičių, 
ypač tų; kurioms skirta gyventi už šeimos ribų. Šiai globai vyk
dyti Tarptautinė Sąjunga, siekia tampriai sujungti darbus ir įstai
gas įvairių kraštų, kuriuose dirbama mergaičių globos srityje. Mer
gaičių globos darbe galima skirti dvi fazes. Pirma fazė — mergaičių 
globa vietose, miesteliuose, kaimuose, mieste. Šią misiją geriausia 
gali atlikti pasišventusi mergaičių globos reikalų rūpintoja. Rūpin
tojos uždavinys palaikyti kontaktą su jaunomis mergaitėmis, tirti 
nedorumo, įvairių pavojų priežastis ir ieškoti priemonių joms ša
linti. Ji turi matyti kiekvieną mergaičių vargą, nusivylimą, nepa
sisekimą ir kur gali padėti. Ji rūpinasi mergaičių paruošimu į gy
venimą, surasti darbą ar užsiėmimą, įspėti apie keliones ir tt. Rū
pintoja nelaukia, kol mergaitės ateis pagalbos ieškoti, bet pati ieško 
mergaičių, kurioms galėtų pagelbėti. _

Didesniuose miestuose vietoje rūpintojų steigiami sekreto
riatai. Antra globos fazė — globa kelionėje. Čia į pagalbą ateina 
įspėjamoji literatūra, plakatai, stočių misijos, globos namai. Visur, 
Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje didesnėse stotyse dežeruo- 
ja misijos agentės, kurios ant rankovių turi tam tikrus ženklus ir 
teikia keleivėms mergaitėms nurodymų, kaip elgtis kelioriėje, kur 
kreiptis patarimų, kur apsistoti. Globos namai yra prieglobstis ke
leivėms, benamėms, apleistoms ir globos reikalingoms mergaitėms. 
Poniai Pakštienei ieškant S-gos Centro netikėtai teko-užeiti į Fri
burgo Mergaičių Globos namus, kur priimamos keliaujančios, ieš
kančios darbo, tarnautojos. Graži dviejų aukštų vila, vedama vie
nuolių, daro gerą įspūdį ir patraukiančiai veikia jaunas mergai
tes. Aplamai, visų mergaičių globos veikime taikomi metodai krei
piami ta linkme, kad mergaites patraukti, sudaryti joms tą atmos
ferą, kurioje jos jaustųsi patenkintos ir apsaugotos. Tai bendri 
bruožai charakterizuojant mergaičių globos veikimą. Kiekvienas! 
kraštas ji dar taiko prie savo gyvenimo aplinkos, sąlygų ir reika
lų. Būdai tam veikimui plėsti irgi ne visur vienodi, pav., kai ku
riuose kraštuose net pradžios mokyklų paskutiniuose skyriuose, 
klierikams paskutiniame kurse skaitomos paskaitos apie mergaičių 
globą; palaikomi ryšiai su jaunimo organizacijomis, kurios geriau
sia formuoja jaunas sielas ir jas apsaugo. Kur neturima lėšų išlai-
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kyti apmokamą stoties misijos agentę, laisvanorės moterys dežu- 
ruoja traukinio atėjimo ir išėjimo laiku. Ponia de Montenach pa
sidžiaugusi, kad net taip dabar siaubingoje Ispanijoje yra dvi vie
tos, kur sėkmingai ir plačiai tebeveikia mergaičių globa. Taip pat 
maloniai konstatavo, kad mergaičių globos reikalas iššaukęs, kad 
prie Tautų Sąjungos sudaryta nuolatinė komisija, kuri rūpinasi 
motinomis ir vaikais.

— Lietuva paskutinė katalikų šalis šiaurėje ir kaipo tokia 
užima mergaičių globos srityje svarbią poziciją, -—gyvai pareiškė 
ponia de Montenach.

Jos artimas bendradarbiavimas tarptautinėje plotmėje ypač 
laukiamas. 1938 m. įvyks tarptautinis Sąjungos kongresas Olandi
joje ir pirmininkė prisispirdama teiravosi ar bus Lietuvos atstovės. 
P. Pakštienė painformavo apie L. K. Moterų Dr-jos Mergaičių Glo
bos Sekcijos veikimą. Baigiant pasikalbėjimą ir spaudžiant vienų 
kitoms rankas, prašė, kad lietuviai nuvykę į Šveicariją padarytų 
vizitus Sąjungos Centrui, Fribourg 24, Grand*rue. - ' ■ )

Pas kunigaikštienę Radvilienę

Friburge visi žino ir pažįsta lietuvę senutę našlę kunigaikš
tienę Radvilienę. Ji gyvena vienuolyne. Kunigaikštienė Radvilienė 
yra giminaitė kunigaikštytės M. Radvilaitės prie Tautų Sąjungos, 
Kunigaikštienė Radvilienė yra Lietuvos pilietė ir visur pabrėžianti 
save esanti lietuve. Aplankyta labai apsidžiaugusi. Tai esanti sim
patingos išvaizdos ir labai kalbi kunigaikštienė. Jos kalboje reiš
kiasi didžiausias patriotizmas ir ilgėjimasis savo krašto. Sveikata 
neleidžianti gyventi Lietuvoje, dalį metų praleidžia Šveicarijoje, 
dalį ant Reino. Gyvendama kad ir svetur domisi ir seka Lietuvos 
gyvenimą. Ponia Pakštienė buvo net labai nustebinta, kaip ji pui
kiai orientuojasi ir žino, kas dedasi Lietuvoje, net vienuolės, pas 
kurias gyvena, yra gerai informuotos apie Lietuvą. Paklaustos iš 
kur visą tai žino, atsakiusios, kad kunigaikštienė jas nuolat infor
muoja. Kunigaikštienę aplankius norėjosi ilgai neužtrukti ir jos 
nevarginti, tačiau šypsodamosi dėkodama už aplankymą prašiusi 
pasilikti netikėtą viešnią kavai ir maloniai pasakojusi savo praeitį. 
Prisiminta jos gyvenimas Lenkijoje. Varšuvoje ji buvo Šv. Vincen
to a Paulo Draugijos pirmininkė, kur ji incognito lankydavo bied- 
nuomenės landynes. Savo lėšomis Varšuvoje yra įrengusi lietu
viams koplyčią, kurią išvažiuodama iš Varšuvos visiškai dovano
jo lietuviams. Gyvendama Lenkijoje visur ir visada pabrėždavusi, 
kad ji lietuvė, kas kai kam nelabai patikdavę. Teiravosi apie Šv. 
Vincento a Paulo Draugijos veikimą Lietuvoje. Sakosi, jeigu ji 
išsigalėtų, (nes paskutiniu laiku jos resursai sumažėję), tai steigtų 
Lietuvoje pensionatą mokslus einančioms mergaitėms, kur jos ga- 
lėtų gauti auklėjimą ir nereikėtų vargti ant sofų, talpintis ten, kur ' ö • 2

papuola. Jai norėtųsi, kad lietuvės būtų ne tik išmokslintos, bet ir 
gražiai išauklėtos, nes geras išauklėjimas, ypač moteriai, nemažiau 
reiškiąs kaip mokslas. Čia malonu konstatuoti, kad kunigaikštienė 
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O. LABANAUSKAITĖ

Šeiminis atlyginimas arba 
šeimų priedai darbininkams

• * K ’ . '

Šeiminio atlyginimo klausimą pirmą kartą visu autoritetu 
iškėlė popiežius Leonas XIII savo enciklikoj Rerum no v arum. Ten 
tas klausimas, būdamas perdėm praktiškas, rado ir teoretinį pa- 
grindimą.

Kas yra šeiminis atlyginimas? Tai yra toks darbininkui 
duodamas atlyginimas už jo darbą, kurį teikiant žiūrima ne į dar
bo jėgos pasiūlų ar paklausų gausumą ar trūkumą, bet į tai, kiek 
tas darbininkas turi šeimos narių, vaikų išlaikyti. Žinome, kad eko
nominio . liberalizmo įtakoj įsigalėjęs kapitalizmas ir darbo jėgą 
pavertė paprasta preke, kurios kainą nustato pasiūlų, paklausų 
dėsnis: daug siūlosi darbininkų kurioj, nors vietoj ar kuriai nors 
darbo sričiai, darbininko uždarbis krinta, mažai tėra pasisiūlančių, 
o darbo jėga reikalinga, darbininko uždarbis kyla.

Šitą dėsnį taikant gyvenime žmogaus darbo jėgai įvertinti 
žmogus darbininkas tapo skurdžiumi ir moraliniu ir materialiniu 
atžvilgiu. Juk jei žmogaus teikiamas darbas yra prekė, tai žmogus 
belieka tik mašina, o ne sudėtinga moralinė būtybė, turintį giliau
sių ir subtiliausių sielos išgyvenimų, uždavinių, reikalaujančių ir 
tam tikrų palankių materialinių sąlygų. Tokio teoretinio nusista
tymo laikantis anais laikais visai nebuvo žiūrima, ar darbininkas 
gali normaliai kaip žmogus gyventi: ar jis gali turėti šeimą ir ją

vienu tarpu jau yra visą savo sidabrą paaukojusi lietuvių studen-
- tų reikalams. Dar prieš karą kunigaikštienė Radvilienė L. K. Mo

terų Dr-jos steigiamai mergaičių namų ruošos ir amatų mokyklai 
Kaune yra paaukojusi per 450 rublių, o dar ir dabar gausiomis 
aukomis remia Vaikelio Jėzaus dr-jos prieglaudą.

Atsisveikinant, kunigaikštienė prašiusi perduoti jos širdin
giausius sveikinimus, visai Lietuvai. . . .

Be šių vizitų, p. Pakštienė padarė vizitus kitiems ir muzikui 
kompozitoriui Bovet, kuris gerai pažįsta Lietuvos muziką ir yra 
sudaręs koncertų iš lietuviškų dainelių.

Po sudie Friburgas ir Šveicarija, ponia Pakštienė išvyko į 
Paryžiaus parodą, kur sutiko labai daug lietuvių.
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padoriai išlaikyti, ar jis gali žmoniškai pavalgyti, žmoniškai pa
kenčiamai gyventi, ar jis gali atlikti savo pareigas kaip pilietis, 
Bažnyčios narys, visuomenės narys.. Nestebėtina todėl, kad 19 šimt. 
viduryje, ypač antrojoj joję ketvirty, pramonės darbininkų būklė 
buvo nežmoniškai baisi ir darbininkai buvo atsidūrę daug bloges
nėj padėty, negu baudžiauninkai. Buvo jau atsiradę ir teoretikų, 
tvirtinančių, kad taip ir turi būti, nes toks yra pramonės egzisten
cijos būtinas reikalavimas.

Kuo pateisinti šeimini atlyginimą? Bet tam žmogaus darbi
ninko nužmoginimui skersai kelio atsistojo krikščioniškoji sociali
nė doktrina, Leono XIII lūpomis paskelbusi, kad darbas nėra prekė, 
kad jo teikėjas darbininkas nėra mašina, kad darbininkas turi ne 
tik teisę, bet ir prievolę sukurtą šeimyną žmoniškai aprūpinti iš 
savo uždarbio. Iš to jau plaukia logiška išvada, kad darbininko už
darbis bus tik tada normalus, kada jis galės tuos reikalavimus pa
tenkinti, kita logiška išvada yra ta, kad darbininko uždarbio nusta
tymo pagrindinė norma turi būti ne darbo rinkos svyravimai, bet 
pragyvenimo minimumo patenkinimas. Tai yra bendras visų dar
bininkų uždarbio nustatymo dėsnis. Šeiminio atlyginimo nustaty
mo pagrindas yra taip pat pragyvenimo minimumas, tik pragyve
nimo minimumas ne vienam žmogui, bet visai darbininko išlaikomai 
šeimai, nes ji turi teisės pragyventi iš šeimos galvos Uždarbio. Ki
tokia padėtis būtų priešinga prigimties tvarkai. Tad darbininkas 
turįs šeimą turi teisės uždirbti daugiau, negu šalia jo tą patį darbą 
dirbąs darbininkas viengungis ar jau neturįs pareigų savo šeimai. 
Mechaniškos lygybės šalininkai čia tuoj padarys priekaištą, kad 
tokia tvarka bus neteisinga: abu lygiai dirba, o ne vienodai gauna. 
Pasiliekant tos pačios mechaniškai suprastos lygybės ribose reikia 
nepamiršti, galvojant apie teisių lygybę, ir apie pareigų lygybę. 
O juk pareigos viengungio ir šeimos tėvo, rodos, nelygios. Taikant 
už tą patį darbą nevienodą uždarbį arba, kitaip tariant, praktikuo
jant šeiminį atlyginimą, viengungis nuskriaustas nebus, nes jis už
dirbs kas jam reikalinga. Jei visuomenė, per prekybos, pramonės 
ar žemės ūkio įmonės savininką duos šeimos tėvui daugiau uždar
bio, tai ji atliks jo atžvilgiu tik tai, ko reikalauja teisingumas: 
atlygins nors dalinai šeimos tėvui už jo visuomenei daromą pas
laugą — šeimos auginimą.

Kaip vykdoma ši reforma praktikoj? Šeiminį atlyginimą arba 
šeimų priedų mokėjimo plačiausiu matu praktikoj vykdo tuo tarpu 
tik dvi valstybės: Prancūzija ir Belgija. Buvo pradėjusi tą reformą 
organizupti ir Australija, bet kaip toli ji yra nuėjusi, žinių neturiu. 
Prancūzijoj ir Belgijoj reformą pradėjo privati iniciatyva tuoj po 
karo. Susitarė grupė pramonininkų įsteigti bendrą kasą, į kurią su
tarė nešti kas mėnuo po atitinkamą sumą nuo kiekvieno savo įmo
nėj dirbančio darbininko. Iš kitos vėl pusės sutarė, kad kasa mokės 
kiekvienam susitariančiųjų įmonėse dirbančiam šeimos tėvui po 
tam tikrą priedą, kurį jie taip pat savo sutarty nustatė.

Šis humaniškas sumanymas, pasirodęs lengvai įvykdomas 
praktikoj turint gerą valią, pasidarė labai užkrečiamas ir pakilo hal
sai, kad įstatymas jį padarytų privalomu ir tiems, kurių privati 
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iniciatyva nesujaudino. Vyriausybė greit išgirdo visuomenės balsą ir išleidusi šeimos priedų įstatymus, tą priedų • mokėjimą įvedė visoj pramonėj ir prekyboj. Priedo nustatymo pagrindas yra vaikų skaičius. Priedai už kiekvieną vaiką įvairuoja pagal vaikų skaičių. Įnašus į taip vad. kompensacijos kasas įmonininkai moka nuo darbininkų skaičiaus. Jis, žinoma, taip pat nevienodas — įmonės yra padalintos į klases su skirtingu mokesčiu. Mokestis skiriasi taip pat pagal tai, kurioj krašto daly įmonė randasi. Žodžiu, šeimų priedų mokėjimas yra organizuotas tuo pačiu principu, kaip ir socialinis draudimas, tik čia savo įnašais nedalyvauja pats darbininkas, o tik įmonininkas ir. valstybė, nes ši pastaroji prisideda prie kasų administravimo išlaidų padengimo.
Šeimų priedai ir moterų darbo laisvė. Teoretiškai daug kas pritarė šeimos priedų mokėjimo idėjai, tačiau praktikoj vykinti jos teprivertė tik bėda: darbininkų šeimų didelis moralinis ir materialinis skurdas, o Prancūzijoj specialiai ir didėlis gimimų skai- - čiaus mažėjimas net darbininkų šeimose. Prieš karą ir tuoj po karo, kada darbo jėgų pareikalavimas buvo nepaprastai didelis (reikėjo atstatyti karo sugriautą pramonę), darbininko šeima visai neteko motinos, nes jos ir dėl skurdo ir dėl noro užsidirbti geresniam pragyvenimui išėjo į dirbtuves ir ten praleido didesnę dienos dalį — ką sakau? — visą darbingą dieną. Šeima be motinos namie visaip skursta. Ir.-kilo judėjimas darbininko šeimai grąžinti motiną, kad ji grįžusi ten skurdo nekęstų, bet galėtų gerai ir naudingai pareigas eiti, šeimos galva turėtų uždirbti tiek, kiek reikia padoriai šeimą išlaikyti. Tai ir . buvo vienas iš šeiminio atlyginimo laimėjimo motyvų. Prancūzijoj šeimų priedus išmoka tiesiai motinai arba tam, kas faktiškai rūpinasi vaikais.Įvedant tuos šeimų priedus, buvo raginta, kad moterys motinos atsisakytų nuo apmokamo darbo kaip darbininkės ir pasišvęstų vien tik šeimai. Tačiau nei Prancūzijoj nei Belgijoj jokios prievartos pavartota nebuvo. Nors mėginimų būta. Belgijoj senatan buvo įneštas įstatymas, draudžiąs moterims - motinoms užsiimti apmokamu darbu už šeimos ribų. Bet įstatymas nepraėjo. Prancūzijoj įnešta pataisa prie šeimos priedų įstatymo, kuri siekia to, kad šeimoms, kurių motina atsisako nuo apmokamo darbo įmonėse, būtų mokamas didesnis Šeimų priedas, o toms, kurių motinos dirba įmonėse kaip darbininkės, mažesnis. Pataisa, rodos, dar nėra parlamento priimta. Feministės čia įžiūri pasikėsinimą prieš moters darbo laisvę, bet man atrodo, kad taip baisu nėra ir jokioj valstybėj kokių nors baisių skriaudų padaryta nebus. Kad motina galėtų pasišvęsti vien tik savo šeimai ir nebūtų priversta dar bėgti jai uždarbiauti, tai būtų ne jai padaryta skriauda, bet socialinė pažanga. Žinoma, jokia prievarta ir niekur nėra pateisinama. Naudingos reformos tik tada atneša naudą, kada jos yra visų suinteresuotų sąmoningai ir su noru priimamos. Prievartos momentas tegali padėti veikti tik tada, kada atsiranda neprotingas užsispyrimas.
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STEP. MIŠKINYTĖ

Studentės įspūdžiai iš 
Paryžiaus

Vieną grąžų birželio mėn. vakarą, didelis būrys (82 asmenų) 
V. D. Universiteto studenčių-tų sėdo Kauno stotyje į traukinį, ku
ris šniokšdamas išvežė į seną, amžių bėgyje, garsų Paryžių.

