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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENÖIU MĖNESINIS ŽURNALAS 

Nr. 9 (143) 1937 metų rugsėjo mėn. XVI

Prelatas P. Januševičlus apie 
I-jį lietuvių moterų 

suvažiavimą
Prieš 30 metų, t. y. 1907 m. rugsėjo mėn.' 23—24 d., Kaune va

saros teatre įvyko pirmasis lietuvių moterų suvažiavimas. Šis mo
terų suvažiavimas buvo antrasis didžiulis lietuvių suvažiavimas po 
1905 m. Lietuvių Seimo Vilniuje. Jo skaitlin gumą gražiai pavaiz
davo kun. J. Tumas, atvykęs į suvažiavimą iš Vilniaus kaipo „Vil
ties“ korespondentas. Jis 1907 m. „Vilties“ Nr. l.'rašė: „Kaune vieš
bučiai pilni. Gatvėmis plaukia būriai moterų baltgalvių: tai sodie
tės. Šen-ten svyruoja kitokio dažo skrybėlė: tai miestietės ar inte
ligentės...

Miesto sodas ūkia; teatras apgultas, užsirašančių prie lange
lio — vilksnis: trošku ir ankšta...“

Prabėgus trisdešimčiai metų ir radikaliai pasikeitus mūsų gy
venimo aplinkai, sąlygoms buvo labai miela ir brangu aplankyti 
gerbiamąjį prelatą P. Januševičių, to suvažiavimo sumanytoją ir 
inspiratorių, ir iš jo išgirsti prisiminimų apie šį prasmingą , ir gy
vastingą lietuvių tautos pasireiškimą. Kai šis suvažiavimas buvo 
organizuojamas, prel P. Januševičius buvo Kauno kunigų semi
narijos profesorius.

Pirmas klausimas, kuriuo pradėjome pasikalbėjimą:
— Kas davė mintį lietuvių moterų suvažiavimą šaukti?
— Skaičiau užsienio laikraščiuose, kad kituose kraštuose mo

terys susiorganizavusios ir daro suvažiavimus. Pagalvojau argi lie
tuvės moterys to pat negalėtų padaryti. Kilusia mintimi pasidali
nau su kitais. Ne užilgo ir mūsų spaudoje pasirodė žinutės iš vie
nos, kitos vietos, kad lietuvėms moterims reikėtų suvažiuoti joms 
rūpimais klausimais pasitarti ir t. t.

— Kas buvo tos pirmosios kregždės spaudoje, kėlusios suva
žiavimo reikalą?

Čia prelatas šypsosi ir tyli. Tik vėliau iš jo kalbos aš tą nuty
lėjimą suvokiau. Jis pats parašydavo suvažiavimo reikalu kores
pondencijas būk iš Ukmergės» Panevėžio ir pasirašydavo moteriš-
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komis slapyvardėmis. Korespondencijos suvažiavimo reikalą išjudi
no ir pagyvino/ '

. — Pas mane nuo Ukmergės, sako Prelatas, atvyko viena lie
tuvė mokytoja pasitarti dėl moterų suvažiavimo. Girdi, ir uk- 
mergietės norėtų, kad toks suvažiavimas įvyktų ir net spaudoje 
keliančios suvažiavimo reikalingumo mintį. Ukmergiečių keliamą 
balsą spaudoje užgyriau ir ją suraminau, kad kaunietės jau suva
žiavimą rengiasi šaukti ir iš anksto pakviečiau ukmergietes kuo- 
skaitlingiausiai jame dalyvautu

— Kaip ir kieno iniciatyva buvo sudarytas suvažiavimui 
šaukti organizacinis komitetas? ' - - . _ t I . A

— Tas vyko slaptai, tarpusaviais pasitarimais. Tai buvo ne
lengvas dalykas. Reikėjo kiekvienai išaiškinti ko norime, kas bus 
ir kaip reikės veikti. Su kuria pakalbėjome visos bijojo, kratėsi, 
nedrįso. Iš energingesnių, drąsesnių ir susipratusių lietuvių buvo 
sudarytas komitetas, į kurį įėjo: p. E. Vaitkevičienė (dabar Bilma- 
nienė), p. M. Rabašauskienė, p. Lebkauskienė, p. T. Kubilinskaitė, 
p. Daugelytė ir p. Augustinaitė. Komiteto pirmininkė buvo p. E. 
Vaitkevičienė, sekretorė — p. Lebkauskienė. Komitete ypačiai daug 
dirbo, rašė, jau dabar amžiną atilsį.., T. Kubilinskaitė. Komitetui 
talkino visi susipratę lietuviai: kunigai, vyrai ir moterys. Visi lai
kė bendrą frontą, kad suvažiavimo reikia.

Pirmasis rūpestis, konkrečiai suvažiavimui įvykti, buvo iš
gauti iš rusų valdžios leidimą. Anais laikais, kada betkokie tauti
niai pasireiškimai buvo slopinami ir užgniaužiami, leidimo suvažia
vimui iš gubernatoriaus išgavimas kėlė mūsuose nemažai ebėjo- > .
jimų. Tai atlikti buvo prašomas prof. P. Leonas, kuriam be didelių 
sunkumų ir pavyko iš gubernatoriaus Veriovkino leidimą išgauti. 
Gavus leidimą pasijausta kitaip.

— Kokiu obalsiu ar vedamąja mintimi suvažiavimas buvo 
šaukiamas?

— .Gubernatoriui rašytame prašyme, patariant p. P. Leonui, 
užakcentavome, kad moterų suvažiavimas šaukiamas krašto eko
nominiams dalykams apsvarstyti. Mūsų visų gi mintys sukėsi apie tai, 
kad lietuvės moterys turi veikti, turi pasirodyti, jog jos yra susi
pratusios, kaip ir kitų kraštų moterys; ir/kad-jų skaitlingas suva
žiavimas išgarsintų Lietuvos vardą. Atsimenu, kaip komiteto posė
dyje, kuriame dalyvavo ir daugiau kviestinių asmenų, kalbant apie 
lietuvių moterų kultūringumo pademonstravimą per suvažiavimą, 
buvo kilęs net‘toks klausimas: „ar į suvažiavimą kviesti atvykti 
su skrybėlėmis ar su skepetaitėmis?“ Dabar toks klausimas juokin
gas. Bet tada jis buvo rimtai svarstytas. Reikėjo kuo nors pasiro
dyti ir užimfonuoti kitiems. Manyta, kad skrybėlės kitų akyse la
biau atsvers moterų kultūringumą. Prof. P. Leonas savo kalba tą 
klausimą pakreipė kita linkme. Jeigu lietuviai nori pasididžiuoti 
savo kultūringumu, tai geriausia pasirodyti tokiems, kokie esame. 
Svarbu, kad ne vien ponai ir aristokratai būtų apsišvietę, bet ir 
liaudis susipratusi. Tad raginta važiuoti visos moterys, neatsižvel
giant ar jos skrybėlėtos ar skepetuotos. Kurios išsigalėjo ir ku-
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rioms jau buvo parupęs lietuvės moters likimas ir ateitis, visos ir 
plaukė į šį suvažiavimą.