Maždaug po dviejų valandų kelionės privažiavom vokiečių sie
ną ir atlikę kai kuriuos formalumus, palikom gimtąjį kraštą ir at
sidūrėm rytprūsių žemėje. Šis kraštas artimas lietuvio širdžiai, nes 
čia gyvena svetima dvasia kvėpuodami lietuvių broliai — prūsai. 
O kad prabiltų tie platūs laukai ir tos kur-ne-kur dar užsilikusios 
tamsiosios girios, jos kalbėtų mums suprantama prūsų kalba.

Traukinys Šniokšdamas vis bėga tolyn ir tolyn. Kelioliką mi
nučių pailsėjęs Karaliaučiuje vėl neša mus pirmyn. Štai Marien
burgas. Čia dar matosi sena garsi savo praeitimi Kryžiuočių Or- 
deno pilis, ir nejučiomis veržiasi iš krūtinės: „Aš parnešiu sau iš 
prūsų plieno kardą kietą...“

Privažiavom lenkų koridorių. Vokiečių traukinio durys užra
kinamos ir prisistato jau Lenkijos išdidūs valdininkai su keistomis 
viršugalvyje keturkampėmis — konfideratkomis.

Kitą dieną pasiekėme Berlyną... Garsus Berlynas savo didu
mu, nepaprastu judėjimu, savo paminklais, bet didžiausias Berly
no pasididžiavimas yra jo zoologijos sodas, kuriame atrandi visos 
pasaulio gyvūnijos atstovus — pradedant žvėrių karaliumi — liūtu 
ir baigiant mažiausiu vabalėliu. Todėl ir mes sustoję Berlyne pir
miausia ir nusiskubinome apžiūrėti zoologijos sodą, kuriame gana 
ilgai išbuvome.

Iš Berlyno greituoju traukiniu artinomės prie mūsų kelionės 
tikslo — Paryžiaus. Po gana sunkios ir vargingos nakties, be mie
go, atvykom į Prancūzijos sostinę — Paryžių. Lietingas ankstyvas 
rytąs. Tačiau mūsų džiaugsmui, kol mes autokarais nuo stoties pa
siekėme Cite Universitaire, kur mes apsigyvenom, lietūs nustojo ir 
oras pragiedrėjo.

Cite Universitaire — tai dalis Paryžiaus miesto, kuriame gy
vena įvairių pasaulio tautų studentai. Kiekviena valstybė stengia
si turėti čia savo studijuojančiai jaunuomenei patogius erdvius rū
mus. Studenčių-tų bendrabučiai moderniški, puikiai ir patogiai 

f įrengti. Teko matyti ir puikiai įrengtą, moderniškiausiomis prie
monėmis aprūpintą sporto salę ir didžiulį vandens baseiną maudy
muisi.
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Pietaudavom studentų valgykloj, kurioje telpa apie 1000 stu- 
denčių-tų. Pietus kiekvienas pasirenka pagal skonį ir apetitą. Vis
kas išdėstyta ant- ilgiausio bufeto ir studentai iš eilės nuo vieno 
galo bufeto^ kur gauna didžiulę lėkštę (tacą), šaukštus, peilius ir 
šakutes, pasirinkdami valgius ir gėrimą eina prie kito bufeto galo, 
kur gauna prancūzišką duoną ir sąskaitą. Pavalgęs kiekvienas savo 
indus nuneša į plovyklą, kuri yra prie išėjimo iš salės, užsimoka ka
soj už pietus ir tada jau gali išeiti. Nors pietauja studenčių-tų la
bai daug vienu kartu, tačiau tvarka visur pavyzdingiausia, jokio 
susikimšimo, susigrūdimo, stumdymosi neteko pastebėti, nors ben
drai, studentai yra labai triukšmingi. Prisimenu, kai pirmą dieną 
mes įėjom į valgyklą ir vietiniai studentai pradėjo šaukti, rėkti, 
ploti — kilo didžiausias triukšmas, o mes negalim suprasti, kodėl 
jie taip šaukia, žiūrim, šypsomės patenkinti ir manom, kad jie pa
matę mus tokias ovacijas kelia. Tik • štai kaž-kas perspėjo „nusiim
kit kepures“ — ką mes tuoj ir padarėm ir tada nuaidėjo per salę 
„a-a-a“ žemu tonu — atslūgo triukšmas. Pasirodo, kad pas juos 
studentai į valgyklą neina su kepurėm. Vėliau mes jau supratom, 
kada jie šaukdavo „šapo“, „šapo“... (chapeau), jei kuris pasirodyda
vo valgykloje su kepure, kad ne ovacijas kelia. Paklausus jų, kodėl 
jie taip triukšmauja dėl kepurių, atsakė, kad jie nenori, kad atėjęs 
pas juos jaustųsi lyg restorane, bet būtų jų svečiu, o svečiui būti 
su kepure nepritinka. .

Pavydėjom prancūzų studentams jų didžiulės ir patogios 
universiteto salės, kurios mūsų universitetui labai stinga. Salė 
didelė su balkonu, minkštos kėdės, divonai. Charakteringa, kad

♦ *

prie kiekvienos kėdės yra pritaisyta peleninė. Pasirodo, kad čia 
salėje rūkoma, tą mes greit įsitikinom. Šioje salėje mums teko dai
nuoti lietuviškas dainas ir šokti mūsų liaudies šokius įvairių tautų 
studentams. Čia buvo kinas ir japonas, negras ir mulatas, pran
cūzas ir vengras, mažarusis ir lenkas ir tt... Ir dauguma jų išgirdo 
pirmą kartą lietuvišką dainą, pamatė šokius, išgirdo, kad yra Lie
tuva, kas ji ir kur ji yra. Paskaitą apie Lietuvą skaitė vienas iš 
vietinių profesorių. Ir kaip tik paskaitos metu teko pastebėti, kad 
studentai laisviausiai rūkė ir niekas į tai nereagavo.

' * Iš viso Paryžiuj laisvė jaučiama visur, o ypač studentų tarpe. 
Lotynų kvartale studentai sutikdami mus ištiestomis rankomis ir 
šaukdami ura! halio! nuolat klausdavo: „Kas jūs? švedai, norve
gai, italai...? Iš kur? Tai buvo klausimai, į kuriuos mes nuolat tu
rėdavom atsakinėti.

Paryžiuje mūsų dėmesį pirmiausia atkreipė tamsūs, lyg ap
rūkę, visi namai ir kavinės gatvėse.

Visų mūsų noras buvo kuo greičiausiai pamatyti pasaulinę 
parodą, apie kurią tiek daug teko girdėti ir spaudoj skaityti. Su
sėdom visi į požeminį traukinį ir važiuojam. Po gero pusvalandžio 
kelionės privažiavom parodos aikštę. Prieš mūsų akis pasirodo 
Eifelio bokštas. Bokštas, kuris du kartu maždaug yra aukštesnis 
negu mūsų radio stiebai. O aplink Eifelio bokštą naujausias mies
tas abiem Senos pusėm, parodos pavilijonai, dažyti įvairiausiomis 
spalvomis ir įvairiausių stilių.

F o
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P. Kaupelytė - Kaveckienė,koncertavusi kartu su V. D. 
Universiteto choru Paryžiuje

Apžiūrėjus rusų ir vokiečių pavilijonus, kurie pasižymi savo 
didumu ir įrengimu, Pabaltijos valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos jungtinis pavilijonas atrodė gana paprastas ir kuklus.

Įėjus į lietuvių pavilijoną pirmiausia dėmesį atkreipia dail. 
Galdiko dekoratyvinis triptikas 8 X 3,70 m. Tai didžiausias pa
veikslas, kuris užima vieną pavilijono sieną. Sudarytas jis iš trijų 
dalių, kur atvaizduota: Lietuva pajūrio kraštas, Lietuva darbo 
metu ir Lietuva poilsio metu. Triptikas labai gražus ir suteikia 
švelnų, ramų ir malonų Lietuvos vaizdą.

Antras žymesnis eksponatas mūsų pavilijone tai ,,Rūpintojė
lis“, kuris iš vieno ąžuolo kamieno yra išdrožtas p. Vebro. Tai yra 
dviejų metrų aukščio statula, pastatyta mūsų pavilijono centre. 
Be to randame čia ir keramikos dirbinių, visą eilę lėlių, tautiškais 
drabužiais ir įvairiai įscenizuotos: verpėjos, audėjos; fotografijų iš 
įvairių Lietuvos kampelių, vaizdų, audinių, gintaro išdirbinių ir tt...

Jei bendras parodos vaizdas ypatingo įspūdžio ir nepadarė, 
reikia būti didesniu technikos žinovu, kad tinkamai tai įvertinti, 
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tai Eifelio bokštas savo įvairiaspalviu ugnies žaidimu ir įrengti 
Senoje fontanai,, kurie, lyg švelnios strauso plunksnos lengvo vė
jelio kedenamos, tyliai tryško nakties prieblandoj apšviestame ho
rizonte, buvo kažkas nepaprastai žavėtina ir nepamirština.

O kiek gražių bažnyčių! Aplankėme garsią Paryžiaus kate
drą, Šv. Jėzaus Širdies bažnyčią, Šv. Genovaitės bažnyčią, kur 
prie jos karsto šimtai žvakučių dega ir žmonės suklaupę jos pagal
bos maldauja ir eilę kitų. Ir visur pastebėjom bažnyčiose prie šv. 
paveikslų, altorių deginant žvakutes, panašiai kaip stačiatikių cer
kvėse. Pas mus tokio papročio nėra.

Aplankėm Louvro muziejų, kurį pilnai apžiūrėti ..reikėtų sa
vaičių, o ne dienos laiko. Čia matome seniausių laikų graikų, ro
mėnų, eigiptiečių skulptūrų, čia teko pamatyti ir garsiąją Rafaelio 
Moną Lisą su jos žavinga šypsena ir daugybę kitų garsių meninin
kų kūrinių.

Sustojom Napoleono bažnyčioj prie jo karsto, kurs daug ką 
tyliai mums kalbėjo apie praeitį to didžiojo žmogaus. Juk tai ilsisi 
asmenybė, prieš kurią prieš šimtą metų drebėjo pasaulis, o baltas 
jo žirgas trypė juk ir Lietuvos keliais. '

Prancūzės moterys mus dėmesį atkreipė savo kukliu apsiren
gimu, nes mes tikėjomės rasti ką kitą, tikėjomės matyti prancūzes 
tokias, kaip matome madų žurnaluose. Apsirengusios daugumoj 
sportiškai, kostiumėliai, sportiškos suknelės, žemi batukai. Ir stu
dentės, kiek teko matyti, taip pat sportiškai nešioja. Tai atrodo pap
rastai, kukliai, o drauge skoningai. Visur jaučiamas paprastumas 
ir elegancija. Visas tualetų įvairumas, blizgesys ir puošnumas pa
sirodo vakariniuose baliniuose drabužiuose. Tačiau kiek prancū
zės kukliai rengiasi? tiek nekukliai dažosi. Per savaitę neteko ma
tyti nė vienos prancūzės, kurios veidas, lūpos, antakiai, o daugelio 
ir plaukai, nebūtų moderniosios kosmetikos paliesta. Mes prancū
zėm atrodėm: vienom savotiškai keistos ir jos negalėjo suprasti, 
kaip jaunos studentės gali nevartoti kosmetikos, skaitė lyg netvar
kingumo pažymiu; kitos gi tuo labai gėrėjosi ir ypatingai šį reiš
kinį, kiek teko kalbėti, pastebėdavo vyrai. 1 , ■ .

Grįžus į Lietuvą, daugelis tuoj klausdavo: „ar ištikrųjų jums 
Paryžiuje taip viskas sekėsi kaip spaudoj buvo rašyta?“ Reikia 
pasakyti, kad po priėmimo miesto rotušėje, kur dalyvavo įvairių 
tautų atstovai, lietuviai ištikrųjų pasirodė labai gerai ir įgijo tuoj 
visų simpatiją. Vėliau ir folkloro šventėje ir koncertai Pabalti jos 
pavilijone pavyko gerai. Ypatingai visus, žavėjo mūsų liaudies šo
kiai, kuriuos šoko Universiteto choristės — aštuonios poros, ku
riems vadovavo p. Vokietaitytė.

Grįžome į Lietuvą su gera, pakelta nuotaika, nes jautėme, 
kad tikslą, kuriuo važiavome į Paryžių, būtent parodyti pasauliui 
skambią lietuvišką dainą, jos originalius šokius ir atstovauti Lie
tuvą tarptautinėje folkloro šventėje, kiek mes pajėgėme atsiekė
me ir pasirodėme nė kiek neblogiau už kitas tautas, bet dar net 
geriau.
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Mūsų menininkės su daina 
užsienyjeDaug yra būdų tautoms kultūriniai bendrauti, vienoms kitas pažinti, parodyti ką turi būdingo, gražaus, kuo džiaugiesi ir didžiuojiesi. Mūsų garso menininkės neretai savo dainomis kalba į svetimuosius. Šią vasarą ypač gausiai mūsiškės su dainomis pasirodė užsienyje. Vienas įdomiausių pasirodymų tarptautinėje arenoje buvo V. Dagelytės-Valatkienės ir j. Mažeikos dalyvavimas tarptautiniame dainavimo, smuiko ir čelo konkurse Vienoje, kur jie garbingai atstovavę lietuvių dainavimo meną. Konkursas vyko puošniuose Valstybės Muzikos Akademijos rūmuose š. m. birželio mėn., kuriame dėl pirmenybių rungėsi keli šimtai įvairių tautų menininkų, jų tarpe 130 dailininkai. Konkurso dalyviai turėjo pasirodyti prieš gausingą jury komisiją (40 asmenų), kurią sudarė žymiausi Vienos Valstybės Muzikos Akademijos profesoriai, dirigentai, operos ir filmų režisoriai bei muzikos kritikai. Geriausiai pasirodžiusiems konkurso dalyviams buvo paskirtos premijos, diplomai ir pažymėjimai. Lietuviai laimėjo sidabro medalių— 

J. Mažeika ir pažymėjimą — V. Dagelytė-V alatkienė. Čia ypatingai malonu pažymėti, kad V. Dagelytė-Valatkienė, vos tik šiemet baigusi Kauno konservatoriją ir kaip teko sužinoti iš pradžių net nemaniusi ir nesirengusi konkurse dalyvauti, tik prieš pat konkursą,. raginama savo profesorių ir kai kurių dainos menininkų, ryžosi šiam didėliam bandymui, kuris ir pavyko. Baigiant konkursą buvo du koncertai, kurių klausė apie 2000 asmenų, ir buvo išdalintos
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dovanos: piniginės premijos, medaliai ir pažymėjimai. Pirmąją 
piniginę premiją 2000 šilingų laimėjo graikė Christina Eftimiadis.

V. Jonuškaitė-Zaunienė Paryžiuje 2 kartu dainavo „Carmen“ 
rolėje operoje „Opera comique“, koncertavo Paryžiaus radiofone 
ir Pabaltijos pavilijone, kur giliu nusiteikimu padainavo liaudies 
ir originalios kompozicijos dainų. Šis koncertas buvo skirtas rink
tinei Paryžiaus publikai, kurią sudarė diplomatinio, meno ir moks
lo pasaulio atstovai.

Gražina Matulaitytė koncertavo Pragoję ir Kopenhagoje. Apie 
jos koncertus gražiai atsiliepė tenykštė spauda, o mums džiugu, 
kad solistė gražiai pagarsino Lietuvą.

A. Staskevičiūtė per Baltijos Tautų kongresą Taline daina
vo „Fauste“. Opera buvo' parodyta, kongreso dalyviams iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos.

P. Kaupelytė-l^aveckienė, kartu su V. D. Universiteto choru 
koncertavo Paryžiuje.

A. Dambrauskaitė Vienoje davė radijo koncertą. Laikraščiai 
ta proga įdėjo ilgesnių straipsnių apie dainininkę ir Lietuvos teatro 
veikimą, apie žymiuosius mūsų dramaturgus ir kompozitorius. Vie
noje A. Dambrauskaitė pakviesta dalyvauti 10 operų pastatyme.
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O JUODVALKYTĖ

Piemenėlis
Tu gal norėtumei, kaip mažas piemenėlis, 
Sėdėti pamiškėj ir pūst švilpynę;
Neatsimint, kad yra dar kažkur pasaulis su savo šypsena kasdiene 
Ir nieko nematyt, tik saulę ir dangi^jnėlyną.

Norėtum nežinot, kad yra laimė didelė ir niekad nepasiekiama, 
Pamiršti valandas, kurios gal ir tave paglostė, 
Neatsimint vakardienos su saulės šypsniu žėrinčiu, 
Kai tu buvai lyg pasakos karalius deimantiniam soste.

Norėtum gal užmerkt akis visam vakar dienos spindėjimui • 
Ir nežinot, kad kartais laimė žmones lanko.
Kaip mažas piemenėlis pust pamiškėj karklą švilpynę 
Ir verkt iš ilgesio kur nors tylioj palaukėj.

Bet savo ilgesį sukaustysi tik šypsena negailestinga, 
O tavo laimė gal raudos suklupus...
Kam, Viešpatie, Tu šypseną davei laimės neduodamas?
Kartosi besi į nokiančiomis lūpoms.

A. Dambrauskaitė - A. Staškevičiutė
J -, * ■
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V L. PROSCEVIČIUTĖ
G. Matulaitytė

(Gražinai Matulaitytei)
Buvo kvepiantis pavasaris
Soduose ir pievoj.
Kai visur gražutes pasakas 
Gluosniai sekė jievom.

Mėnesiena sode nardė,
Lyg krikštole vynas, 
Ir mačiau aš tavo vardą 
Padangių žvaigždynuos.

Man gražesnės Tavo akys
Už ragių vosilkas,
Be Tavęs didingos naktys 
Nuobodžios ir pilkos.

Aš mačiau — žydėjo vyšnios
Lyg baltu aksomu,
O tačiau... man blunka viskas, 
Ką renki sau fonu.
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■ O. P. .

Šių dienų japonės ir kinės
Viso pasaulio akys atkreiptos į T. Rytus su klausimu —- ko 

kariauja Kinija su Japonija? Japonai bombarduoja kinus, visą kraš
tą kviečia į kovos talką, o kartu imperatoriaus rūmuose po impe
ratoriška globa organizuojamas poezijos konkursas, į kurį įrašo 
41 000 asmenų. Kaip tą suderinti — karas ir poezija? » . * . ' . . • - • . . • "

Tai didelių kontrastų šalis

Tokio šalia moderniškiausių namų — menkiausios trobelės iš 
medžio ir popierio. Gatvėse — liuksusinis automobilis ir vežimas 
žmogaus vežamas. Dvejopi aspektai padeda geriau suprasti ir ja
ponę moterį. Japonių auklėjimas irgi dvejopas. Iki 12-—13 metų 
moderniškos japonės gauna tik japonišką išauklėjimą, čia jos iš
moksta arbatą serveruoti, nes pas juos tai labai komplikuota, gė
les į bukietus sudėti, griežti gitara ir tautine arfa. Tai mokslas 
gražių manierų ir malonumų. Tame amžiuje jos studijuoja kinų 
raides, kurių yra keli tūkstančiai, skaito kinų poetus, filosofus. Po 
12—13 metų pradeda mokytis vakarų kultūros, išmoksta svetimas 
kalbas, būtinai anglų, studijuoja Europos literatūrą, muziką. Bet 
visur šalia moderniškumo antitezėje spindi japoniškumas.

Čia tautiniai drabužiai iš medvilinės, šalia moderniškiausias 
apsirengimas, čia japonė nusižeminusi pagal senas tradicijas seka 
paskui vyrą, šalia susikabinusios rankomis eina poros, čia japonė 
studijuoja, o vyšnių žydėjimo šventėje atlieka visus religinius pa
pročius giliu nusiteikimu kaip ir jos senuolės. Japonijoje greta stovi - 
moderniška ir senoviška moteris. Statistika rodo, kad Japonijoje 
yra 4V2 milijonų neištekėjusių moderniškų moterų — „mogos“, iš 
kurių 4Oo/zo moka vairuoti automobilius, 10% yra pilotės arba mo
kinės pilotės, 70% moka kelias kalbas, . 53% dirba įvairiose įstai
gose, o iš . tų 28% dirba kaip valdininkės. % „mogų“ nešioja aki
nius. Japonijoje moterų 3 kartus daugiau negu vyrų. Didžiausia 
jaunos japonės svajonė ištekėti. Ji svajoja, kad ištekėjusi bus lai
minga, važiuos automobiliu, turės du vaikus, kurie ketverių metų ' ■ . įmokės plaukti. Tai laimingosios moterys, bet Japonijoje yra daug 
mergaičių skurdo ir vyrų įstatymų nelaimingos aukos. Bedarbiai 
ir neturtingi ūkininkai parduoda savo dukteris fabrikui arba stam
biam žemvaldžiui. »

Daugelis keliautojų su švelnumu aprašo japonų miestų links
mybių kvartalus, bet užmiršta, kad šalia poetiškų dekoracijų eina 
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didžiausia mergaičių eksploatacija ir prekyba. Neišpasakytai daug 
jaunų mergaičių mažai apmokamu darbu užtat ir japonų medvilnė
visame pasaulyje yra pigiausia. Japonų menas,, šventės, moderniškai 
sutvarkyta valstybė vis dėlto, reikia pripažinti, didele dalimi lai
kosi ant japonių pečių.

Kuo įdomios kiriės
Kinija panaši į Japoniją tuo, kad ir čia jaunos mergaitės be 

laiko turi užsidirbti sau pragyvenimą. Neretai fabrikuose matyti 
šalia mašinos padėti krepšiai, kuriuose guli dulkių apnešti kūdi
kiai. Vaikų mirtingumas didžiausias. Dabar daromos didelės pa
stangos jį sumažinti, kuriami sveikatos centrai, apmokamos slaugės, 
kurios vaikšto po namus: nuo 1929 m. įkurta akušerių mokyklų. 
Moterų emancipacija daro šuolius. Nyksta dirbtiniu būdu suspaustos 
„mažos kojos“. Prieš 40 metų buvo retas atsitikimas — kine su sa
vo vyru prie vieno stalo. Net didelėse iškilmėse jos rinkdavosi į
atskirus kambarius ir nevalia buvo įeiti, kur susirinkdavo vyrai. 

. Per penkerius paskutiniuosius metus Kinijoje ypatingai daug kas 
pasikeitė moterų naudai. Tą perversmą moterų gyvenime padarė 
Kinijos diktatorius Čiangkaišekas savo žmonos paveiktas. Šiandien 
kine gali būti advokatė, daktarė, žurnalistė, stenotof istė ir net poli
cininkė, kas nesenai įvyko Pekine paskyrus 25 moteris policinin
kėmis. Kuo įdomi toji moteris, kuri tą moterų iškėlimą inspiravo. 
Tai Čiangkaišeko žmona Meiling Čiangkaišek, mokslus ėjusi Ame
rikoje. Meiling yra pirmoji moteris, paskirta prie vyro gen. štabo 
ir yra jo oficialioji adjutante; ji taip pat eina karo aviacijos prie 
centr. vyriausybės viršininko pareigas. Kaip Kinijos armijos

< ■ . . ■ ■ ' .. ■ • >

Japonės tautiniais drabužiais šoka
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Madona Kint* dalL L- Cer?

vado adjutantas ji dalyvauja visuose štabo pasitarimuose, redaguo
ja jo karininkams pranešimus ir kasdieninius kariuomenės dalims 
įsakymus. Ji nuo vestuvių dienos lydi Ciangkaišeką visose jo in
spekcinėse kelionėse ir po frontą. Meiling yra puiki lakūnė ir nepa
prastai drąsi automobilininke. Kalba ir rašo angliškai, prancūziš
kai ir vokiškai. Ji yra oficiališkoji vyro vertėja, nes Čiangkaišekas 
nemoka nė vienos svetimos kalbos. .

Čiangkaišeko žmona pasižymi didele orientacija ir inteligen
cija. Ji 1934 m. atliko didelį valstybei darbą, tarpininkaudama tarp 
Fukio sukilėlių ir Čiangkaišeko štabo, itai pernai sukilėliai buvo 
pagrobę Ciangkaišeką ir grasė jo gyvybei, ji nuskrido į sukilėlių 
štabą, čia vedė derybas, po kurių Čiangkaišekas buvo paleistas.

Ji däug dirba ir visuomenės gyvenime. Ji yra „Naujasis gy
venimas“ organizacijos pirmininkė. Šios organizacijos tikslas įdiegti 
kinams vienybės jausmą ir tautiškumo pajautimą.
, Dabar, prasidėjus karui su japonais, Nankine ji įsteigė visų 
Kinijos moterų organizacijų centrinę sąjungą kariuomenei remti. 
Ji savo kalbomis ragina visą kraštą, o ypač moteris ginti ir kovoti 
už savo šalį. Meiling čiangkaišek laikoma pirmąja moterimi Ki
nijoj tarnybos atžvilgiu. Antroji moteris Kinijoj yra jos mokslo 
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M. Čiangkaišekienė, 
Kinijos diktatoriaus žmona

draugė panelė Huang, kuri nesenai buvo paskirta konsulu į Londo
ną. Huang yra kilusi iš neturtingojo luomo, labai jauna pradėjo 
uždarbiauti, ji buvo arbatinėje padavėja ir krautuvėje pardavėja 
vakarais dirbdavo transporto agentūroje, o grįžusi iš darbo studi
juodavo iki aušros. Gavusi doktoratą dirbo įvairiose ministerijose, 
kol buvo paskirta į diplomatinę tarnybą Londone. Už jos nuopel
nus kiniečių moterų sąjunga ją apdovanojo ordinu. Iš kitų kinie
čių garsios pirma lakūnė Hoang-Ho, Wakg, kuri Pekine yra didelio 
žurnalo direktorė. Atsidarius durims į platesnį gyvenimą ir pasaulį 
kinės smarkiai progresuoja.
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DR. J. PETKUNAITĖ

Iš Baltijos valstybių motinų ir 
vaikų globos konferencijos

Konferencija vyko 1937 m. birželio mėnesį Taline, gražioje 
senoviškoje Estijos sostinėje. Pagrindinės paskaitų bei diskusijų 
temos: gimimų mažėjimo priežastys ir kova su tuo, keliai ir būdai 
gausingai ir sveikai kartai užauginti, vaikai tautos ir valstybės 
ateitis. Vedamoji mintis — socialinė sveiko vaiko apsauga ir globa. 
Štai ištraukos kaikurių rezoliucijų: Dr. med. Maddison (Estija): 
„Tautiniai valstybiniai Estijos, Latvijos ir . Lietuvos interesai neati
dėliojamai reikalauja stengtis padidinti gimimų skaičių ir suma
žinti ypač vaikų mirtingumą; taip pat kiekviena tauta užintere- 
suota aukštesnėmis kiekvieno vaiko savybėmis. Turint galvoje, kad 
vaikai yra brangiausias tautos turtas, būtina, kad valdžia remtųsi 
populiacinės politikos principais. Populiacinės politikos klausi
mams gvildenti, savo tautos normalioms kūno ir dvasios savybėms 
pažinti ir eugehikai studijuoti reikalinga įsteigti atskirą katedrą 
Kauno, Rigos ir Tartu medicinos fakultetuose“.

Dir. O. Silis (Latvija) — rūpintis sumažinti emigraciją į 
miestus.

Dr. A. Birutavičienė ir kun. Mieleška (Lietuva): 1) išdirbti 
bendrą Baltijos valstybėms socialinės motinų ir vaikų: globos sta
tutą, 2) tobulinti personalo paruošimą socialiniam darbui, 3) įvesti 
motinos ir vaiko higieną visose moterų mokyklose, 4) auklėjant vai
kus mokyti lygiai vertinti visų darbą (kad nebūtų „ė, tai bobų dar
bas“, ar „ė, tai vyrui netinka“ ir pan.).

Dr. Voremaa, socialės m-jos vaikų apsaugos inspektorė (Esti
ja): įvesti 1 metų praktinius ir teoretinius kursus mergaitėms iš 
motinos ir vaiko higienos, pedagogikos, vaikų psichologijos.

Dir. Šostakas (Lietuva)): išrūpinti iš valstybės progresyvinius 
vaikų priedus. 

\ ’ ■ . ■ ■

Posėdžiams pasibaigus įvyko autobusais ekskursija Talino’ 
apylinkėse. Apžiūrėta Piritą, Talino pajūrio kurortas, estų raudo
nojo kryžiaus Konstantino Pätso vardu oro mokykla Koše*); jauni
mo aikštė Kadriargo parke ir vaikų namai (— lopšelis) Nomme*).

. . 5

Sustosime kiek ilgiau ties oro mokykla (Freiluftschule). Mo
kyklai vieta yra paties prezidento Pätso parinkta ir iš jojo vasaros

■ . *) Vietos pavadinimas.
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rezidencijos matoma. Randasi pušyne, sausoj vietoj, 8 km. atstumo 
nuo Talino. Pastatyta su šiaudiniu stogu (nes taip esą šilčiau) tau
tiniame stiliuje pagal vienos estės inžinierės planą. Vidaus įrengi
mas moderniškas, patogus, dar tebebaigiamas. Mokykla skiriama 
silpnesnės sveikatos vaikams. Tai mokykla — sanatorija. Yra ben
drabutis. Talpins 200 vaikų.

Jaunimo aikštė (Jugendpark) Kadriarge daugiau mokyklinio 
amžiaus vaikams veikia vasaros atostogų metu. Grynas,oras, saulė, 
didelis baseinas, gimnastikos aikštė, valgykla tautiniame stiliuje, 
duoda patogų ir sveiką poilsį miesto vaikams. Ekskursija pataikė 
kaip tik plaukimo pamokos metu.

Kūdikių namai (Säuglingsheim) Nomme*) 180-čiai vaikų iš
laikomi valstybės lėšomis. Čionai talpinami neturtingi kūdikiai 
kartu su motinomis neskiriant ar pastarosios maitina juos krūti
mi ar ne. Motinos gali likti neilgiau iki kūdikiui sukaks 6 mėnesiai. 
Vaikai išbūna iki 3 m. amžiaus. Maloniai nustebino mus paprastos 
nuo lubų kabančios vaikams supti vygės.

Ėstų moterų Sąjunga jungia visas moterų organizacijas išsky
rus šaules ir akademikes. Sąjungoj telkiasi visos moterys be par-

o ' .

tijų skirtumo. Minėtpji organizacija rūpinasi juridiniais moterų 
klausimais, namų ruošos kultūra, dirba artimame kontakte su val
džios įstaigomis (turi savo atstoves). Tikslui atsiekti ruošiami įvai- 
rūs. kursai, rudenį namų kultūros savaitės, pavasarį namų puošimas 
(gėlės, sodai, medeliai). Estų moterų pasididžiavimu yra paruoštas 
ir jau pripažintas 3-jų metų socialinės mokyklos projektas (mokyk
los napių planas jau patvirtintas). Šis projektas bendrais bruožais:

I praktinis moters paruošimas: vienerių metų moterų mokyk
la (šeimininkavimas, motinos ir vaiko higiena, vaikų psichologija, 
pedagogika). 1-rių metų moterų mokykla atatinka I-ai klasei so
cialinės mokyklos.

II socialiniam darbui paruošimas: 1 m. teorija ir 1 m. prak
tikos. Cenzo įsigijimui diplominis darbas tema iš labdarybės ar 
namų ūkio sričių.

Bendrai estės moterys gyvai dalyvauja valstybiniame darbe, 
užima atsakingas- ministerijose ir departamentuose vietas ir turi 
didelių nuopelnų šalies kultūrai.

Ypatingai visų konferencijos dalyvių simpatijas užkariavo 
nepaprastai maloni ir veikli ponios Pats asmenybė — širdis visų 
organizacijų. Ir bendrai Estijos moterų nuoširdumas ir vaišingu
mas ilgai liks atmintyje.

*) Vietos pavadinimas.

361

43



NAMU ŽIDINYS
JOLAN GERCHY 

♦

Savarankiška moteris
Ponia B. laikė rankose laišką ir žiūrėjo susimąsčiusi prieš 

save. Ji kiek nusigando, kai vyras ją iš užpakalio apkabino ir links
mai pasveikino.