— Kokiu būdu kvietimas' į suvažiavimą buvo pravestas?
— Buvo rašyta spaudoje, specialiais raštais kreiptasi į pa

rapijų kunigus, kad jie paragintų moteris suvažiavime dalyvauti. 
Kaune buvo iškabinti didžiuliai mėlynos spalvos skelbimai lietuvių 
ir rusų kalbomis. Tai buvo pirmi tos rūšies skelbimai, ir kaunie
čiams kėlė didelio susidomėjimo. Prie skelbimų stovinėdavo būriai 
žmonių, girdi, bus visos Lietuvos moterų seimas, tai negirdėtas da
lykas. Komitetui rūpėjo ir tinkamai priimti atvykstančias į suva
žiavimą. Čia reikia minėti a. a. S. Banaitį, kuris su kitais vietos lie
tuviais suorganizavo būtus viešbučiuose, geležinkelių stotyse ir prie
plaukoje pastatė budėtojas su atatinkamais ženklais. Visi nekant
ravome ar atvažiuos kas? Ar užims užsakytas viešbučiuose vietas, 
ar nebus kartais fiasko? Vėlai vakare einu ir klausiu p. S. Banaičio 
ar yra kas iš provincijos? Jis entuziastiškai atsakė — visi viešbu
čiai pilni, važiuoja visais keliais... Džiaugėmės visi... matėme, kad 
sumanymas vyksta...

— O viešnias iš užsienio ar kvietėte?
— Nieks nė manyte to nepamanė. Nežinojome kaip tas pirmas 

bandymas išviso pavyks. Estijos moterys sužinojusios iš laikraščių, 
kad pas mus daromas moterų suvažiavimas, atsiuntė į suvažiavimą 
dvi Tartų universiteto studentes. Tik Amerikos lietuvę p. Viktoriją 
Andrašiūnaitę, tuo laiku viešėjusią Lietuvoje, aš pakviečiau su
važiavime dalyvauti. Ji dalyvavo. Rodos, dalyvavo ir suomės.

— Jeigu sunku buvo sudaryti suvažiavimui ruošti komitetą, 
tai kaip ieškota prelegenčių ir parinktos joms temos?

— Čia jau buvo lengviau. Komiteto buvo nusistatyta, kad 
prelegentais kviesti tik moteris. Iš organizacinio komiteto keturios 
narės: p. E. Vaitkevičienė, p. M. Rabašauskienė, p. Lebkauskienė ir 
p, T. Kubilinskaitė apsiėmė skaityti referatus, o kitiems referatams 
skaityti kviestos jau tuo laiku pasireiškusios ir žinomos pačios tvir- 
čiausios ir šviesiausios moterų jėgos: p. Gab. Petkevičaitė — Bitė, 
p. Sofija Kymantaitė (dabar Čiurlionienė), p. C. Leonienė, p. Ma
rija Pečkauskaitė — Šatrijos Ragana, p.. Žymantienė — Žemaitė, 
p. Elena Petkevičaitė, p. Milašaitė.

Referatams temos buvo parinktos ne vien apie ekonominį 
gerbūvį, kaip leidime parašyta, bet visais tuo laiku aktualiais klau
simais. Suvažiavimo programoje rasime: 1) Apie visuomenišką 
moterų padėjimą Lietuvoje ir jų kultūrinius uždavinius, 2) Apie 
moterų organįzavimąsi ir laikraščio išleidimą, 3) Mūsų priedermės 
kaslink priaugančios kartos, 4) Apie mokyklas, 5) Kaip mokyti Lie
tuvos-istoriją, 6) Moterų garbės apgynimas, 7) Sodžiaus mergaičių 
skriaudos, 8) Sumanymas apie girtuoklybės panaikinimą Lietuvoje, 
9) Apie namų amatus, 10) Apie daržovių ir vaisių pramonę, 11) Apie 
profesinį moterų apšvietimą ir 12) Atsišaukimas į lietuves.

Suvažiavime buvo svarstyta labai gyvenimiški klausimai, ku
riuos ir šiandien galėtumėm, tik gal kiek kita plotme, pakartoti ir 
apsvarstyti. Be to, suvažiavimo programoje buvo „Dainos Vakaras“. » 
Čia padainuota Lietuvos himnas, lietuviškos dainos ir suvaidintos f . ' *
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dvi komedijos. Iš dainų paminėtinos: Miškas ūžia, verkia, gaudžia, 
Girioj, Kur banguoja Nemunėlis, Į tėvynę grįžt norėčiau, Op, op 
kas ten, Nemunėli, ir kt. Dainos ne vienam spaudė gerklę ir ašaromis 
vilgė skruostus. Kartu buvo pakelta dvasia ir suspausta širdis...

— Kaip jautėsi suvažiavimo organizatoriai, matydami, kad 
mintis tapo gyvu vyksmu? •

— Sunku tą nuotaiką po tiekos metų atvaizduoti. Entuziaz
mas ir baimė jungėsi kartu. Komiteto narės buvo tiek nedrąsios, 
kad pasiūlius joms nusifotografuoti bijojo, kad nebūtų purvais ap
drabstytos kaipo visuomenės sukilėlės, valdžios maištininkės. O 
kai prisiėjo atidaryti suvažavimą, teko prašyti p. G. Petkevičaitę. Ji 
atidarė suvažiavimą. Į prezidiumą įėjo, jau iš anksto numatytos: 
p. Gab. Petkevičaitė, p. M. Pečkauskaitė, p. C. Leonienė, p. O. Plei- 
rytė -— Puidienė, p. Sofija Kymantaitė —. Čiurlionienė. P. G. Pet
kevičaitė buvo pakviesta pirmininkauti kaipo drąsiausia, aktyviau
sia ir žinomiausia tų laikų moterų veikėja. Atidarius suvažiavimą 
visų nuotaika tarytum atslūgo. Pasipylė sveikinimai žodžiais, raštais, . * . ■ ■ ■ » '_ • , /telegramomis. Sveikino Estijos delegatės, Kauno latvių kolonija, 
Maskvos, Petrapilio, Odesos, Rygos moterys, lietuvių draugijos, 
laikraščių redakcijos ir kitų kraštų moterys. Poetas Ksav. Vana
gėlis atsiuntė eiliuotą pasveikinimą

— „O moters lietuvės!
Jūs saulė tautos!
Jūs mūsų geroji viltis!
Jums rūpi likimas garbė Lietuvos!
Nes jums ji brangioji šalis h. •

Net Vilniaus nutautėjusios lietuvės darbininkės atsiuntė pa
sveikimą su pasiryžimu mokytis savo tėvų kalbos. Tik vietos len
kės ir rusės tylėjo.

— Ö kaip valdžios ponai į šį suvažiavimą žiūrėjo?
■ i . — Suvažiavime buvo policininkas. Iš vyresniųjų nieks jame
nepasirodė. Suvažiavimo išvakarėse aš buvau nuėjęs pas miesto 
burmistrą, tada miesto prezidentu vadinamą. Prašau, kad suvažia
vime dalyvautų, pasveikintų ir sutiktų delegates. Pečiais tik pa
traukė ir rankomis numojo. Dar prašau, kad palieptų bent kiek 
aptvarkyti, nušluoti aplink teatrą. Ir to nepadarė. Rytojaus dieną, 
kada rinkosi delegatės, visur buvo šiukšlina ir nešvaru. Tik suvažia
vimo vakare pro užpakalines duris pasirodė miesto vice-preziden- 
tas ir mane pasitraukęs į šalį stebėjosi, kaip viskas puikiai pavykę, 
ko nieks negalėjęs tikėtis.

— Įdomu kokia buvo suvažiavimo auditorija.
— Sklaitlinga ir kultūringa, toks pirmas įspūdis. Dokumen

taliai, kiek ištikrųjų skaičiais buvo suvažiavusių negaliu tvirtinti. 
Tiksliai ką nors užfiksuoti tada ir nerūpėjo. Rūpėjo kaip išeis ir 
kaip pavyks pirmasis jėgų bandymas ir viešas pasirodymas.

Suvažiavo iš visų Lietuvos kraštų skrybėlėtos ir skepetuo- 
tos. Visos gyvos, judrios. Suvažiavimo fotografija gali bent dalinai 
atvaizduoti jo skaitlingumą. Sakau dalinai, nes ne visos dalyvės 
fotografavosi.

— Kokie nutarimai ir išvados iš suvažiavimo?
» ■ ' . .
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Kun« prof. P. Januševičius» .
1907 rn lietuviu motery suvažiavimo sumanytojas, a 

prelatas, Šv.“Trejybės bažnyčios klebonas Kaune.
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—■ Svarbiausi nutarimai, buvo steigti moterų sąjungą, kuri 
palaikytų ryšius su kitų kraštų moterų sąjungomis. Sąjungos tiks
las numatytas siekti moterų teisių lygybės. Moterų gerbūvui kelti 
buvo numatyta steigti profesines moterų sąjungas. Suvažiavimo 
atminimui buvo nutarta išleisti knygą, kurioje turėjo tilpti visi 
referatai. Moterų Sąjungai kurti ir visiems suvažiavimo nutari
mams vykdyti po ilgų debatų buvo išrinktas 16 asmenų komitetas, 
į kurį įėjo: p. F. Bortkevičienė, p. K. Norkytė, p. S. Kymantaitė- 
Čiurlionenę, p. M. Pečkauskaitė, p. C. Leonienė, p. Grinienė, p. Žy
mantienė - Žemaitė, p. Putvinskaitė, p. O. Pleirytė - Puidienė, p. E. 
Vaitkevičienė, p. Ėl. Petkevičaitė, p. Lebkauskienė, p. T. Kubilins- 
kaitė, p. M. Rabašauskienė, p. Daugelytė ir p. Augustinaitė. 
Komitetui buvo pavesta rūpintis moterų švietimo pakėlimu, stei
giant moterų seminar i j ėles ir mokyklas, be to rūpintis, kad būtų 
uždraustas viešas degtinės pardavinėjimas.

Suvažiavimo reikšmė didelė -— išjudino moteris. Vilnietės 
dėjo pastangas įkurti moterų s-gą, kurios centras būtų Vilniuje, 
kaunietės, suvažiavimo organizatorės, norėjo kad s-gos centras 
būtų Kaune. Prasidėjo lenktyniavimas. Komitetas susiskaldę. Kau
nietės 1908 metų pradžioje Kaune įkūrė L. K. Moterų Draugiją, 
kuri lietuvių moterų organizacijų istorijoje yra pirmoji ir plačiau
siaipasklydusi po Lietuvą.

Garbė visoms lietuvėms moterims, dalyvavusioms 1907 m. 
lietuvių moterų suvažiavime ir prisidėjusioms kelti ir prikelti Lie
tuvą mūsų, baigė prel. P. Januševičius.

Iškelti suvažiavime klausimai, kaip moterų laikraščio išlei
dimas, buvo smarkiai diskutuojami spaudoje. Dėl girtuokliavimo 
buvo paruošta peticija per Lietuvos atstovus V. Dūmai ir 1.1.

Moterų organizavimas, moterų kėlimas pasidarė gyvas rei
kalas, kurį vaizdžiai išreiškė suvažavimo sekretorė p. O. Pleirytė - 
Puidienė ,,Vilties“ Nr. 11. „Dar šiandieną tebeskamba ausyse anos 
karčios kruvinos skundos (Nusiskundimas suvažiavimo dalyvės 
Red.) moteriškės—-tarnaitės, moteriškės—žmogaus, mes skriaudžia
mos, mes nuskriaustos! mums šviesos, mums patarties! mums gana 
vien moteriške būti! mes norime tapti žmogumi ir stoti' ir- eiti, ir 
dirbti, kaip lygios su lygiais“. »
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Suvažiavimas, įrašytas aukso 
raidėmis • ’(Žiupsnelis ištraukų iš kalbų, pasakytų 1907 m. moterų suvažiavime).„Vilniaus Žiniose“ 1907 m. per kelis numerius randame aprašymą pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo Kaune, kur pažymima, kad suvažiavimo salėje per visą estradą buvo iškabintas aukso raidėmis parašas — „Rugsėjo 23—24 d. 1907 m. Pirmasis Lie

tuvių Moterą suvažiavimas Kaune“. Šis suvažiavimas ne tik plakate, bet ir moterų veikimo istorijoje, liksis įrašytas aukso raidėmis. Jo svarbą gražiai nusako p. G. Petkevičaitė „Įspūdžiai iš moterų suvažiavimo („V* Ž.“ N. 198). „Vilniaus lietuvių didžiasis seimas 1905 m. ir dabartinis Kaune lietuvių moterų susivažiavimas, abu jie nors ir trumpi, taip sakant, akimirksniai mūsų tautos gyvenime, bet iš kiekvieno atžvilgio neapsakomai svarbūs, tai tarytum viešas kvotimas, viešas apsireiškimas tautos minčių, tautos darbų ir spėkų... šiaip jau paprastame laike kur ten tėvynės glūdumuose kintančių“. Čia padarėme keletą ištraukų iš kalbų ir referatų, skaitytų suvažiavime. Jos įdomios ir po trisdešimts metų.
» •