— Labą rytą, mieloji Ida!
Jo žmona ištiesė jam laišką.
—- Žiūrėk, Marija man rašo, ji teka.
Profesorius, metęs žvilgsnį į laišką, sušuko:
— Bet tai baisu! Tas žmogus yra paprastas apgavikas!
— Kas?
— Akusius Korody, už kurio nori tekėti nelaiminga Mari j a.
— Kas yra šitas žmogus?
Sužinojusi visą tiesą, ji rimtai nusprendė.
— Aš eisiu pas Mariją ir su ja pakalbėsiu. Nelaimingoji grei

čiausia nieko nenujaučia apie šiuos dalykus. Jai reikia paaiškinti, 
kad ji nepražudytų savo gyvenimo. Bet kaip Marija, pateko į šį 
tinklą! Šita nuolanki, išmintinga, šviesiai ir protingai galvojanti 
būtybė. Tai yra nesuprantama.

B. pabučiavo savo žmoną ir glostė jos plaukus, kurie jau šiek 
tiek buvo pagražinti sidabriniais takeliais.

— O, mano brangioji, tas tik parodo, kad Sąmoningos, sava
rankiškos moters jėgą tik vienas dalykas gali palaužti — meilė.

Kiekvienas Mariją Veiserytę pažinojo kaip įsikūnijimą aiš
kaus proto ir prekybinių sugebėjimų. •

Jos tėvas buvo garbingas žmogus. Šiaip jis buvo dvidešimto 
amžiaus žmogus, nors kartu paveldėdamas iš tėvo spaustuvę kartu 
paveldėjo ir senąją miesčionišką moralę. Savo vaikus jis auklėjo 
toje pačioje dvasioje. Po mirties savo žmonos dukterį jis atidavė 
auklėti į vieną moterų vienuolyną, kad tuo budu duotų jai moder
nišką išauklėjimą ir tinkamus papročius. Jo noru Marija įsigijo 
prekybinį atestatą, Sugrįžusi namo, dirbo savo tėvo biure. Jos pa
čios palinkimai traukė ją' į meninę pramonę, ir ji nenustojo pra
šiusi, kol jos tėvas sutiko, kad ją į tokią mokyklą įrašytų. Bet liki
mas sugriovė jos planus. Jos brolis mirė kare nuo siautusios epide
mijos, ir vos praslinkus gedulo metams, mirė tėvas širdies liga. 
Marij a paliko viena. Patariama savo motinos draugės ir laikyda
mosi savo protingų pažiūrų, ji perėmė valdyti savo tėvo spaustuvę.

*
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Padedama savo ilgamečio spaustuvės reikalų vedėjo ir turėdama 
pati prekybinių žinių, tuoj ji įsitvirtino naujose pareigose. Greitai 
žmonės pradėjo apie ją kalbėti, kaip apie savarankišką moterį, 
kuri moka palenkti sau visą aplinkumą. Savo moteriška intuicija 
greitai įmonėje ji padarė net žymių pagerinimų, dėl kurių būtų 
stebėjęsis net jos velionis tėvas.

Jos asmens gyvenimui Marijai neliko laiko. Ji atsilankydavo 
į vieną kitą balių, koncertą, retkarčiais į teatrą ar su savo draugė
mis po sezono padarydavo vieną kitą kelionę. Bet ji jas taip pa
kreipdavo, kad kartu atlikdavo ir savo prekybinius reikalus.

Ji savo širdžiai visai mažai vietos paliko... Prekyba to nelei
do. Pagaliau ji tam neturėjo ir laiko.

Kartą... prabilo ir jos širdis. Prekybiniais santykiais ji susi
rišo su vienu rimtu inteligentingu vyru, gana kilnaus charakterio. 
Greitai atsirado tarp jų draugiškumas, ne be prekybinių dalykų 
jie pasikalbėdavo įvairiais gyvenimo klausimais. Marija neišdavė 
savo moteriškumo, o vyriškis negalėjo jos įtarti. Bet šis vyras len
kė jos širdį, vis labiau ir labiau. Atėjo laikas, kad Marija ilgėda
masi laukė atsidarančių durų, ir jo įžengiant. Kada ji prisilenk
davo prie prekybinių laiškų, tarp šaltų skaičių jai pasivaidindavo 
jo veidas. Ji suprato, kad jos širdis reikalauja savo teisių. Vieną 
dieną atėjo pas ją vyriškis su pilnu džiaugsmo veidu ir sužadėtu
vių žiedu. Giliai širdies kampelyje alpdamas verkė jos moterišku
mas. Papratusi valdyti savo jausmus ji šypsojosi.

Ji šnekučiavosi. Vyras pažadėjo laikyti ją savo miela, maža 
sužadėtine, kaip ji pažintų savo moterišką'energiją ir savarankiš
kumą.

Mariją perbėgo mintis, vadinasi mergaitėms ttūksta savaran
kiškumo ir energijos. Bet kodėl vyras manęs nepamilo?

— Kaip keista, — tarė ji garsiai, — kad du svetimi žmonės 
savo skirtingus individualius gyvenimus nori suj ungti.

— Taip, —’ tarė vyras, — tai yra sunkiausias jungtuvių klau
simas. Tikrą ir laimingą šeimą tik tada galiu įsivaizduoti, jei ant
roji pusė silpnesnė, lankstesnė, kuri reikalinga antrojo paramos, 
prie ko ji galėtų atsiremti. Iš dviejų nepalaužiamų, tvirtų charak
terių niekada negali būti laiminga šeima. Kaip stebėtina, — tęsė 
jis susimąstęs, pavyzdžiui tamstą aš labai sunkiai galiu įsivaiz
duoti žmona.

Sutikęs Marijos klausiamą žvilgsnį, jis toliau kalbėjo lyg 
atsiprašydamas:

— Na taip, tamsta esi viena energija, vienas savarankiškumas, 
tamstai nieko nereikia atsiklausti, tamsta viską žinai, kas tamstai 
reikia daryti ir nuo ko susilaikyti. Žinote, kad šalia tamstos vyras 
būtų tik „princas“. O šiam vaidminiui tetinka silpnieji arba sava
naudžiai. Vyras apskritai ieško moters, kuri į jį atsižvelgia, pri
ima j d patarnavimą, moteries, kuri juo remiasi.

—- Bet greitai vyrai pradės nesurasti sau tinkamų žmonų! 
Šių dienų mergaitė jau ne lėlė, kuri tik lauktų, kad apie ją tupi
nėtų, švelniais žodžiais lepintų, su ja žaistų. Šių laikų mergaitė nori 
būti vyro draugė kilniausia šio žodžio prasme.
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—- Jūsų tiesa. Moderni mergaitė yra kitokia, kaip senųjų lai
kų. Vyrai tai žino ir branginą. Jis pasidalina savo rūpesčiais net 

v _

labai dažnai ir darbu, nors jis nepaleidžia vadžių ir toliau. Tai yrą 
todėl, kad Dievas vyrą sutvėrė kūnu ir siela patvaresnį. Jis sutvė
rė jo ranką valdyti vairui, laužti kliūtis. Priešingai moteris... Ma
no Dieve!... Ąš nenorėčiau tamstai to viso kartoti, ką daugiau kaip 
per du tūkstančius metų pasakė apie moterį poetai, mokslininkai, 
psichologai ir gydytojai. Svarbiausia kas yra, nors kaip moderni 
mergaitė būti stipri ir savarankiška, ji turi ištiesti vyrui ranką, jei 
ji nori būti laminga.

— Na, tamsta mane laikai šios pagalbos nereikalinga? — pa
klausė Marija.

Vyras nusišypsojo.
— Padėti? Aišku jūs galėtumėte padėti. Tik iš aukšto. Kaip 

stiprusis padeda silpnajam arba suaugęs kūdikiui.
— Gal jūs turite tiesą. — tarė Marija ramiai. — Savarankiš

kos stiprios moters yra toks likimas, kad gyvenimą turi pereiti 
viena.

Nuo to laiko ji savo likimą derino prie šių žodžių. Niekas ne
nujautė, kad šis gyvenimo principas gimė jos prote ir valioje, o ne 
sielos gilumoje.

Pamažu ji miršo savo širdies ankstyvesnius norus. Ji buvo 
įsitikinusi, kad taip buvo geriausia, kaip yra. Vis ėjo ligi trisde
šimt antrų metų. Tada ją apėmė neapsakomas švelnumas. Žiūrint 
į vaikus, jos širdis skausmingai sudrebėdavo. Vakarais ji žvelgda
vo, į apšviestus langus ir mąstydavo, ar ten gyvena laimingos mo
terys. Ji stebėjo moteris gatvėje ir norėjo suprasti iš jų veido bruo
žų, ar jos turi šeimą, o gal vienos, kaip ji?

Tada pasimaišė jos gyvenime Korody. Jo nuotykingas gyve
nimas ir nusmukusi asmenybė sužadino jos gailestingumą.

• Vertė Iz. Matusevičiūtė
\ ■ ■

GYD. J. MEŠKAUSKIENĖ “

Kvėpavimas ir plaučių mankšta
Kvėpavimas yra vienas svarbiausias žmogaus gyvybės ir svei

katos palaikymo Šaltinis, nes aprūpina organizmą degüoniu, be ku
rio negalima jokia gyvybė. Tačiau kvėpavimu kažkodėl labai mažai 
rūpinamasi: apie maistą, jo gaminimą ir taikymą .sveikiems ir ligo
ninis šiandien prirašyti tomai mokslinės ir populiarios literatūros, 
o apie kvėpavimą palyginti labai mažai rašoma. Žmogus be maisto 
gali išbūti dienas ir savaites, o nekvėpuodamas negali išgyventi nė 
10 minučių.

Įkvėpdami įtraukiame į plaučius orą, kurio deguonis per plau
čių audinį patenka į kraują ir išnešiojamas po visą kūną, o iš krau
jo į plaučių orą skerbiasi anglies dvideginis" ir kitos dujingos me
džiagos jau nebereikalingos, dargi kenksmingos organizmui, kurios 
iš plaučių pašalinamos iškvepiant.
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Kiek oro patenka į plaučius įkvėpiant? —Ramiai kvėpuojant suaugęs žmogus įtraukia apie 1/~> litro oro, giliai įkvėpęs gali įtraukti dar apie pusantro litro. Tankiai kvėpuojant į minutę per plaučius praeina 6—8 litrai oro, smarkiai — 50—60 litrų (net iki pusantro šimto).Vien iš tų skaičių matyti kaip svarbu žmogui gilesnis alsavimas. Giliai kvėpuojant plaučiai išsivėdina per 2—3 įkvėpimus, negiliai kvėpuojant reikia žymiai didesmo įkvėpimų skaičiaus ir be to, plaučiai tada išsivėdina nevienodai—mažiausiai išsivėdina viršūnės, kurios dėl to silpnėja ir darosi mažiau atsparios ligoms (pav., džiovai). -Darbas turi di d e1 ė s į t a k o s kvėpavimui. Sunkesnis fizinis darbas iššaukia gilesnį ir pagreitintą alsavimą, plaučiai geriau vėdinasi ir geriau išsivysto kvėpuojamieji raumenys. Tokių žmonių plaučiai esti sveikesni, labiau atsparūs ligoms. Kas kita su amatininkais (siuvėjais, kurpiais) ir inteligentais. Šių profesijų žmonės didesnę dienos dalį praleidžia sėdėdami, dažniausiai susilenkę; darbas nereikalauja gilesnio; kvėpavimo, o įpratimas (dažnai darbo iššauktas) sėdėti susilenkus mažina krūtinės ląstos tūrį — paviršutinis alsavimas nepakankamai vėdina plaučius ir jie darosi silpni, neatsparūs ligoms, ypač greit nukenčia plaučių viršūnės. Nukenčia ir visas organizmas. Negalėdamas pašalinti per plaučius visų medžiagos apyvartos liekanų, organizmas pamažu esti apnuodijamas — žmonės pasidaro išblyškę, neatsparūs ligoms.Moterų darbos daugumoje neprisideda jų plaučiams ir krūtinės ląstai išmankštinti. Ypač čia nukenčia inteligentės, kurių gyvenimo sąlygos nereikalauja gilesnio kvėpavimo ir iš prigimties silpnesni moterų raumenys neišsivysto tinkamai, plaučių audinys ypač viršūnių subliūkšta, nustoja dalies savo elastingumo.N e m a ž i a u s v a r bu yra i r k v ė p u o j a m o j o o r o g r y n u m a s. Čia be abejo lemiančią įtaką turi gyvenamoji aplinka ir higienos taisyklių laikymasis. Oro sudėtis — deguonies 20,9°/o, azoto 79,05 ir anglies dvideginio apie 0,05 — yra beveik pastovi. Bet ore visados esti didesnis ar mažesnis kiekis dulkių, nešvarumų ir bakterijų. Gryniausias oras esti poliarinėje srityje, kur sniegas neleidžia dulkėms į orą pasikelti, aukštai kalnuose ir jūroje toliau nuo krantų. Kaime oras grynesnis negu mieste, lauke negu uždarytose patalpose. Ypatingai tas liečia bakterijas ir tuo gali būti paaiškinamas tas faktas, jog kaime higienos taisyklių nepaisymas dažnai neturi tokių pražūtingų organizmui pasėkų, kaip mieste. Lietus, sniegas, sausra, drėgnumas, metų laikai — visa tai turi įtakos oro grynumui. Įvairiose šalyse daromi bandymai duoda čia daug įdomios medžiagos: tyrimai Paryžiaus oro parodė, kad pačiame mieste šimtą kartų daugiau dulkių negu jo apylinkėse. Dulkių skaičius 1 kūb. cm. kambary siekia 5.420.000 (Laimole), tuo tarpu žmonių neapgyventose vietose, laukuose vos 300—400 (Malander). Fabrikai labai teršia apylinkių orą, ir kenkia ne tik fabrikų darbininkų sveikatai, bet ir aplink gyvenantiems. Kartu su dulkėmis svyruoja ir mikrobų kiekis ore: vasarą jų daugiau negu žiemą, sausros metu — negu po lietaus, miesto centre — negu pakraš-3b5
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čiuose, uždaroj patalpoj —- negu atvirame lauke. Prie pat 
žemės mikrobų daugiau, o kylant į viršų jų kiekis' mažėja, 
iki visai išnyksta. Štai kai kurie skaičiai. Kristiani Žene
voje prie pat žemės vienam litre oro rado 3.400 mikrobų, 1000 met
rų aukštumoje tik 100 mikrobų o jau 1350 metrų aukštumoj 
nerado nė vieno. Paryžiaus pakrašty, parke tyriant orą rasta vie
nam litre žiemą 315 mikrobų, vasarą — 590. Paryžiaus centre: žie
mą rasta 5.650, vasarą—12.345 mikrobų. Nemažiau įdomūs ir tyrimai 
daromi su įkvėpuojamuoju ir iškvėpuojamuoju oru, kurie parodo, 
kad dauguma mikrobų įkvėpti, pasilieka organizme, iškvepiama 
tik nedidelė jų dalelė. Taip iš 19.500 mikrobų 1 litre įkvėpuojamo 
oro, iškvepiama tik apie 20 mikrobų, visi kiti lieka žmogaus orga
nizme.

Daugumai inteligenčių moterų tenka gyventi mieste ir dirbti 
sėdint. Kvėpavimo ir oro grynumo atžvilgiu jų darbo ir gyvenimo 
sąlygos nėra geros. Nemažą vaidmenį čia vaidina ir šeimos klau
simas. Nėštumas pirmiausia apsunkina moterų organizmą. Šiame 
periode išmankštinti plaučiai ir krūtinės ląsta vaidina labai svar
bų vaidmenį. Padidintas tūris ir spaudimas pilvo ruime pakelia 
diafragmą ir išplečia šonkaulius tuo būdu mažindami kvėpavimo 
judėjimus. Įpratusios prie paviršutinio alsavimo ir nesistengiančios 
kvėpavimą mankštinti moterys dažnai labai nukenčia, nes kraujas 
nebeaprūpinamas pakankamu deguonies kiekiu, o venosinei kraujo 
sistemai trukdomas normalus f unkcij onavimas — gaunamas kraujo 
stovis ir venų išsiplėtimas.

Tinkamai kvėpuojant oras turi e i t i p e r n o s į, 
o ne per burną. Nosy, eidamas per siauras, įvairiai išraitytas angas 
oras nuvalomas nuo dulkių ir mikrobų, pakankamai sudrėgsta, su
šyla ir tokiu būdu plaučius pasiekia jau gerokai paruoštas, neap
sunkina jų dulkėmis ir nešaldo. Kvėpuojant atvira burna oras pa
tenka į plaučius neparuoštas, šaltas ar sausas, erzina kvėpavimo 
takus, iššaukdamas jų įdegimą. Dulkės, patekusios į plaučių audinį 
liekasi tenai nuolat sunkindamos jų darbą. Svarbu taip pat ir iš
kvėpti per nosį, ypač žiemą, nes kitaip tik šaldoma įkvėpuojamuojo 
oro, o nesušildoma iškvėpuojamojo, nosis lengvai peršąlą.