G. Petkevičaitės kalba, pasakyta suvažiavimą atidarant.
c * ‘„Organizacinis komitetas uždėjo ant manęs priedermę atidaryti suvažavimo posėdį. Džiaukimės, lietuvės - tautietės, sulaukusios tos linksmos dienoš, kuomet susirinkusios viešai galime pasikalbėti, savo vargus išreikšti, pasiguosti viena kitai, susitarti ir susivienyti prie tokio darbo, kuris mūsų tėvynęir mus moteris keltų ir judintų. Mūsų priešai su dideliu nepasitikėjimu žiūri į mūsų tą susirinkimą, ieškodami progos net pasityčioti iš mūsų tamsumo ir silpnumo. Tuo labiau parodykime savo susipratimą, kad esame priaugusios prie tokio darbo, i ■ ’ • *Stengkimės rimtai tuos pirmuosius žinksnius pradėti pirmyn varyti, tuos pirmuosius žinksnius mūsų viešojo ir susiprantančio gyvenimo. Matydamos ir rišdamos bendrus klausimus, užlaikykime tvarką ir rimtumą, bet nesidrovėkime kiekviena atvirai išreikšti savo pažiūras. Vienokius juk vargus kentėjome, vienoki skausmai širdis mūs spaudžia!Čia visos lygios susirinkome, varžomos mūsų motinos Lietuvos dūkrės!
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Nesunku bus mums susiprasti!Sesers — pilietės skleiskime erškėčius nuo savo takų!Rimta ir tiesia vaga varykime savo darbą!Neužmirškime tik, kad vienybėje mūsų galybė!Apreiškiu posėdį atidengtą!“
IIC. Leonienės referato kaikurios mintys— Visuomeniškas moterų padėjimas Lietuvojeir jų kultūriški uždaviniai.„Moterų padėjimas, kad ir nevergiu, nedaug kuo skyrėsi nuo vergių. Vyrai vieni valdė, teisė ir įstatus tvėrė... — Viskas ką uždirbo moters, prigulėjo vyriškiui, tėvui arba vyrui. Net dora ir toji kitokia reikalaujama nuo vyrų, kitokia nuo moterų...Kiti ramino moteris jų beteisimame padėjime tuo, kad joms esąs ramus namie, šeimoje gyvenimas.Krikščionybė, kaipo užtarytoja visų nuskriaustųjų, neišskyrė iš savo globos ir moterų...Ir dabar moterų teisės visur mažesnės už vyrų teises. Daugelis visuomenės ir valstybės darbų moterims neprieinami, net mokintis ne viską tai galima, ką mokinasi vyrai.Dabar lietuvių moterų visuomeniškas padėjimas blogesnis — negu daugiur... Iš mūsų atimta daugelis pilietiškų teisių. Dauguma taip vadinamų inteligentiškų darbų mums uždrausta... Turtų valdyme ir vaikų auginime mūsų teisės kur kas mažesnės už vyrų teises..'.Kokie — gi prie tokio padėjimo mūsų kultūriški uždaviniai? —- Pirmiausiai mes turime prisidėti prie visų šalįų moterų darbo, t. y. prie išręikalavimo teisių lygybės. Tegu nekalba mums, kad moterų švenčiausias ir didžiausias uždavinys — tai būti motina ir šeimininke. Mes nemanome eiti prieš savo prigimtį. Lyties skirtumo nieks nepermainys ir mes liksime, kaip buvusios pirmiausia, motinomis. Bet ne visoms lemta motinoms likti... Nevisi vyrai veda pačias... Negalint visoms ištekėti, reikia, kad mums būtų leista užsiimti tokiu darbu, koks kuriai patinka. Tegul netvirtina mums, kad moterys mažiau už vyrus turi gabumo, kad jos smagenįs mažesni. — Vyrai patys per amžius užvedę kitokį, menkesnį nekaip sau, mums auklėjimą ir mokslą kaltina mus menkesniame gabume“.Pabaigoje referato nurodoma kuo moterys privalėtų rūpintis: 1) kad būtų mokytų priėmėjų, 2) kad susirgus būtų galima ieškoti pagalbos pas daktarą, 3) šviesti motinas, 4) gerinti maistą, drabužį, kelti švarą, 5) gelbėti žūstančias paleistuvavime mergaites, 6) kovoti su girtavimu, 7) skatinti moteris aktyviai prisidėti prie tautiško darbo, 8) organizuotis, ir tiems uždaviniams siekti reikalingas mergaitėms mokslas, mokslas... o mokyklų neturime...
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Žymantienės -Žemaitės referato ištraukos.— Sodžiaus mergaičių skriaudos.„Mergaitė neturtingų tėvų išeina svetur tarnauti pirm dešimties metų amžiaus: vaikų auklėti arba gyvulių ganyti. Toliau niekas jąja nebesirūpina: tėvai džiaugiasi, jog mergaitė užsipelno sau duoną, o šeimininkė tik žiūri, kad ji daugiau darbo padirbtų, didesnę naudą atneštų. Mergaitės padėjimas medžiagiškas ir morališkas lieka jos vienos spėkomis^paliktas visam amžiui...Turtingesnės, ūkininko dukters, taipgi nuo mažų dienų pelnosi sau duoną...Pačiai užginta kištis į vyro reikalus: jam — turgus, jam — valsčius, jam visokie reikalai, išjoja, ar išvažiuoja maž kasdien, o tu, mergele, plunkies po namus, rūpinkies lauko darbais, veizėk gyvulius, auklėk vaikus, valgyk duoną — kurios nėra: nes pabambėjusi ant girto vyro, paliksi mėlyna nuo jo smūgių, niekam pasiskųsti, niekas nepaguos: ko netylėjo prieš tvirtesnį.... Sūnus po tėvo mirties viską paėmė, o duktė netekėjo — nė dalies negavo.Motina irgi neturi valios skirti dalies vaikams, kol vyras gyvas, jis vienas despotiškai rėdo vaikais ir turtais nesiklausda- mas pačios, tankiai ir ant keršto padaro ne taip, kaip pati nori, kad tyčia parodyti, jog jis visagalįs. Jeigu liekna našlė, augina vaikus visus lygiai, o užaugę sūnai ima žemę... o mergaitėms, jeigu motina valdydama žemę neišleido už vyro, arba nesudėjo dukterims nors po kelias dešimtis, tai sūnai ir nesirūpina nieko iš žemės duoti.Sodietės vienu žodžiu vergės tėvų, vergės vyrų, ant galo vergės ir sūnų...Reikėtų būtinai pasirūpinti kokiu nors būdu šiek tiek sulyginti teises moterų — sodiečių su vyrais“...* * # *Suvažiavime, kaip praneša tų laikų laikraščiai iš 350 dalyvių, didžiumą sudarė sodietės moterys. Prieš baigiant suvažiavimą atsistojimu buvo pagerbti kovotojai už Lietuvos laisvę. (Tik policininkas nepajudėjo). Baigiant suvažiavimą skambėjo žodžiai:„Tat su karšta širdimi, su viltimi eikime pirmyn! Atidarėme akis — nebeužmerkime jų! Nuo tos dienos tegul prasideda mūsų naujas gyvenimas! Pirmyn! pirmyn! Lietuvės — pilietės!“
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P. LEONAS

Pirmąjį lietuvių moterų suva
žiavimą prisiminus

Šiemet rugsėjo mėn. 23 d. (spalių mėn. 6 d.) sueina 30 metų 
sukaktuvės pirmajam lietuvių moterų suvažiavimui Kaune. Tas 
suvažiavimas buvo labai plačiai aprašytas 1907 metų „Viltyje“ 
laikraščio korespondento kun. J. Tumo. Šiam svarbiam mūsų tau
tinio susipratimo istorijoje įvykiui prisiminti, rodosi, gana būtų 
pasiskaityti nurodytame ir kituose laikraščiuose tuomet tilpusias 
korespondencijas. Bet gerb, šio laikraščio Redakcijai pasiūlius aš 
patiekiu kažkurių, taip sakant, užkulisinių informacijų.

Kaip kiekvieno gyvo kūno veiksmai ir jiems vykdyti orga
nai diferencijuojasij taip ir tautos. Ir juo tauta tampa gyvybin
gesnė, juo toji diferenciacija tampa didesnė, painesnė, tobulesnė. 
Ir mūsų tautos diferenciacija srovėmis jau buvo prasidėjusi. Bet 
tuomet buvo vienas visoms tautos srovėms bendras priešas: svetimas 
jungas; tada ir kova su juo kultūrinėmis priemonėmis buvo bend
ras visų srovių reikalas.

1907 metų pradžioje daugiau kaip šimtą dienų buvau Vals
tybės .Dūmos nariu. Valstybės Dūmą carui paleidus, grįžau namon, 
Kaunan, kur pastoviai buvau apsigyvenęs nuo 1906 mętų rudens. 
Tuomet lietuviai Kaune sudarė tik nedidelę koloniją. Jos nariai 
buvo įvairių srovių asmenys, bet svarbiais tautos reikalais bendrai 
tarėsi ir dažnai bendrai dirbo. Man sugrįžus Kaunan, greitu laiku 
buvau kunigų pakviestas į pasitarimus lietuvių moterų suvažiavi
mui Kaune organizuoti. Pati mintis šaukti moterų suvažiavimą išė
jo iš kunigų tarpo. Pasitarimuose dalyvavo jų keli; iš jų atsimenu 
dalyvavusį kun. P. Januševičių, dabar prelatą. Pas gubernatorių 
Veriovkiną prašyti leidimo su poniomis teko nueiti ir man. Iš ponių 
daugiau prisidėjusias prie organizacinio darbo atsimenu: p. p. Ra- 
bašauskienę, Vaitkevičienę, Lebkauskienę, Teresę Kubilinskaitę. Į 
Suvažiavimą buvo atvykusios dvi estės inteligentės, kurių pavar
džių neatsimenu.

Aš, po ilgo laiko nebuvimo Lietuvoje, jaunų moterų jėgų ne
žinojau. Kas kviesti referentėmis, o taip pat kviesti prezidiumo se- 
sekretoriu p. O. Puidienę — Pleirytę, nurodė kunigai. Pirmininkė bu
vo numatyta p-lė G. Petkevičaitė. Ši, dar su viena-kita moterim, 
atsilankė pas mane suvažiavimo išvakarėse. Viešnios prašė, kad aš - ♦ «
394
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G. Petkevičąitė,
1907 m. lietuviu moterų suvažiavimo pirmininkė.
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sutikčiau sėdėti už prezidiumo stalo, kaip teisės patarėjas, jeigu 
kiltų reikalas.- Sutikau. Bet posėdžiams einant man neteko patari
mų tiekti: sekretorius p. Ona Pleirytė — Puidienė pasirodė toks ga
bus ir sumanus asmuo, kad prezidiumui mano patarimų nereikėjo. 
Pirmininkės gabumai buvo žinomi visiems, bet jai didelėje salėje 
(teatre), didelį susirinkimą sunku buvo valdyti dėl fizinių jėgų silp
numo; ją visuomet tinkamai ir korektingai pavadavo posėdžio se
kretorius p. O. Pleirytė — Puidienė.

Aš neatsimenu, kad būtų įvykęs koks incidentas, skaitant re
feratus ir dėl jų diskutuojant. * . •

Kaip suvažiavimo rezultatas, turėjo būti išrinktas moterų ko
mitetas lietuvių moterų draugijai sukurti. Kai buvo prieita prie 
komiteto rinkimų, ėmė griežtai pasireikšti dvi srovės: kunigų va
dovaujama katalikių srovė ir laisvesnių pažiūrų srovė. Kalbėtojais 
rinkimų klausimu išėjo ir vyrai. Pakalbėjus Aug. Janulaičiui, kun. J. 
Tumas, kalbėdamas prieš jo pasiūlymus, išsitarė, kad Janulaitis so
cialistas. Dėl šito jo išsitarimo, jam tuoj buvo viešai prikišta, kad 
kun. Tumas kalba lyg „donosčikas“,, o kuluaruose, kur kUn. Tumas 
po kalbos nusiminęs sėdėjo, jam daug kas priėjęs iškalbėjo. Jam 
net ašaros pasirodė akyse: nieko pikto nemanydamas išsitarė, o čia 
sakoma, kad dėl jo kalbos Janulaičiui gali iškilti byla! Mat, tais lai
kais socialistų partijos buvo Rusijoj laikomos-priešvalstybinėmis 
ir buvo persekiojamos. Jokios bylos dėl to išsitarimo nekilo. Ne tik 
iš tribūnos buvo karštai kalbama dėl rinktinų kandidačių, bet kaž
kas iš vietų triukšmavo. Salės šonuose, parteryje, tuomet buvo lo
žės. Aš mačiau ir girdėjau, kad vienoje ložėje labai neramus buvo 
kun. Kostas Olšauskas. Ėmiau ir kuluarais nuėjau paprašyti ramiau 
laikytis. Kai tik atidariau ložės duris, kun. Olšauskas, dar man nieko 
nepratarus, sako, kad jis nieko nedarąs... Aš vis dėlto pasakiau, kad 
pats mačiau ir girdėjau perdaug jį nerymaujant. Bet dėl to jokio tarp 
mudviejų nesusipratimo nekilo. Į komitetą tapo išrinkta daugiau 
moterų „vilniečių“, o „kauniečių“ mažiau. Kviesti komiteto posėdį 
turėjo, rodosi, p. G. Petkevičaitė, ar kas kita, bet vilnietė. Kaunie- 
tės į tą posėdį, išskyrus vieną kitą, atsisakė vykti ir pačios ėmėsi 
kurti Kaune lietuvių katalikių moterų draugiją, ją sukūrė ir ji vei
kia ir dabar. Kitų srovių moterys tuomet moterų draugijos ne
sukūrė.