Moterys dėl netinkamo kvėpavimo labiau 
nukenčia negu vyrai. Todėl jos turi ir labiau susirūpinti oro 
grynumu bei kvėpavimo mankštinimu. Gyvenamieji butai turi 
būti dažnai ir gerai vėdinami, nes lauko oras visados esti grynes
nis negu kambarių, be to, lauko ore nepasitaiko ar bent žymiai 
rečiau, sukeliančių ligas, mikrobų. Antra, butų vidaus įrengimas 
turi būti patogus dulkėms šalinti. Čia į pagalbą ateina ir moder
nioji architektūra, įvesdama tiesias linijas ir išmesdama taip gau
sius ir anksčiau mėgiamus papuošimus namų statyboje ir vidaus 
įrengime. Gausybė smulkių statulėlių ir kitokių papuošimų, jau 
baigiančių išnykti iš inteligentės saliono ir gyvenamojo kambario, 
būdavo tikri dulkių sandėliai. Paprotis tepti grindis neleidžia nu
sėdusioms dulkėms vėl pakilti į orą. Saulėti kambariai sveikesni 
negu tamsūs, nes saulės spinduliai stabdo bakterijų veisimąsi ir 
jas užmuša.
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Toliau svarbu drabužiai, kad jie netrukdytų kvėpa
vimui, nespaustų krūtinės ląstos, nemažintų jos kvėpavimo ekskursi
jų, ir neveržtų pilvo. Įsigalėjus liemenį aptempiančių suknelių madai, 
savaime plinta ir gorsetų bei diržiukų nešiojimas, kas smarkiai silp
nina diafragmos veikimą. Jei moteriai reikia nešioti diržiuką (gor- 
setą), tai reikalinga nešioti pakankamai platų ir patogų kad nede
formuotų pilvo organų ir netrukdytų tinkamai ir laisvai kvėpuoti 
Dėl nuolatinės deguonio stokos nesveikuojančiai ir nusilpusiai mo
teriai nedaug džiaugsmo tesuteiks ir gorseto pagražinta figūra!

Svarbu moteriai kvėpavimą mankštinti. 
Įpratusios kiekvieną rytą trumpai prie atdaro lango pasigimnasti
kuoti ir net atlikti keletą kvėpavimo pratimų, niekados to nepasigai
lės ir kritiškais momentais (liga, nėštumas ir p.). Toliau visos moterys 
turėtų įprasti, kai tik esti gryname ore, pav., eidamos ir grįždamos 
iš darbo, pasivaikščiodamos ir tt. smarkiau vėdinti plaučius. Tas 
nereikalauja nei laiko, nei pasiruošimo. Kvėpavimą derinti prie 
žingsnių. Reikia atsiminti, kad iškvėpimas esti bent kiek ilgesnis ir 
jam atlikti reikia skirti didesnį žingsnių Skaičių. Įkvėpus orą reikia 
stengtis truputį jį sulaikyti plaučiuose ir tik po to giliai iškvėpti, 
stengtis kuodaugiausia oro išpūsti iš plaučių.Kvėpavimas turi būti 
atliekamas per nosį ir jo ritmas įvairuojamas (čia patogu skaičiuoti 
laiką žingsniais!). Juo labiau mankštinsime plaučius, juo ilgesnį 
laiko tarpą (žingsnių skaičių) panaudosime įkvėpimui ir iškvėpimui.

E. STARKIENĖ

Arbatėlės
Šiuo vardu vadinama viena vaišių rūšis. Pas mus arbatėlės 

jau plačiai paplinta Kaune ir provincijos miestuose.
Arbatėlės laikas yra 5 — 7 vai. vak. Dėl to jas galima būtų 

pavadinti ir pavakariais.
Arbatėlę galima ruošti prie visokių progų. Tai gali būti drau

gų subuvimas šeimose, gali būti vardinės ir įvairios šeimos šven
tės. Norint, arbatėle galima atšvęsti krikštynas, pirmąją Komuniją 
ir net vestuves, jei nenorima iškilmių. Taip pat susirinkus arbatė
lei labai tinka aptarti įvairūs visuomeniniai reikalai. Šito pobūdžio 
arbatėlės gali būti labai kuklios, tik vis dėlto taip suorganizuotos, 
kad greit neatsibostų. — Užtat tenka tokias arbatėles galimai įvai
rinti, parūpinti planą, ar parinkti pasikalbėjimo temą ir p.

Valgių tokiai arbatėlei duodamą šių:
1) sviestainiai (buterbrodai).

, 2) biskvitai ar pyragaičiai —
3) arbata arba kava —
Be to norint paįvairinti ar papildyti patiekalus, dar galima 

duoti žalių vaisių ar uogų, kompoto ar ledų. Bet iš šių trijų paprastai 
duodamas tik vienas kuris patiekalas. Taip pat arbatėlėms tinka 
įvairūs saldainiai naminiai ir pirkti.

Truputį paminėkime kiekvieną patiekalų rūšį. — .

.. . - 3ö7
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Sviestainiai (buterbrodai) — daromi labai maži, vos vie
nas kąsnelis. Bet jei arbatėlės dalyvių yra daug, tai galima ruošti 
ir didesnius sviestainius. Pagrindan imama duona, pyragas arba ra
gaišis. Riekiama plonomis riekelėmis, su peiliu, arba su apvaliu 
spaustuvėliu išspaudžiami iš duonos nedideli apvalūs, arba ketur
kampiai, ar trikampiai gabaliukai, tepama sviestu ir dedamą įvairių 
priedų. Šitie priedai ir sudaro visą sviestainių įvairumą ir skonį. 
Čia tinka iš mėsos: dešra, kumpis, įvairūs vyniotiniai (ruliadai), 
kepenų paštetas ir k. Bet darant sviestainius su mėsa paprastai ant- 
to paties sviestainio dedama ir kitokių priedų. Čia geriausia tinka 
daržovės: riekutėmis piaustyti ridikai, agurkai, pamidorai, tarkuo
tos žalios morkos, virti kalafiorai, tarkuoti salerai ir kitos daržovės. 
Čia tinka iš mėsės: dešra, kumpis, įvairūs vyniotiniai (ruliadai) 
sigaminti. Daromi taip pat sviestainiai su virta ar kepta žuvimi, su 
silke, mažais gabaliukais supiaustyta. Prie jų priedui pridedama 
tinkamų .daržovių ar citrinos mažą trikampį gabaliuką.

Sviestainius su sūriu taip pat galimą paįvairinti kai kuriomis 
daržovėmis.

Daromi ir saldūs sviestainiai t. y. ant sviesto užtepama medaus, 
arba uždedama virtų vaisių ir p. Ant viršaus kitos duonos riekelės 
dėti nereikia.

Tiesa sviestainių gaminimas užima laiko, bet vis dėlto netiek 
daug, kiek reikalauja laiko kitų valgių paruošimas. Be to, jiems 
išeina labai mažai produktų, dėl to jie ir nebrangūs. Dėl taupumo 
ir įvairumo kažkuriuos brangesnius produktus, kaip kumpį gali
ma sukapoti, ir dėti po truputį ant kiekvieno sviestainio.

Vidutiniai imant, reikia pagaminti po 6—7 sviestainius kiek
vienam asmeniui. —.

2. P yra g a i č i a i. Kuklioms arbatėlėms užtenka sausų py
ragėlių (biskvitų ir p.). Bet norint galima duoti ir daugiau kepinių. 
Jei gaminami tortai, paskutiniu laiku jie labai nebepuošiama, ape- 
titiškesni nenukrauti pagražinimais, bet apiberti kuo nors, ar šiaip 
kukliai papuošti. Taip pat nemadoje apdėti tortai. Praktiškos kitų 
kraštų šeimininkės labai mėgsta įvairių vaisių kepinius, kurie ir 
nebrangūs ir varškūs. Ir šitie pyragai taip pat neturi būti dideli, jei

į jie nesupiaustyti gabaliukais.
3. Arbata arba kava įpilama svečiams susėdus iš im

briko, nes „samavorai“ išėjo iš mados, neskaitant, žinoma, elektri
nių prietaisų kavai ar arbatai virti. Prie arbatos duodama uogienė, 
o prie kavos grietinėlė. Vasarą mėgiama šalta kava. Tam reikalui, 
kiek galima labiau atšaldoma kava. Šaldant indą su kava reikia 
laikyti gerai uždengtą, kad neišsikvėptų. Prieš svečiams susėdant 
kava supilama į puodelius ir į kiekvieną puodelį ant viršaus užde
dama grietinėlės graimo (kremo).

4. V a i s i a i — tinka visokie. Kai vaisių nėra, duodamas kon
servuotas kompotas. Vasara tinka ledai vieton kompoto, bet kuk
lesnės arbatėlės be jų gali apseiti.

5. S a 1 d a i n i a i — taip pat yra tik papildantis, bet nebūti
nas priedas.

Stalo padengimas. Arbatai dengiama spalvuota stal
tiesė ir tokios pat servetėlės. Amerikoniškas stalo padengimas t. y.,
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kai kiekvienam asmeniui patiesta atskira servetėlė išeina iš ma- z dos, bet mėgėjos dar pilnai gali juo naudotis. Ant staltiesės dedamos lėkštelės, o iš kairės pusės visai mažos arba desertinės šakutės pyragaičiams ir sviestainiams, nors kaikurie sviestainiai ir sausi pyragėliai valgomi pirštais.Stalą galima puošti gėlėmis, tik jokiu būdu ne aukštomis gėlių prikrautomis vazomis. Gėlių vazelė turi būti žema, kurion įmerkta vienas, kitas gražus žiedas. Nevystančias gėles ar žaliu- mynus galima dėti ir ant staltiesės, kur ne kur padėstytus, tik jų nereikia daug, kad vėliau nesudarytų netvarkingo vaizdo.Šeimininkės laikymasis.Jei šeimininkė turi kas jai prie stalo patarnauja, tai reikalų arbatėlėse ji praveda ir visą arbatėlės programą. Čia, žinoma, nesilaikome susirinkimų tvarkos, bet jei šeimininkė pati patarnauja, tada pasikalbėjimus turėtų pravesti kas kitas. Be to, šitose arbatėlėse nereikia nukrauti stalo įvairiais valgiais. Be to, patys svečiai tada stengiasi labiau apseiti be patarnavimų.Šeimyninėse arbatėlėse šeimininkė laikosi, kaip paprastai svečius priimdama. Geriau, kai vis dėlto šeimininkei nereikia pačiai patarnauti t. y. pripilti arbatos, paduoti valgius ir p., tada ir ji pati ir svečiai gali laisviau jaustis ir nekreipiama perdaug dėmesio į valgį, nes yra kas jo patiekimu pasirūpina. Tad geriau, jei prie stalo patarnauja kas iš jaunesnių žmonių.Arbatėlės mieste, kaip vaišių rūšis labai patogi ir gera. Jomis naudotis galima koplačiausia. Kaime jos beveik nepritaikomos, nes svečiai paprastai atvyksta iš toliau, ilgiau svečiuojasi, užtat valgiai gali būti stipresni. Bet vis dėlto retkarčiais ypač vasarą sekmadienių popiečiais ir kaime galima suruošti reikalų arbatėles.Sviestainiai su kumpiuSupjaustyti paprastą pyragą nedideliais apvaliais, keturkampiais ar kitos formos gabaliukais ir pakepinti keptuvėje su trupučiu sviesto (kad tik nebūty riebu), arba orkaitėje be sviesto, bet reikia, kad vidurys nebūty visai sudžiūvęs. Ant kiekvienos riekutės užtepti truputi sviesto, ir uždėti visai smulkiai kapoto virto kumpio. Pečiuose pakraštėliuose uždėti truputi petruŠky ar krapy smulkiai supiaustyty. Dėt įvairumo ant sviesto dar galima labai plonai uždėti garsvyčiy arba krieny.Sviestainiai su sūriuSupiaustyti sviestainiams pyrag? ir pakepti keptuvėje ar orkaitėje su trupučiu sviesto.Sutarkuoti 70 gr. šveicariško ar kitokio sūrio. Ištrinti 100 gr. sviesto, įdėti 1 kiaušinio trynį, tarkuotą sūrį, jei stinga, pridėti truputį druskos ir pipi- ry. Sumaišyti, dėti ant kiekvieno pyrago riekelės, o kraštus apdėti išplaktu kiaušinio baltymu Baltymv nereikia daug dėti, o tik papuošimui.Prieš duodant į stalą sviestainius įdėti į'krosnį 2—3 minutėm, ir daboti, kad nesudžiūty.Sviestainiai su grietinėlės g r a i m u (kremu)Supiaustyti pyragą, padžiovinti arba ne, kaip kam patinka, užtepti truputį sviesto ir uždėti plonai grietinėlės graimo. Ant viršaus užbarstyti plonai supiaustyty migdoly.Sviestainiai su bananaisUžtepti sviestainius sviestu, paskum medum ir ant kiekvieno uždėti po 1—2 riekutes banano.4* 369
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Šeimininkės atsarga žiemai
Vasarą, o ypačiai rudenį, šeimininkės rūpinasi maisto ir kitų 

reikmenų atsarga žiemai. Kitaip ir būti negali. Įvairūs metų laikai 
suteikia taip nevienodas dovanas, kad riorint jomis pasinaudoti rei
kia pasirūpinti jų atsarga. Maisto atsargos labai papigina ir paį
vairina maistą, nes daugelį sveikų produktų tik trumpą laiką tega
lime turėti. Kaime žiemą parūpinama mėsos atsarga vasarai, mies
te daugiausia rūpinamasi vaisių ir daržovių atsarga žiemai. Tik 
labai gaila, kad mūsų architektai ir namų savininkai neleidžia 
šeimininkei taip reikalingas maisto atsargas turėti. Neturime tam 
tinkamų sandėlių. Toli nevisiem yra rūsys, o jei yra tai dažniausia 
drėgnas, nepakankamai švarus t. y. blogos grindys, retai baltina
mos sienos, neatitverta ir p. Blogame, pelėsiais kvepiančiame, ar 
dulkėtame rūsyje, maisto atsargos laikyti beveik negalima. Mor
koms, kopūstams ir kitoms daržovėms laikyti reikia turėti įvai
raus smėlio dėžes. Jei smėlio negalima kasmet pakeisti, tai per 
vasarą smėlį reikia išnešti laukan, kad saulė panaikintų pelėsius ir 
kitus grybelius. Rūsį kasmet išbaltinti, grindis ir visus kampus 
su šarmu išmazgoti.

Norint ilgesnį laiką išlaikyti obuolių, reikia turėti atskirą rū
sį, į kurį nepatektų joks kvapas, nei centralinio šildymo oras. Gre
timai būtų galima laikyti ir uogienes. Tokie sandėliai leistų 
šeimininkėms taupyti ne tik pinigus, bet ir laiką, kurį jos taip negai
lestingai gaišta ir vargsta kasdien vaikščiodamos į rinką ir tampy- 
damos sunkias kasės su bulvėmis, morkomis, kopūstais, ridikais ir 
p. Visą tai reikėtų turėti namie. Dėl to beveik kasdien nenoromis 
tenka minėti tie nepraktiškieji mūsų inžinieriai ir namų savininkai, 
kurie šemininkės darbą nedaugiau tevertina, kaip senieji kaimiečiai: 
„ką tos bobos namie veikia“. Jiems svarbu tik, ar yra kur lovą pa
dėti, kur atsisėsti pavalgyti, varstotą ar kitą įrankį pasistatyti — 
o visą kitą, ką liečia šeimininkes — nesvarbu.

Nenoromis prisimenu, kaip vienas namų savininkas savo nedi
delį šeimyninį butelį vertinąs pustrečio šimto litų, mano paklaus
tas, kur gi pasidėti maisto atsargą, nurodė vonios kambarį, kuriame 
esą dar vietos, arba po sofą, arba pagaliau sako, juk čia ne kaimas, 
mieste užtenka po šimtą gramų pirkinėti, tada ir atsargos nebūsią.

Taigi pirmiausia, maisto atsargai reikalingas padėjimas.
Laimingesnės šeimininkės, kurios turi šiokį tokį padėjimą, 

gali atsargai pasigaminti:
1. Žalių , daržovių t. y. bulvių, morkų, kopūstų, burokų, rau

donų kopūstų ir k.
2. Kas mėgsta, raugintų agurkų ir kopūstų, slėgtų grybų.
3. Džiovintų daržovių: petruškų, porų, salerų, žirnių ir k.
4. Uogienės, kurių mūsų šeimininkės gal būt labiausia mėgsta 

g'aminti. Pas mus uogienė yra brangus dalykas, nes cukrus bran
gus. Kitų kraštų šeimininkės tiesa, uogienės labai daug gamina, bet 
jos daug ir suvartoja pusryčiams, priešpiečiams, pavakariams vie-
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ton sviesto. Bruknių uogienė, obuolių ir slyvų tyrės naudojamos- maistui paįvairinti.5. Pasterizuoti vaisiai ir sultys, paskutinių laiku vis labiau paplinta. Tiesa, pasakius, tai yra pat geriausia konsetvų rūšis. Pasterizuojant kažkurie vaisių vitaminai žūsta, bet kažkurie ir pasilieka. Be-'to, pasterizuoti vaisiai ir skoniu ir kitomis savybėmis pasilieka artimiausi žaliems vaisiams.Vaisių sultis, taip pat yra geras dalykas tiek gėrymui vieton giros, alaus ir kitų gėrymų, tiek įvairiems desertiniams valgiams gaminti.Dėl sulčių gaminimo sunkumų šeimininkė jau beveik nebeturi. Užtenka nusiųsti į L. K. Blaivybės Dr~jos centrą tuščius butelius ir už nedidelį atlyginimą pasiimti pilnus. Tai vis dėlto išeina pigiau ir praktiškiau negu gamintis namie.Pasterizuotų vaisių ir daržovių aklai uždaromuose ■' induose šeimininkės žiemai būtinai turėtų pasigaminti. : Tada tik jos galės sveikai ir pigiai maistą įvairinti per visą ilgą žiemą. Maisto atsarga reikalinga ne tiek svečiams, kiek savo šeimai.
Rudens madosRudens madose nieko ypatingai naujo.Šį rudens sezoną, pirmoj vietoj figūruoja pusiau sportiški komplektai, kostiumukai ir išeiginės suknelės iš tvido, būklė, bendrai, iš nelygių, grubuotų audinių. Dryžuoti ir languoti drabužiai pasižymi ryškių spalvų junginiais. Iš lygiųjų spalvų dominuoja pilkosios ir rudosios. Prie kostiumukų ir komplektų nešiojamos bliuskutės su įdomiomis detalėmis. Tai -teikia rudens madai charakteringai linksmą eleganciją. Dienos metu žaketėliai puošiami gražia garnitūra iš balto pike ir spalvotos medžiagos arba tautinių ir tarptautinių ornamentų išsiuvinėjimais. Rudeniui įpusėjant, rankoves, apykakles ir kišenius vietoj pike puošia aksomu ar oda.Vienos madų žurnalai siūlo žiemos paltų pamušalams naudoti ryškiai spalvotą medžiagą su monogramų ir palto siuvimo data.Popietinių drabužių spalvos keičiasi kaip kaleidoskope. Vyrauja šviesios spalvos, ypatingai daug papuošimų, bet yra ir tamsių, rimtų modelių. Viršuj prie kaklo suraukta, krūtinė puošiama charakteringais pagražinimais, išsiuvinėjimais, gėlėmis etc.

Šeimininkė pataria
Virtuvės nemalonų kvapą pašalinsime, jeigu padeginsime ant plytos 

apelsino žievę
Tabako kvapą kambaryje galima pašalinti padėjus lėkštę su actu.
Dažų kvapą greit pašalinsime, jeigu kambaryje padėti saują šieno , 

arba kelis gabalėlius citrinos į literj vandens. Vanduo turi pastovėti kelias 
valandas.

Divonų valymas. Divonai bus skaistesni ir raštai ryškesni, jei prieš 
valant šepetį truputj pamirkyti šiltame vandenyje, į kurį yra įpilta truputis ter
pentino arba amoniako. Taip pat divoną galima valyti skuduru, pamirkytu 
vandenyje, kuriame yra truputis acto ir amoniako. Druska apibertas divonas 
prieš valymą irgi atsinaujina ir druska užmuša kandis. 371 ■
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APŽVALGA

MAIRONIO MIRTIES SUKAKTIS

Šių metų birželio mėn. 30 d. sukako penkeri metai, kai buvo 
palaidotas didysis laisvės pranašas, atgimimo dainius Maironis. Su
kaktis buvo gražiai paminėta ir laidojimo dieną atidarytas jo mau
zoliejus prie Kauno bazilikos. Mauzoliejui, iš lauko pusės, padėta 
jo pavardė ir poezijos posmas:

Kaip man gaila to balto senelio,
Kurs, užstojęs ant amžino kelio,
Jau nebkelsis ant balso varpų,
Ir, ant kelio ainius pasodinęs, 
Nebepasakos bočius atminęs, 
Nepratars iš šaltųjų kapų!

Dabar prie mauzoliejaus nuolat matosi lankantieji, kurie pa
maldžiai klūpėdami ar sutelkę’ stovėdami reiškia gilią pagarbą Tam, 
Kuris savo dainomis prikėlė Lietuvą iš amžino kapo. Jo namuose, 
prie Rotušės aikštės, kur velionis visą metų eilę gyveno ir kūrė, 
kadai jo gyvenamojo buto dalyje, yra įrengtas Maironio muziejus.

Maironio mauzoliejus
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TIKRUOJU KELIU

Pastaruoju laiku gyvai. keliamas Baltijos studentijos susigy
venimo reikalas. Pradžia yra: ne viena mūsų korporacija užmetė 
bendradarbiavimo tinklą, kad ir su artimiausiu mūsų kaimynu —- 
latviais. Tik tie ryšiai giliau paviršutiniškų pažinčių taip ir nesie
kė. Ateitininkai bus ir čia, bene iš pirmųjų, kurie priėjo arčiau 
branduolio. Jau nuo pereitos vasaros „Giedros“ korp. ir „Vytauto“ 
klubas pasikeičia savo nariais su Latvijos universiteto vien. „Lat- 
viete“, tikslu geriau pažinti kraštą, žmones.

' Ir šią vasarą dviem savaitėm atvyko į Lietuvą trys Latvietės: 
M. Krūmina ir A. Lapinš —- pas giedrininkes, gi M. Žigurs — pas 
vytautininkus.

Ilgiau apsistojus Kaune, viešnios susipažino su kultūriniu mū
sų tautos lobynu, sukrautu muziejuose, meno šventovėse, pajuto 
laikinosios sostinės dvasią, gėrėjosi Kauno apylinkėmis. Gražų 
prisiminimą palikęs Pažaislis.

Kadangi lankymosi tikslas — pažinti lietuvių kultūrą, kalbą 
ir kraštą, viešnios gavo progos išvysti ir mūsų žaviąją provinciją 
— Zarasus. Ežerai, ežerėliai, kalneliai ir kloniai buvo maloni staig
mena svetimai akiai. Kuklus, bet švarus miestas, tvarkingi kuror
tai atbaigia daug žadančio krašto vaizdą, kurį drąsiai gali rodyti 
svetimtaučiui, tikras įspūdžio palankumu.

Tos kelios dienos Zarasuos vaišingų šeimininkų p. p. Žagrą- 
kalių globoje, prabėgo nelauktai greit.

Dėl laiko stokos ir kitų nepatogumų neteko atlikti didesnio 
maršrutp po Lietuvą. Pakeliui dar aplankyta Utena, istoriški 
Anykščiai, Panevėžys, Dotnuvos Akademija, kur maloniai priėmė 
vienminčiai — gabijietės ir agrikoliečiai, dar Šiauliai su vertingu 
„Aušros“ muziejum — taigi vienas kampas Lietuvos. Kitais me
tais matysim daugiau!

Tenka pastebėti, kad toksai vizitas be natūralaus žingeidumo 
duoda ir daug naudos, ypač studentams kraštotyrininkams ir filo
logams. Pavyzdys—-viena iš viešnių, M. Žigurs, išmokusi lietuviškai 
tik universitete, per tas dvi savaites tegavusi lietuviškai kalbėti, 
išmokusi mūsų dainų, puikiai įtvirtino teorijos keliu įgytas žinias. 
Daugiau tokių! J. Steponaitytė

ŠKOTIJOS VIEŠNIA INFORMAVO

Nesenai atvažiavo dvi lietuvių ekskursijos iš Škotijos ir Lon
dono. Kartu su Škotijos lietuvių ekskursija atvyko kelios lietuvės 
moterys veikėjos Škotijoje. Viena iš jų p. M. Balkauskaitė lankėsi 
katalikių moterų organizacijų centruose. Škotijoje yra Š. L. K. 
Moterų Draugija su savo skyriais visuose didesniuose Škotijos 
miestuose. Ši draugiją artimai bendradarbiauja su L. K. Moterų 
Dr-ja. Viešnia būdama Š. L. K. Moterų Draugijos Centro sekre
tore Glasgove domėjosi moterų veikimu Lietuvoje ir informavo 
apie moterų veikimą Škotijoje. Pakviesta arbatėlei ji dar painfor
mavo apie škotus ir anglus. Visi anekdotai išgarsėję visame pašau-
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v

- - 373

55



lyje apie škotų šykštumą tėra jų vardo garsinimas pasaulyje. Jie 
toli gražu nėra tokie šykštuoliai, kaip sakoma, kad škotas norėda
mas pavaišinti savo mylimus penkis vaikus, nusivedęs į kavinę 
paprašo puodelį arbatos ir penkis šaukštelius. Bet tai tik anekdo
tuose, gyvenime nei pavalgyti, nei apsirengti škotai nesišykšti. 
Net dar ir dabar tebėra kėli pulkai kariuomenės aprengti bran
giai kaštuojančiais škotų drabužiais, o tai jau nešykštumas.

Anglai dabartiniam karaliui įžengus į sostą, turi didelį gal
vosūkį — ar karališkoji pora susilauks dar sūnaus? Nors vyres
nioji karalaitė jau auklėjama ir mokoma kaipo sosto įpėdinė, ne
žiūrint į tai, kad jai dar gražu keletą sykių iš eilės praeiti pro šalį 
rūmų adjutanto, paprastai jau senio, kuris kiekvieną kartą kara
laitei praeinant turi pakėlęs prie galvos ranką atiduoti pagarbą. 
Vaiko amžius!..

Škotijos neištekėjusių moterų šiuo tarpu didelis rūpestis, kad 
būtų pravestas įstatymas neištekėjusių moterų draudimas senat
vėje. Veikiantis senatvės draudimo įstatymas neteisingai paliečiąš 
neištekėjusias moteris. Neištekėjusių Moterų Sąjunga padavė per- 
lamentui peticiją, kurioje reikalaujama, kad neištekėjusių mote
rų senatvės draudimo amžius būtų dešimčiai metų sumažintas, nes 
senoms moterims sunku gauti darbo, ir visos neištekėjusios mo
terys, sulaukusios 55 metų amžiaus gautų senatvės pensiją. Dėl 
šito įstatymo pravedimo varoma didžiausia propaganda. Lietuvės 
gyvenančios Škotijoje šį sumanymą remia.

■ ■ i •

AMERIKOS VYČIŲ 25 METŲ JUBILIEJUS
* . . ----------------

Amerikos lietuvių katalikiškas jaunimas Lietuvos Vyčiai 
šią vasarą mini savo veikimo 25 metų jubiliejų. Organizacijos obal- 
sis — Dievui ir Tėvynei. Leidžia laikraštį „Vytis“. „Organizacijos 
įkūrėjas M. A. Norkūnas, dabartinis Vyčių pirmininkas inž. J. A. 
Mažeika. Prie Vyčių organizacijos priklauso pats gražiausias, idea
liškiausias Amerikos lietuvių jaunimas. Šios organizacijos jaunimas 
vėliau papildo katalikiškas organizacij as.

ANTRAS PAMINKLAS KUNIGAIKŠTIENEI BIRUTEI 
PAGERBTI

Birutiečių ir šaulių moterų iniciatyva statomas kunigaikštie
nės Birutės garbei ir atminimui paminklas Palangoje. Paminklo 
projektą gamina skulptorius Vincas Grybas. Liepos mėnesį iškil
mingai pašventinta kertinis akmuo. Paminklas bus 9 metrų aukš
čio, 8 ilgio ir 16 pločio. Paminkle bus keturios statulos. Dvi dides
nės vaizduos pirmą Kęstučio susitikimą su Birute, kada ji į pajūrį 
neša broliams lauknešėlį. ■ Mažesnės statulos viena vaizduos seną 
kanklininką, kita — amžiną ugnį saugančią vaidilutę. Paminklo 
pagrinde Vyties Kryžius, gėlynai, vazos. Statulos bus liedinamos 
iš žalvario, architektūra iš granito. Paminklus manoma baigti atei
nančią vasarą. Aukos paminklui statyti renkamos iš visuomenės. 
Šitas paminklas bus ne tik pagarbos pareiškimas garbingai Lietuvos 
moteriai, Vytauto Didžiojo motinai kunigaikštienei Birutei, bet kar-
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tu bus atliktas gražus kultūrinis darbas, kurs papuoš Birutės tėviš
kę ir visų taip lankomą ir mylimą Palangą ir jos pajūrį. Tai bus 
antras Birutės garbei paminklas. Pirmąjį Birutei paminklą yra pa
statęs L. K. Moterų Dr-jos Lauksodžio skyrius. Jubiliejiniais 1930 —• 
Vytauto Didžiojo metais, pagerbdamos Vytauto Didžiojo motiną 
Birutę lauksodietės pasiryžo ir 1931 m. pastatė paminklą. Pamink
lą projektavo ir padarė mokytojas Antanas Nesavas. Paminklas 
stovi Lauksodžio bažnytkaimyje, Žeimelio — Pašvitinio vieškelių 
kampe.

SKAUČIŲ IR ŠAULIŲ STOVYKLOS

Skautės buvo surengusios stovyklas Kalautuvos ir Pažaislio 
miškuose. Kulautuvoje stovyklavo per 200 skaučių. Stovyklą vedė 
S. Šarauskienė. Stovykla nufilmuota. Pažaislio miške buvo skau
čių vadovių mokyklos stovykla, kurioje stovyklavo 44 skaučių 
vadovės. Stovyklą vedė puskautininkė O. Ščiukaitė. Šiemet skaučių 
seserijos gyvenime eina gyvas pasiruošimas 1938 m. liepos mėn. 
8—18 d. tautinei stovyklai, kuri bus suruošta Lietuvos 20 metų 
nepriklausomybės sukakčiai paminėti.

Šaulės moterys Palangoje turėjo dvi stovyklas: sporto ir 
karinio parengimo — ideologinę stovyklą. Pirmajai vadovavo 
šaulės A. Pilvelytė ir A. Eidukevičiųtė, antrajai šaulės V. Popi- 
kaitė ir E. Dulaitienė. Pirmosios tikslas buvo parengti moterų 
šaulių sporto Vadoves, antrosios — supažindyti su šaulių ideo
logiją, ūkio nuostatais ir ūkio tvarkymu.

SUSIORGANIZAVO MOTERYS UGNIAGESĖS
Studentei K. Mažuolytei tenka garbė už pirmųjų moterų 

ugniagesių suorganizavimą ir draugijos įsteigimą Kaune. Moterų 
ugniagesių draugijos tikslas, pagal šūkį „Dievui garbė — artimui 
pagalba“, —* gesinti gaisrus, padėti nelaimės ištiktiems gyvento
jams, eiti visas kitas pareigas, kurios susijusios su ugniagesių šū
kiu ir tarnyba. Savo tikslui siekti draugija teiks sanitarinę, ma
terialinę ir moralinę gyventojams paramą, ruoš daiktines loteri
jas, koncertus, rinkliavas, ekskursijas, atitinkamus kursus, dirbs 
ugniągesybos propogandai. Be to, draugija steigs fondus: nuken
tėjusioms nuo potvynių ir gaisrų, žuvusiųjų bei mirusiųjų ugnia
gesių kapams tvarkyti, vaikų globos punktus; steigs sekci
jas įvairių sporto šakų, sanitarijos, priešcheminės ir priešlėktu
vinės apsaugos degazatorių ir kt.

Draugijos narės yra tikrosios, kandidatės ir narės rėmėjos 
bei garbės narės. Tikrosios narės turės būti blaivios, sąžiningos, 
stropios ir lojalios pilietės, ne jaunesnės kaip 18 m. amžiaus. Ti
krąja nare negalės būti teismo bausta ir su atimtomis teisėmis 
moteris.

Moterų ugniagesių įsteigimas Kaune yra tikrai džiugus Reiš
kinys, nes, pu v., mūsų kaimynų estų moterų ugniagesių organi
zacija jau seniai veikia ir ugniagesiams yra nepamainomas tal
kininkas.
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MOTERIS, VAIKAS IR ŠEIMA PARYŽIAUS PARODOJ
Paryžiaus parodoj yra kampelis, kuris savo ramumu, šviesu

mu, harmonija ir jaukumu visus patraukia. Šį parodos kampelį, 
kuris skirtas moteriai, vaikui ir šeimai ir kuris'apima prancūzų 
tautos ateitį, paruošė žymi visuomeninkė S u z a n n e C r e m i e u x 
su pagalba žymių prancūzų architektų, menininkų, gydytojų ir 
visuomenininkų.