Bendrai tariant, suvažiavimas praėjo rimtoje atmosferoje ir 
buvo žymus įvykis mūsų tautos istorijoje.
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J. AUGUSTAITYTĖ-VIAČIUNIENĖ

Vasaros mauzoliejus
Kiek daug byloji savo amžinu tylėjimu, 
Neatskleidžiamasis ir didingas mauzoliejau, 
Nulūžusių džiaugsmą ir kruviną kentėjimą!
Ir visa tai, ką taip karštai mylėjau, *

Susikaupė auksiniuos tavo bareljefuose;
O giedrios prošvaistės nutilo ramioje iro nioj:
Tik besiveržianti iš žalio murmulo, dvasia
Ištirpsta mėlyno dangaus ir rūtos garbaną simfonijoj.

4 ■ * ' •

Paklydęs vienas spindulys pačioj apypietėj,
Nuliūdęs blaškosi šešėliais užtiestuos vitražuose, 
Už ką tave vidudieny iš mūsą iškvietė, 
Kodėl užgesę skruostai stebuklingai gražūs?

’ * * * ’

Per žalio rūbo sunką atlošą
Žymu dar keliai ir krątą derlingą pilnatys. < 
Ir riktelia širdis, kaip pūdymuos žolė sausa
Ir vėl gyvenimą ant kelio, lapais šlamančio statys.

Tiek daug byloji savo amžinu tylėjimu, 
Derlingos vasaros žaliasis mauzoliejau.
Ir džiaugsmo sukurią ir spindinčią kentėjimą, 
Kuriuos aš taip labai mylėjau...
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K. GRIGAITYTĖ

Žibuoklės
Gatvės triukšmas jau senai nutilo. Prisimerkusios snaudžia 

lempos, panėrusios galvas į. liepų viršūnes ir baigia savo lėtą kelio
nę nublankęs mėnuo. Viešbučio X aštuonioliktam numery girdėti 
tylus kugždesys.

— Tai tu jo vakar nematei?^— klausia jauna moteris pasklei
dusi auksinių plaukų vilnis ant tvirto juodbruvio krūtinės. Jo pa
ausiai, nežiūrint veido jaunumo, jau kiek pasidabrinti. Greta jo sa
vo šviesiam apdare ji atrodo lyg numesta gležnutė gėlė.

— Ko? — klausia jis.
— Brunono. Jis sakėsi tave ant laiptų sutikęs pas mane eida

mas. Pažino, kad esi tas pats, kurio fotografijomis užpildytas mano 
albumas. Apie tave jam esu daug pasakojusi.

— Sutikau kažką, bet neatmenu. Buvau, perdaug laimingas, 
kad matyčiau kas aplink mane dedasi, — jis patogiau pasitaisė ata
mano j e ir auksinę galvutę dar tvirčiau priglaudė prie krūtinės. Jis 
glostė jai kelius ir ėmė tankiai kvėpuoti.

— Cigaro nuorūkų, aromato ir dūmų aš nesuspėjau paslėpti, 
nes jis atėjo dešimčia minučių anksčiau. O aš, tau išėjus, stovėjau 
kurį laiką apsvaigusi nuo to netikėto apsilankymo lyg norėdama 
įsisąmoninti, kad čia ištikrųjų ne sapnas. Be to, aš stengiausi atsi
minti kurią valandą ir į kurį numerį aš turėsiu šiandien slapčia 
pasibelsti. Nenuostabu, kad Brunonas rado mane sumišusią kartu 
laimingą ir liūdną. Prisipažinau, kad tu buvai užėjęs kelioms mi
nutėms ir kad tik pravažiuodamas čia sustojai. Juk visa tai tiesa 
argi ne? Nepasakiau tik, kad dėl manęs užsukai į šį miestą ir kad 
mes susitarėm dar viešbuty pasimatyt. To aš negalėjau prisipažint... 
priešingai, pasakiau, kad tu šiandien jau išvažiavai, — ji lyg su
bartas vaikas užsimąstė prisidėjusi kairiosios pirštelį prie lūpų. 
Tu žinai, kad aš išgirdau, kad tavo tėvas bankrotavo, man jau pra
dėjo po truputį aiškėti, kodėl tu man nerašai, — pradeda ji kiek 
patylėjusi. Paskui išgirdau, kad vedei turtingą našlę. Bet ši žinia 
nebuvo toks didelis smūgis. Man vėl grįžo viltis, kad dar mane 
myli, ir vedei tą moterį tik gelbėdamas savo šeimos materialę pa
dėtį. Tada man buvo tavęs gaila... O anksčiau, kai tu į mano jau
triausius laiškus nedavei jokio atsako, maniau, kad myli jau kitą 
ir didelio džiaugsmo apakintas man pasidarei nedovanotinai žiau
rus. Na sakyk, taip sutvarkęs savo gyvenimą ar jautiesi laimingas?

— Penkias dešimtis procentų... Ji protinga ir dora moteris. 
Ją gerbiu...
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— Tiktai ,,gerbiu“ — liūdnai pakartoja Lilijana ir palingavo 
auksinę galvutę.

O aš laimingesnė. Ir jei mano laimei dar. trūksta kelių pro
centų iki šimto, tai tik todėl, kad mes ir vėl susitikom.

Gal tu labai nustebsi, kad Brunonas visai neatitinka mano 
skonio reikalavimams, bet tai nieko nereiškia. Aš mėgstu džentel
menus — elegantus, tokius, kaip Tu. Po tavęs buvau dar keletą 
panašių sutikusi. Reikėjo gi kame nors paskandinti tą sielvartą. 
Ir nežinau kuo visa tai būtų baigęsi. Bet... tuo laiku mirė motina. 
Man tuomet buvo 24 metai, o Nelei 12. Aš turėjau būti savo ma
žajai seseriai globėja ir auklėtoja. Žinai, ji puiki mergaitė ta Nelė. 
Apvalutė, veideliai raudoni, bronziniai plaukai supinti į dvi ilgas 
kasas. Turbūt nepažintum dabar, ji taip išaugo ir išgražėjo. Judri 
ir linksma ji, kaip nenutildomas džiaugsmo varpelis. Tik labai 
jautri ir greit pasiduoda aplinkumai. Kai beaugant jos veido bruo
žai aiškėja ji vis darosi labiau panaši į motiną. Rūpintis ja, taip 
miela ir liūdna...

Be Nelės, visa namų tvarka ir atsakomybė suvirto ant mano 
pečių. Tėvas perdaug pasinėręs savo reikaluose, kad galėtų ką nors 
patarti ar man padėti. Sukaupiau visas jėgas, užgniaužiau našlaitiš
kas ašaras ir iš po gedulo šydu atsidaviau namų rūpesčiams. Pir
miausia turėjau surasti Nelei muzikos mokytoją, ankstybesnei. 
atsisakius. Tada aš peržengiau Brunono namų slenkstį. Jis_jau bu
vo baigęs konservatoriją ir apie jo koncertą recenzijos buvo geriau
sios. Be to, turėjo parašęs ir keletą kompozicijų. Antra vertus, 
ankstybesnė muzikos mokytoja kaip tik jį įr rekomendavo. Ji iš 
Nelės labai daug tikėjos. Sakė, nepaprastų gabumų esanti mergai
tė ir dabar ji turinti patekti į geras rankas. Nelė mokėsi muzikos 
jau nuo .šėšerių metų. Iškart jaunasis kompozitorius atsisakė duoti 
pamokas. Bet kada išdėsčiau-senutės ponios A. nuomones apie sa
vo mokinę, patarimus ir pasitikėjimą juo, pagaliau sutiko. Du kart 
per savaitę kompozitorius vaikščiojo į mūsų namus. Nors aš pati 
sulygau su juo dėl kainos, bet mėnesio gale, kaž kodėl man nema
lonu buvo su juo atsiskaityti. Tą pareigą palikau tėvui. Kažkokios 
švelnios šilumos jis atnešė į mano liūdesiu persisunkusį gyvenimą. 
Rodos, tik retkarčiais mes pasikeisdavom vienu kitu bespalviu sa
kiniu, beta iš jo akių triško skaisti, didinga ir nepažįstanti melo’ 
siela, kuo vėliau pati įsitikinau. Jis buvo elegantas, kaip Tu, kaip 
visi kiti mano garbintojai. Jis buvo vidutinio ūgio, kuklus ir pa
prastas. Jo eisena truputį klibinduojanti, kojos statomos šiek tiek 
į vidurį ir vienas petys nusviręs kiek žemiau. Tiesa, jo rankos 
nepaprastai gražios, bet kaip skambinant kiek pasitempė iš apy
trumpių švarko rankovių, aš pamačiau, kad jos labai plaukuotos. 
Ir tatai man labai nepatiko. Judesiai jo, perdaug nerangūs. Aš mė
gau vyrus griežtų judėsiu, tvirtos eisenos.

Akys, tiesa, mėlynos ir spindinčios, bet ties smilkiniais gana 
užgriuvusiais vokais — prie jų aš ilgai nepripratau. Jo plaukai juo
di, o lūpos turi švelniai išlenktas linijas. Bet jo šypsena... ach kitos 
tokios būti negali. Jo šypsenoj visa siela įr širdis...
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Vieną kartą jis man ir Nelei atnešė bilietus į antrąjį savo kon
certą. Ten susipažinau ir su jo tėvais. Jis kaž kodėl vietas mums pa
skyrė drauge. Iškart pajutau prielankumą jo motinai, gal būt, to
dėl, kad pati buvau našlaitė. Jo motina dar atrodė labai gražiai. 
Ir aš vargu ar įspėčiau ją turint tokį didėlį sūnų. Kaip vėliau su
žinojau, ji buvus vieno žymesniųjų rusų teatro dainininkė, dar ga
na anksti paaukojusi savo profesiją vyrui ir sūnui. Tame koncerte 
aš pirmą kart pamačiau, kaip labai netinka jo naiviai laikysenai 
frakas, kaip nevykusiai jis mėtosi-jam vaikščiojant. Scena buvo 
didelė ir plati. O jis atrodė toks menkas. Bet kada padėjo rankas 
ant klavišių ir užgavo kelis akordus, mano dvasios akyse jis pra
dėjo augti. Jis skambino savo kūrinį „Žibuoklės“. Girdėt buvo gali
ma tik artimesniųjų kaimynų prigesintą alsavimą. Aš raižiau rankas, 
o mano skruostais vijo vienas kitą ašarų karolėliai. Ar tai buvo 
džiaugsmas ar kančia ir dabar negalėčiau pasakyti. Tik sieloje 
buvo taip šviesu šviesu... Kada jis pakilo nuo fortepiano, nemačiau 
daugiau jo menkumo. Salėj lūžo tylos užtvanka ir pasipylė aplodis
mentai. Tik aš sėdėjau lyg į gipso gabalą pavirtusi. Aš net nepa
judinau rankų. Tada jis man nusišypsojo ta šypsena, kuria niekas 
kitas negali šypsotis. Kai baigiantis koncertui sunešė gėles ties jo 
kojom, jis turbūt spėjo išskaityti prie pintinėlės lanko prisegtą 
kortelę su mano ir Nelės vardu, nes nusišypsojo antrą kartą. Dau
giau aš nemačiau jo menkumo. Kaž-kur nusmego visi mano sko
nio reikalavimai. Kai jis turėjo ateiti, į pamoką, dvi dienos pavir
to savaitėm. Nesuprantamo džiaugsmo pagauta Spaudžiau jam ran
ką ir kada susėdom prie kavos išdrįsau paklausti, kaip kukliose 
žibuoklėse galima sutalpinti visą dangiškąjį rojų ir visą žemės 
liūdesį. Jis mąstė valandėlę ką — nežinau. Meluot jis nemokėjo, 
ir aš jau žinojau, kad tame ką jis pasakys nebus nė šešėlio veid
mainystės.