Septyni paviljonai jungia visa tai, kas gali įdomauti motinas 
ir auklėtojas. —

Vienas svarbiausių uždavinių moters gyvenime — savo na
mų, savo šeimininkavimo tvarkymas. Parodos demonstravimo sa
lėj numatyta ištisa eilė paskaitų svarbiais šeimininkavimo klausi
mais. Prancūzija iki šiol neturi tiek mokyklų, kurios tinkamai pa
ruoštų mergaites šeimininkės pareigoms. Šveicarija, Anglija ir 
Vokietija tuo atžvilgiu stovi pirmoj vietoj. Paroda todėl ir veda 
tokių mokyklų propagandą. Šeimininkės pareigos nėra jau tokios 
lengvos. Nepakanka vien gero noro, bet reikia žinių. Mergaitė turi 
mokytis ir susipažinti su visa eile šeimininkavimo paslapčių, biu
džeto balansu ir tt. Šiuo atveju viešose paskaitose supažindina 
su praktišku buto įrengimu, jo apšildymu, apšvietimu, apsiren
gimu be siuvėjos pagalbos, parodoma, kaip palaikyti švarą ir gerą 
nuotaiką šeimoj, kaip pagaminti sveiką maistą. Šalia demonstra
vimo salės stovi vienas iš didžiausių paviljonų, kuris apima visus 
Prancüzijöj nuveiktus motinos ir vaiko globos srity darbus. Čia 
parodyta — motinos ir vaiko slaugymas, vaikų darželiai. Kaiku- 
rie paveikslai rodo kenksmingą įtaką, kurią daro vaikams ir šei
mai dvigubas moters darbas: šalia namų ir šeimoj.

Paviljonas „Le centre de santė“ skirtas vaikų sveikatai. Šis 
centras rūpinasi didžiųjų ir mažųjų vaikų sveikata ne tiktai po 
ligos konstatavimo, bet jau prieš tai, saugoj ant nuo galimų ligų, 
ruošiant dideles mediciniškas apžvalgas, kūno kultūros kursus ir 
tt. Gimnastikos salėj demonstruoja įvairius vaiko liemens ir jėgų 
išvystymo metodus. Specialioj laboratorijoj vaikai apžiūrimi ir 
nustatoma jų gabumai. Tai daug padeda vaiko vėlesniam gyveni
mui, pasirenkant specialybę.

Neužmiršta ir vaiko džiaugsmai. Svarbiausias principas —: 
vaikas auklėjamas grožio pagalba. Tarp paviljonų yra įrengtos 
vaikų žaidimo aikštelės su mažais nameliais, kuriuose vaikai gali 
laisvai formuoti savo gyvenimą ir žaidimus. Atskirame paviljone 
yra taip pat įrengtas mažų vaikų teatras. Yra paviljonas, kuriame 
telpa visa vaikui reikalinga kulinarija. Motinos lankydamos pa
rodą su vaikais, gali juos čia pavalgydinti patogiose ir higieniškose 
sąlygose. Šalia paviljono randame įvairias pramonės gamybas vai
kams, pradedant nuo vaikų vežimėlių ir baigiant; nelūžtamo kaulo 
ir celulozės dalykų, skirtų vaiko maitinimui ir žaidimui.

Jau pati paviljonų statyba čia sudaro malonią, šviesią ir jau
kią nuotaiką. Viskas čia vilioja poilsiui ir džiaugsmui ir rodos, kad 
1937 m. parodoj šis kampelis bus netik didžiausia vaiko ir motinos 
globos propaganda, bet ir maloniausia poilsio vieta motinoms ir 
mažiesiems piliečiams.
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TARPTAUTINIAI KONGRESAI 
* ■ . , • »

Tarptautiniame gailestingųjų seserų kon
grese, įvykusiame Londone, dalyvavo per 3000 gailestingųjų se
serų iš viso pasaulio. Kongresas svarstė seserų paruošimo,, seserų 
organizacijos ir administracijos, sveikatos globos ir gailestingųjų 
seserų darbo problemas. Lietuvą atstovavo gailestingosios seserys 
p. Gustaitienė, p. Vitkauskienė ir p. Monkutė. Kitas gailestingųjų 
seserų organizacijų atstovių kongresas įvyks 1941 m. Amerikoje.

Ta r p tautiniame M o n tęs s o r i k o n g r e s e Kopen
hagoje, Dr. M. Montessori skaitė paskaitą „Auklėjimas taikai“. 
Nuo paskaitos temos visas kongresas vadinamas „Auklėjimu tai
kai“. Be to, kongrese įvairūs pasaulio mokslininkai svarstė įvairias 
paskaitas, susijusias su Montessori sistema. Kongresas atidarytas 
„Vaikų himnu“, kuri parašė žinomas danų poetas J. V. Jenseu. 
Lietuvos Montessori draugijos atstovais kongreso buvo p. Varnie
nė ir p. Varnas. Pastarasis kongrese skaitė paskaitą apie paišybos 
pritaikymą auklėjime.

Tarptautinėje žurnalistų konferencijoje 
Paryžiuje Lietuvos žurnalistų Sąjungą atstovavo „Eltos“ redakto
rė p. J. Gerulaitytė.

A u k 1 ė j i m o k o n g r e s a s Paryžiuje truko visą savaitę. 
Kongreso dalyviai turėjo progos susipažinti su kitų kraštų peda
goginėmis aktualijomis, nes atstovai dalyvavo iš visų valstybių 
apie 3000 žmonių. Lietuvą atstovavo vice- ministeris p. K. Masiliū
nas ir Klaipėdos Pedagoginio Instituto rektorius p. Soblys. Apie 
Lietuvos švietimą buvo du pranešimai, kuriuos padarė p. Soblys.

T a r p t a u t i n i a m e t e i s ė s k o n g r e s e Paryžiuje, pa
vadintame tarptautine teisės savaite, buvo apsvarstyti šie aktualūs 
ir dideli teisės klausimai — 1) šeimos apleidimas ir jo sankcijos,
2) bendrosios teisės susituokėlių santykiai, ypač turtiniai santykiai,
3) obligacijų turėtojų apsaugojimas ir kt.

Viso kongresui buvo patiekta 58 Specialūs ir 6 bendri prane
šimai, kuriuos parašė 21 valstybės teisininkai. Lietuvą teisininkų 
kongrese atstovavo šeši atstovai, jų tarpe viena moteris adv. L. 
Purėnienė.

Socialinė savaitė Paryžiuje šiemet sutraukė per 
2000 žmonių iš 20 valstybių. Jos tikslas — nustatyti katalikų socia
lines pažiūras inteligentų tarpe. Šiemet buvo nagrinėjama asmens 
ir valstybių problema.

X T a r p t a u t i n i s bibliotekininkų suvažiavi
mas Paryžiuje vyksta rugpiūčio 23—25 d. Jame Lietuvą atstovauja 
p. Birutė Tursieriė, Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos skai
tyklos vedėja.

SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTATYMAS LATVIJOJE
Latviai socialės globos srityje sparčiai žengia priekin. Šitoje 

srityje jie turį ne tik įstatymus, bet ir plačią pritaikomąją praktiką 
su gerai išvystyta socialės globos organizaci j a ir įstaigomis. Pastab
iuoju laiku jie ypač daug dėmesio kreipia į šeimos globą ir į jos
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gerbūvį. Rygos miesto valdyba nuo birželio mėn. padidino šeimos 
priedus savo tarnautojams. Priedai bus mokami iki vaikų 16 metų 
amžiaus, o jei vaikai lankys mokyklą — iki 18 metų amžiaus. Be 
to, šį rudenį numatoma pradėti statyti naują gimdymo kliniką. 
Liepos mėn. išleido svarbų socialės globos įstatymo pakeitimą. Lig
šioliniame latvių Socialinės globos įstatyme buvo spraga, kuri ne
leido miestų ir savivaldybių organams priversti šelpti kaikuriuos 
skurstančius asmenis tiems, kurie, pagal įstatymus, - privalo tuos 
asmenis šelpti. Iki šiol miestų, ir savivaldybių organai galėjo imtis 
žygių, tik jei turįs neturtingą asmenį šelpti atsisakydavo tai daryti, 
bet negalėjo imtis jokių žygių, jei toks privaląs beturtį šelpti as
muo formaliai nesipriešindavo, tačiau faktiškai savo prievolės ne-, 
vykdydavo. Dabar atatinkami valdžios organai turės teisę šelpti 
tokius beturčius privalančių rūpintis jų pragyvenimu asmenų sąs
kaita, jei tie asmenys, pareikalavus, patys to nedarys. Įstatyme da
bar bus ir toks nuostatas, kuriuo asmenys, iš kurių kitokiu būdu 
reikiamos pašalpos išgauti negalima, bus imama į darbo namus, o 
jų uždarbis bus atiduodamas jų šeimoms išlaikyti. Tas nuostatas, 
tarp kitko, liečia nesantuokinius vaikus apleidusius tėvus.

PASAULIO MOTERYS VEIKIA
Tris k a t a 1 ik ų a k c i jo s m o k y k 1 a s šią vasarą orga

nizuoja ,,The Queen‘s Work“ Amerikos Jungtinėse Valstybėse: 
Naujajam Orleane, Bufaloj ir Čikagoj.

Taikos problema. Tarptautinės katalikų taikos sąjun
gos pirmininkas išleido brošiūrą, kur klausimais ir atsakymais aiš
kinama taikos problema. Knygelė vadinasi: „Catholic Primer dn 
World place“. Ji gali būti labai naudinga žmonėms, kurie domisi 
taikos klausimu.

Indės s ūki 1 o. Indijoj — Tuticorin pirmą kartą 13—18 
metų kilmingųjų šeimų mergaitės, kurioms vadinama „purda“ sis
tema draudžia viešai pasirodyti, išdrįso pasipriešinti kastos opini
jai ir sulaužyti jos nuostatus. Jos išdrįso aplankyti savo apylinkės 
neturtingas šeimas. Jų apaštalavimo sritis yra: vyrai, moterys, vai
kai, stabmeldžiai ir krikščionys. Šios jaunos mergaitės yra mer
gaičių šv. Luizos mokyklos, vedamos septynių skausmų seserų, or
ganizacijos ,‘Students Missionary League“ narės.

Sužadėtiniams rekolekcijos Belgijoje J. I. Č. F. 
(mūsų vadinamos Žik — miesto pasiturinčių šeimų dukros) suorga
nizavo Kortenbergo vienuolyne sužadėtinėms uždaras rekolekcijas. 
Jos turėjo didelio pasisekimo, dalyvavo 46 žikistės. Panašios reko
lekcijos buvo surengtos paralelios (J. L C.) organizacijos ir vyrams 
katalikams — sužadėtiniams.

Socialinės globos s t u d i j o s įvyko šiemet liepos 
mėnesį Paryžiuje. Buvo nagrinėjami ir diskutuojami v du nau
ji klausimai: „socialinio . darbo paslaptis“ ir „socialinė glo
ba kaipo profesija“. Šie du klausimai nepaprastai svarbūs, 
jeigu norima, kad socialinės globos darbai progresuotų ir at
liktų savo misiją gelbėjant žmogiškąją asmenybę ir rekonstruk-
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tuoj ant socialinę santvarką bendrai visų gerovei. Šiose studij ų die
nose dalyvavo apie 200 socialinės srities darbininkų, tarptautinių 
organizacijų ir socialinių įstaigų atstovų iš daugelio Europos ir 
Amerikos kraštų.

Svarbiausi nutarimai liečia socialinę globą kaipo profesiją. 
Čia precizuota socialinės globos aptarimas ir jos santykis su pro
fesija. Norint atlikti šį darbą reikalingos yra studijos, aiškios ži
nios, tinkama technika, bet šios srities darbininkas gali teisėtai ti
kėtis atlyginimo (uždarbio). Be abejo, reikia nuo šio darbo pobū
džio, skirti geros valios — neprofesinę labdarybę. Bet šios rūšies 
ir profesiniam darbui reikalingas labai tikslus teisingumo pajauti
mas, tobulo labdarybės idealo supratimas, intelektualiniai gabumai, 
aktualios teoretiškos . informacijos ir socialinė praktika. Į šį darbą 
reikia žiūrėti kaip į naudingą ir reikalingą artimui ir visuomenei. 
Šio darbo sėkmingumas reikalauja, kad šios srities profesionalams 
būtų garantuotas pragyvenimas, apdrausta ir aprūpinta ateitis.

Todėl tarptautinė sąjunga pageidauja, kad visos kat. organi
zacijos tirtų socialinių darbininkų visuomenininkų profesinį darbo 
realizavimą.

Daug dėmesio kreipta į socialinio darbo paslaptį. Čia 
smulkiai nusakytos visos taisyklės moraliniu atžvilgiu: kada 
socialinis darbininkas turi išlaikyti savo kliento paslaptį ir kada 
jam leidžiama ir. kokiu būdu, ją išduoti. Toliau nusakytos socialinio 
darbo paslaptį liečiančios ir praktiškos taisyklės. Moralinės tai
syklės labai įsakmiai turėtų būti aiškinamos socialinėse mokyklo
se, kurių misija yra formuoti busimuosius socialinius darbininkus. 
Be įo, numatyta visa eilė taisyklių, liečiančių santykius tarp socia
linio darbininko ir socialinės globos įstaigų, kad pirmasis nebūtų 
bereikalo antrųjų kvočiamas ir tokiu būdu nebūtų ištraukiamos 
paslaptys, galinčios sukelti klientų nepasitikėjimą. Soc. darbinin
kas savo pranešimuose mini tik tai, kas nekenkia klientui, o ben
drai gerovei kenkiančius dalykus praneša tinkamu būdu.

Matome, kad socialinio darbo sritis vis labiau tvarkoma, san
tykiai vis aiškiau nustatomi, atsakomybė, pareigos vis labiau pre- 
cizuojama.

Socialinių mokyklų plėtimas. Tarptautinė ka
talikų socialinio darbo unija Briuselyje deda didžiausias pastangas 
visame pasaulyje išplėsti socialinio darbo mokyklas, kurių tiks
las yra paruošti socialiniam veikimui darbininkų. Daugelyje kraštų, 
kur dar tokių mokyklų nėra iš pradžių steigiami socialinio lavini
mo kursai. Nuo kursų pereinama prie mokyklų. 1936 m. unijos rū
pesčiu atidarytos šio tipo mokyklos: Brazilijoje, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, Urugvajuje, Peru, Kolumbijoje ir Veneruele.

Misijų kraštuose socialinės mokyklos yra įvertinamos kaipo 
misijų pagelbinįnkės. Japonijoje Sofijos Universitete buvo suorga
nizuoti socialinio lavinimo kursai. Indės mokėsi Briuselio sociali
nėse mokyklose ir grįžusios su valdžios parama mano steigti sociali
nes mokyklas. Belgų — Konge misijų centruose, kaipo pagelbinin- 
kės misionieriams, gražiai veikia socialinių mokyklų mokinės.

3 9

4

61



Malda , , Joan de Mayre

Kraštams, kur kat. socialinių mokyklų dar nėra unija teikia 
tuo reikalu informacijų ir nurodymų.

Pagalba ligoniams. Linco mieste katalikės moterys 
vieną Širdies Jėzaus penktadienį suruošė ligonių pamaldas. Lan
kydamos ligonius jos pakvietė sveikesnius atsilankyti į pamaldas. 
Giminės atgabeno ligonį tam tikrose kedėse ir specialiuose veži
muose. Sanitarai ir gailestingosios sesers iš senelių prieglaudų šir
dingai rūpinosi sergančiais. Didelio įspūdžio padarė sergantiems 
šios pamaldos gėlėmis išpuoštoj bažnyčioj ir dvasiškio žodžiai apie 
gilią skausmo prasmę. Ligony s, jų globėjai ir draugai priėmė šv. 
Komuniją. Tai buvo meilės šventė visoj parapijoj.

Grünberge katalikės moterys lanko ligoninėse joms pavestus 
ligonis. Kas mėnuo iš eilės dvi naujos ponios pasišvenčia šiai mie
lai meilės tarnybai. - f , . ■

K a i m yni š k a p ag a 1 b a. Mūnchene - Gladbache kas dvi 
savaitės susirenka katalikės moterys padėti skaitlingų vaikais šei
mų motinoms. Čia jos taiso drabužius, ado kojinės, siūva skalbi
nius ir t. t. Moterys pažįsta savo apylinkės skaitlingas šeimas, ku
rių motinos negali apsidirbti ir kur reikalinga darbo pagalba. Ta- 
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čiau tokių šeimų pavardės neskelbiamos. Moterys, kurios pasiima taisyti drabužius, juos grąžina pataisytus.
KĄ STUDIJUOTI?Baigi aukštesniąją arba jai tolygią mokyklą ir prieš akis atsistoja didelis klausimas, ką pasirinkti studijuoti, numatyti kokia profesija ar darbas geriausia atatinka asmens sugebėjimus, palinkimus ir tt. Universitetas su esamais fakultetais, Pedagoginis Institutas, Žemės Ūkio Akademija visiems daugiau žinomi kokioms profesijoms- ir kokiam darbui rengia, pas mus naujesnis dalykas yra Prekybos Institutas Klaipėdoje. Moterims vis daugiau sumaniai pasireiškiant šioje srityje pravartu susipažinti su stojimo sąlygomis ir su Institute dėstomaisiais dalykais ir baigus kokios perspektyvos.Į Prekybos Institutą priimami baigusieji aukštesniąją arba jai tolygią mokyklą. Mokslo pradžia rugsėjo 21 d.P r e k y b os In s t i t u t b mokesčiai užmoksią y r a š i e: imatrikuliacijos mokestis Lt. 25, —, semestrinis mokestis už mokslą Lt. 100,—, semestrinis mokestis už praktikos darbus Lt. 25,—, studentų atstovybės reikalams per metus Lt. 5-,—. Nepasiturintieji studentai nuo semestrinio mokesčio atleidžiami. Taip pat nepasiturintiems studentams nuo antro semestro skiriamos stipendijos.Studentui pragyvenimas Klaipėdoje kaštuoja apie 70—100 lt.Institute dėstoma:1. Įmonių ūkio mokslai, duodą pagrindinius dėsnius ir taisykles, pagal kurias vyksta atskirų įmonių ūkiška veikla. Tolesniais studijų metais įmonių ūkio mokslas specifikuojamas į pramonės įmonių ūkio mokslą, prekybos įmonių ūkio mokslą, transporto įmonių ūkio mokslą, draudimo įmonių ūkio mokslą, uostų ir laivų ūkio mokslą ir kooperaciją.2. Šalia to dėstoma prekybinė technika, kaip biuro organizacija ir vedimas, buhalterija, prekybinis skaičiavimas, prekybinė korespondencija, mašinraštis, stenografija.3. Institute privalomas vokiečių ir anglų kalbų mokymas. Institutą baigiantis turi laisvai mokėti šias kalbas raštu ir žodžiu. Į Institutą priimami ir abiturijentai, kurie gimnazijoje anglų kalbos nesimokė. Neprivalomos kalbos: prancūzų, rusų, ispanų.4. Prekių mokslas, supažindinantis prekybininką su prekių savybėmis ir prekių gamybos būdais.5. Teisių mokslai. Prekybininkui jie ypatingai svarbūs, nes jis savo įmonės veiklą turi derinti veikiančiomis teisinėmis normomis.6. Visuomenės ūkio mokslai (politinė ekonomija, ekonominė politika, finansų mokslas, statistika ir t. t.). Šie mokslai suteikia

. ' * • 4.prekybininkui supratimą apie ekonominio gyvenimo reiškinius, kurie visada paliečia jo įmonės veiklą ir turi jai įtakos.Mokslas Prekybos Institute išeinamas per trejus metus. Tretysis kursas yra specialus ir padalinamas į tris skyrius: pre-'■ • • - 381
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kybinį, bankinį ir konsularinį. Studentai savo noru trečiaisiais 
mokslo metais pasirenka specialųjį skyrių.

Studentai pirmais ir antrais mokslo metais atlieka 2 mė
nesių praktiką įmonėse, kuri yra apmokama. Tuo būdu jie prak
tiškai susipažįsta su įmonės darbu.

Darbo galimumai baigusiems studentams yra platūs. Bai
gusieji gali dirbti vidaus ir užsienio prekyboje, pramonėje, ban
kuose, draudimo bei transporto įmonėse ir administracijos eko
nominėse šakose. Gerėjant ekonominei būklei ir plečiantis ūkiš
kai veiklai, ūkiui bus reikalingas dar didesnis paruoštų prekybi
ninkų skaičius. Mergaitės turėtų rimtai pagalvoti apie šią mokslo 
ir darbo sritį.

KELIAUJAME
Važiuojančios į Paryžių mergaitės gali kreiptis šiuo adresu: 

Le Secrėtariat des Jeunes; 61, me de Vangirard. Paris VI e.
Romoje nakvynę galima gauti šv. Brigitos vienuolyne: Via 

delle Isolę, 34, Roma (27).
Keliaujančios į Pietų Ameriką gali kreiptis šiuo adresu: M-elle 

S. del Valle. 628, West 140 th. Street. New-York. City.
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Knygos
Iš vaikų literatūros daržo

Vaikų literatūra gausėja. Ar tai literatūros premijų padari
nys, ar išviso mūsų kultūrinio gyvenimo intensive j imas ir toje 
srity? Knygutės vaikams, kaip iš gausybės rago, viena po kitos 
tik dygsta, tik žibsi — originalios ir vertimai.

Štai Vyt. Tamulaičio, jau žinomo vaikų draugo, naujas da
lykėlis „VYTUKO UŽRAŠAI“, kur berniukas pasakoja savo vai
kystės įspūdžius iki mokyklos. Tai pasakų ir šiaip kasdienos įvy
kių eilė vykusiai, Vytuko ir jo neatskiriamo draugo senelio as
meny, sujungta į vieną visumą. Vytukas viską pastebi ir vaikiš
kai, net kartais paveiktas aplinkumos, prietaringai aiškinasi, o sene
lis, kaip geroji dvasia, kaip pedagogas, čia pasaką pasekdamas, 
čia kurį nuotykį išaiškindamas, koreguoja vaiko jausmingą įspū
dingumą, grąžina jį iš vaizduotės pasaulio į tikrovę ir p. Čia pa
liečiamas ir, taip aktualus berniukams, rūkymo klausimas, „bai
sūs“ nuotykiai pirmą kartą išvykus į mišką (senelio pasakoje), 
vaikų santykiai su paukščiais gražiai pavaizduoti — „Miške“. 
Per savo senelį Vytukas susipažįsta ir su knygnešių istorija, su 
Lietuvos kunigaikščiais, paliesti ir religiniai motyvai — „Šven
toji naktis“. Sprendžia Vytukas dar daug ir kitų vaiko sąžinei 
svarbių klausimų, kol pagaliau ateina laikas į mokyklą — „Šau
kimas į kariuomenę“. Vykusios D. Tarabildaitės iliustracijos. 
Švietimo Mirųsterija knygutę pripažino tinkama mokyklų knygy
nams ir, reikia manyti, to amžiaus vaikų ji bus mėgiama.

Kazio Papečkio, „VĖJO MALŪNĖLIS“ labai jauki V. Z. 
Stančikaitės iliustracijomis eilėraščių knygutė. Vinjetės, stilizuos 
tos puošnios raidės ir atskiri vaizdeliai taip sutampa su turiniu, 
kad jau neskaičius iš iliustracijos atspėji netik turinį, bet ir eilė
raščio nuotaiką. Panaši savo iliustracijomis tik Tarabildaitė Vytės 
Nemunėlio „Kiškio kopūstuose“. Bet vis dėlto Stančikaitės ilius
tracijos estetiškesnės, daugiau jose plastikos, grakštumo. Vaikų 
iliustracijai taip būtinas realizmas (fotografiškurnąs) netrukdo jai 
meniškai, pagal eilėraščio nuotaiką stilizuoti ir grupuoti vaikų pa
saulio fragmentus — „Pavasaris“, „Retukas“, „Ruduo miške“... 
Motyvai, kuriais parašyti eilėraščiai, iš įprasto vaikų pasaulio, gė
lės,mėtų. laikai, gyvuliai, paukščiai, žaislai — jų tarpe ir kareivė
liai, tik moliniai, randa vietos — pas vokiečius švino kareivėliai. 
Pastarasis žaislas pas mus, rodos, nepopuliarus iki šiol. Eilėraščių 
forma daugiausia lengva — ritmas įvairus. Vyresnieji priešmo
kyklinio amžiaus ir jaunesnieji mokyklų vaikai šią knygutę tikrai 
pamėgs. Išleido Sakalas. Kaina 1,50 lt.
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Kazys Binkis, JONAS PAS ČIGONUS. Knygutė egzotiška 
savo čigoniškumu. Tas jos egzotiškumas padaro įdomią švaros idė
ją, nes knygutė skiriama tam tikslui, juk tai „apysakos švaros prie
šininkams“, kaip autorius pats ją skiria. Ši apysaka parašyta eilė- 
mis. Gražus ir linksmas bei tvarkingas vaikas Jonas paaugęs pra- . 
deda tingėti ir vengia vandens, muilo — vaikšto visas paišinas. 
Ilgainiui jam net nebepatogu tėvo namuose būti ir jis išeina girion 
pas čigonus, kurie jį dar labiau nudažo įvairiais tepalais. Pagaliau __ 
vaikas grįžta į namus, išsiprausia ir „Dingo vėl kaip dūmas jo či- 
gomškumas“. Lengvai ir sklandžiai ritmuotą ir rimuotą tekstą 
palydi ekspresingos D. Tarabildaitės iliustracijos. Knygutė idėjos 
pavaizdavimo būdu amerikoniška, bet reikia manyti, kad vaikams 
patiks, nes viską pataiso jumoras, su kuriuo traktuojamas vargšas 
švaros priešas Jonas. Išleido „Sakalas“. Šv. Ministerijos pripažin
ta mokyklų knygynams. Kaina 1,50 lt.

Klemensas Dulkė, PAUKŠTELIAI ČIULBA. Tai jau trečias 
to paties autoriaus eilėraščių vaikams rinkinys. Autorius skiria šią 
knygutę brolio Igno įnirusiems mažiukam — Danguolytei ir Vytu
kui. Iš viso eilėraščiai gan sklandūs ir gyvi, bet kaikuriuose gana 
daug abstrakčių minčių — konkretus vaizdas, daiktas vaiko pa
sauliui artimas. Visas dalykėlis taikytas jaunučiams, bet tada dau
gumas eilėraščių perilgi, pav., „Atėjo Šventos Velykos“, „Pieme
nėlis“ ir k. Taip ir norisi, kad geriau tų abstrakčių žodžių mažiau 
ir viskas konkrečiais būtų pasakyta trumpiau, paprasčiau ir ryš
kiau. Nes ką, pav., pasako vaikui: „Žinau, jei aš noriu laimėti da
lelę, turiu paklausyti balselio širdies“; arba „Jau bus geri, geri me
teliai, Jau daug laimužės krito“, ir t.t. Iš viso atrodo, kad autorius 
vienu eilėraščiu nori daug pasakyti, iš čia ir tas eilėraščių ilgu
mas ir nuotaikos neišlaikymas iki galo. Bet šiaip autorius yra ant 
gero kelio. Vyrauja patriotiniai motyvai — Vilnius, pavergtas 
kraštas ir k. Iliustracijų, dail. Kipro Šaulio, technika nebloga, bet 
šiaip neplastiškos ir vaizduojami vaikai nevaikiški.- Išleido „Sa
kalas“. Kaina lt. 2.

Aldona Kazanavičienė, GAIDELIAI KELIAUJA.
Du gaideliai, pasiilgę laisvės, pabėga iš vištyno, klaidžioja, 

patiria daug baimės, gero ir blogo. Pagaliau viena senutė suradusi 
juos lazdyne miegančius, parneša juos atgal į jų vištyną. \

Pasakojimas ištęstas ir gerokai nuobodus. Jei autorė norėjo 
duoti nuotykių „romaną“, tai tie nuotykiai vis dėlto ne patys įdo
miausi parinkti, kad ir iš tokių gaidžių gyvenimo. Jei pagaliau 
vaizdavo tik sauvaliavimo ir nepaklusnumo blogas išdavas, atseit 
pamokymą davė skaitytojams, kad reikia tenkintis savo likimu, 
tai ddlykas perdaug ištęstas. Išleidimo technika pakenčiama. Tik 
iliustratorė D. Tarabildaitė čia visai ne ta — tokie skurdūs piešinė
liai. Knygutė pripažinta Šv. Ministerijos tinkama mokyklų knygy
nams. „Dirvos“ b-vės leidinys. Kaina lt. 1,60.

J. Drungaitė

Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė.
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Tėvai Marijonai Išleis daug gražių 
maldaknygių

Greitu laiku Marijonai išleis gražių ir nebrangių maldaknygių. 
Pirmosios jau atspausdintos ir greit pasirodys knygynuose, 
tai Jėzaus Širdies garbei maldaknygėŠVC. JĖZAUS ŠIRDIS — 
kurioje yra daug.Švenčiausiajai Širdžiai skiriamų maldų ir ant
ra — MOTINA MEILINGOJI —' maldaknygė visiems Marijos 
garbintojams ir mylėtojams.

Ruošiama spaudai specialios maldaknygės: gimnazijos mo
kiniams, katalikams tėvams, vaikams ir mergaitėms.

Visi j garbingą talką!
Gegužės 31 dieną sukako didžiam katalikų Vadui ir nuošir

džiam Lietuvos draugui Popiežiui Pijui XI lygiai 80 metų amžiaus. 
Visas katalikiškas pasaulis ruošiasi šį nepaprastą jubiliejų kuo iš
kilmingiausiai paminėti. Neatsitikome ir mes. Jau paruoštas Pijui 
XI pagerbti didelio formato apie 400 pusi, gausiai iliustruotas ko
lektyvus veikalas Pijus XI,štai jo turinys: ;

I dalis Pijaus XI gyvenimas, parašė mokytoja O. Zaštautaitė.
II dalis Pijaus XI darbai: 1) Pijaus XI pontifikato programa,

parašė mokytoja O. Zaštautaitė. 2) Šventasis Tėvas Pijus XI ir 
Katalikų Akcija — kun. Dr. Brizgys, Vilkaviškio Seminarijos pro
fesorius. 3) Šv. Tėvas Pijus XI ir krikščioniškoji šeima — St. La
dy gienė. 4) Pijus XI mokyklų ir auklėjimo klausimais — Dr. M. 
Ruginienė 5) Pijus XI ir atskilusių Rytų grįžimas Bažnyčios vie- 
nybėn — Prel. A. Dambrauskas. 6) Pijus XI ir tikintieji rusai — 
sulig Vyskupo T. Matulionio atsiminimų. 7) Visuotinės Bažnyčios 
keliais — T, J. Beleckas, S. J. 8) Pijus XI ir socialinė katalikų dok
trina — Dr. Pr. Dielininkaitis, Teologijos-Filosofijos fakult. pro
fesorius. 9) Šv. Tėvas Pijus XI ir dvasininkai — Prel. V. Borise- 
vičius, Telšių Kunigų Seminarijos Rektorius. 10) Pijus XI — Di
džiojo Karaliaus Šauklys —T. J. Paukštys, S. J. 11) Pijus XI — 
Palaimintųjų ir šventųjų garbės skelbėjas — Dr. J. Sav. 12) Pijaus 
XI tarptautinė taikos politika — Pov. Jakas. 13) Pijaus XI kon
kordatų politika — J. Prunskis, „XX Amžiaus“4 vyr. Redaktorius. 
14) Romos klausimas —• mokytoja Rozalija Misevičiutė. 15) Pijaus 
XI darbai Lietuvai — Vyskupas Pr. P. Būčys. Knyga jau paruošta 
spaudai. -

Su knygos prenumerata prašome paskubėti, kad visų prenu
meratorių pavardės galėtų būti atspausdintos jau tame egzemplio
riuje, kurs bus patiektas Šv. Tėvui Pijui XI, kad tuo būdu kuo 
daugiausia mūsų tautiečių dalyvautų Šventojo Tėvo jubiliejiniame 
viešame pagerbime. Uoliųjų knygos platintojų pavardės bus at
spausdintos ypatingame garbės lape. Prenumerata vos 4 lit., Ameri
koje 1 dol. Paskui perkant knygynuose, teks brangiau mokėti.

Prenumeratą galima siųsti „Naujosios Vaidilutės“ adminis
tracijai, ar šios knygos leidėjui, Lietuvos Moterų Kultūros Drau
gijai, Kaunas, Zanavykų 38. Tel. 24-5-24. O. Zaštautaitei.
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Mokytojoms, motinoms, darželio vedėjoms!
Vaiko galias išugdysi te tik per tinkamą žaislų pasi

rinkimą ir žaidimų pritaikymą. Tiksliausius nurodymus 
rasite Dr. O. Norušytės knygoje

„ŽAIDIMAS IR ŽAISLAS“
kuri jau spausdinama. Galima bus gauti „N. V.“ admi
nistracijoj. Pasiuntus pinigus p. perlaida ar pašto ženk
lais, knyga bus nusiųsta nurodytu adresu.

Z. ir C. Pročkytės
Panevėžys, Saulės 2,

kostiumus, kilimus, kaklas i aus
čius ir t. t. c

Darbas atliekamas meniškai. Audiniuose jaučiama 
lietuviška kūryba. Užsakymai priimami ir lai šku, nurodžius 
pageidavimus — pavyzdį.

Prieš perkant kviečiame susipažinti su

LIETŪKIO
i , ' .i parduodamomis nau j y 1937 mėty modeli y patobulintomis

^SIUVAMOMIS MAŠINOMIS
I Garantija 15 metų.
B t ■I * Kaunas, Vytauto prospektaą nr. 33

68


	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0001
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0002
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0003
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0004
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0005
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0006
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0007
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0008
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0009
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0010
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0011
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0012
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0013
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0014
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0015
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0016
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0017
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0018
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0019
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0020
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0021
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0022
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0023
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0024
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0025
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0026
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0027
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0028
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0029
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0030
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0031
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0032
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0033
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0034
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0035
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0036
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0037
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0038
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0039
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0040
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0041
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0042
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0043
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0044
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0045
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0046
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0047
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0048
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0049
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0050
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0051
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0052
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0053
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0054
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0055
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0056
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0057
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0058
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0059
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0060
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0061
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0062
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0063
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0064
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0065
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0066
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0067
	1937-nr07-08-NAUJOJI-VAIDILUTE-0068