—■■ Tai geriausia žinote jus pati, — pasakė kažkokiu dėkingu 
balsu. Kai pamačiau jus prieš metus, pirmą kartą savo namuos, 
jūs galva buvo apsiausta gedulo šydais. Jūsų veidas buvo nubalęs 
ir liūdnas. O jūs mėlynos akys neišvengiamai priminė pavasario 
žibuokles. Visa tai buvo panašu į žiemos išvargintą žemę su trykš
tančiu pavasario džiaugsmo pradu. Jus išlydėjo mano gailesčio ir 
užuojautos jausmas. Ir kai jūs išėjot dar kažkas paliko. O tas „kaž
kas“ tai buvo idėja „Žibuoklėms“, kurios sutalpina savy ir dangišką 
rojų ir žemės liūdesį. Nuo tos dienos mes likome vienas kitam labai 
artimi. Nelė išmoko tą kūrinį skambinti ir man kasdien skambin
davo. Tai buvo prieš Kalėdas kada trumpiausios ir niūriausios die
nos. Aš to nejutau. Man buvo saulėta ir miela. Jis nuolat būdavo 
pas mane. Kartu lankėm kinomatografus, teatrą ir koncertus. Ba
lių lankyti aš negalėjau ir noro nebuvo. Dar nesenai buvo po mo
tinos mirties sukaktuvių. N. Metus sutikom namuose. Taip prasi
dėjo mano laimingosios dienos. Vos tik prasikalė pavasaris jis atėjo 
pas mane su žibuoklių puokštele.

~ Tau siunčia mano motina, Lilijana, — sakė įteikdamas. Ji 
dabar laukia mūsų ateinant. Aš nelabai tenustebau. Žinojau jo 
atvirumą motinai. O mes jau buvom vienas kitam pasižadėję. Jo 
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tėvai laukė mūsų sugrįžtant. Kuklių vaišių stalas buvo gausiai 
gėlėmis papuoštas. Tą vakarą mes susižiedavorn. Motina mus bu
čiavo ir iš džiaugsmo verkė. Ji dar padainavo keletą dainų sūnui 
okomponuojant. Tėvas patenkintas šypsojos ir vadino mane savo 
dukterim. Brunonas paskambino naują savo kūrinį „Laimės sap
nas4 O aš mąsčiau, kad didesnės laimės nei sapnuoti, nei patirti 
jau nebegalima. Tai buvo prieš trejetą dienų.

Ji nutilo ir susimąstė. Rausva kambario šviesa drumstėsi ir 
tirpo.

— Petrai, jau švinta,-— tarė ji.
Jis nieko neatsakė. Tik suspaudė ją galingose rankose dar 

tvirčiau. Ir taip ilgą valandą jie nekalbėjo jokiu žodžiu.
— Petrai, jei kas paklaustų dabar kur laimė, aš nebežino

čiau ką atsakyti. Mane visą pradeda apimti kažkoks nerimas ir 
šaltis. Skirkimės, Petrai... greičiau!

■ — Palūkėk dar valandėlę užtekės saulė... Dėl tavęs čia atvy
kau Lilijana ir nežinau ar kada nors mes vėl matysimės.

Pirmas saulės spindulys įslinko pro langą. Jis tiesėsi ir skai
dėsi į daugybę kitų, kol žėrinti šviesa susiliejo su auksiniais jos 
plaukais. Ją apėmė toks saldus miegas ir kurį laiką ji visai neat
merkė akių...

Pralėkė paukštelis sudauždamas sparnu į langą, mieste pra
sidėjo tingus bruzdesys. Jie tyliai išėjo iš viešbučio į tuščią gatvę. 
Jis pamojo taksi. Mieguistas šoferis užsuko mašiną ir jiems teko luk
terti kol jis privažiavo ties durimis.

«k

Dar prieš saulės tekėjimą pabudo Brunonas. Jį pažadino klai
kus sapnas. Rodos, jis eina su Lilijana stačiu upės krantu. Vande
ny talaškena auksinės žuvytės. Lilijana pasilenkia ir žiūri į jas,, 
paskui tiesia ranką. Žuvytės ją pamačiušios būriu susitelkia prie 
kranto ir iškiša iš vandens savo galveles. Tik ūmai atskilo kran
tas išsivertė viršun geltonos smiltys ir nuriedėjo Lilijana upėn. Ji 
tiesia iš vandens rankas šaukia pagalbos. Brunonas jai nori paduo
ti savo ranką, bet krantas vis griūva po truputį, ir ji negali jo ran
kos pasiekti. Pagaliau krantas pradeda staiga augti ir išaugo į di- 
didžiausią kalną. Upė nuo jo atrodė siaura, siaura. Lilijana vis šau
kė pagalbos, grimzdo gilyn į vandenį-ir pagaliau visai išnyko. Tas 
šiurpulingas sapnas neleido jam daugiau užmigti. Jis atsikėlė ir išė
jo. j o miesto pakraščiu perėjo tiltą, pasuko upės krantu, kuris 
vaidenosi jam sapne. Krantas buvo tvirtas. Pasuko į pašlaites, kur 
mėlynavo žibuoklės. Jam atėjo graži mintis. Suskinti žibuoklių 
puokštelę ir grįžtant įmesti į Lilijanos kambarį. Jai miegant vi
suomet viršutinė lango dalis esti atdara. Jis skubinasi gatvėmis ar
timiausiu keliu, kad tik greičiau prieitų jos namus. Pasisuka iš vie
no skersgatvio ir ką jis pamato! Lilijana išeina iš viešbučio su tuo 
vyriškiu... kurį vakar sutiko jos namų koridoriuje. Brunonas pasi
slėpė už laikraščių kioskos. Jis aiškiai mato, kai jie abu sėdasi į 
taksi. Žibuoklių puokštelė iškrinta jam iš rankų. Jo gerklę smaugia 
aštrus skausmas. Jis labai sunkiai žengia pirmąjį žingsnį. Dabar iš 
jo lyg viskas atimta. Tokia klaikuma aplink. Lyg tyčia prisiminė
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ir aną dieną, kada buvo taip laimingas... Eidamas gatve jis pažvel
gė į kalėjimo langus. Iš tolo pro grotas jis matė liūdnus ištysusius 
veidus. O kad tai būtų mano valia, paleisčiau juos visus lig vieno, 
tegu Visi būtų laimingi. Tą dieną jis nepraleido nė vieno elgetos, 
kurio jis būtų nesušelpęs. Jam buvo vistiek ką elgeta už tuos pini
gus pirks: „linksmosios“ buteliuką ar duonos badui numarinti. Ne
gana to, jis norėtų išdalinti visą savo nediduką turtą — juk jam 
laimės ir be to užtenka. O kai pamatė vieną praeivį su nukarusia 
ant krūtinės galva, jis vos nesustabdė norėdamas sušukti:

— Žmogau, koks tu paniuręs, juk gyvenime tiek džiaugsmo.
Dabar jis mąsto: vakar laimės pertekliuje būčiau išdalinęs 

viską vargšams, o šiandien... neturtingesnis už juos visus, nes ne
tekau to, kas man buvo brangiausia. O Skaisčioji dievinamoji Li
lijana, geriau ji būtų mirusi. Turėčiau bent jos kapą. Ji gyventų 
many skaisti ir spindinti. Ji įsilietų į kiekvieną mano sielos virpė
jimą. Dabar... ji sunaikiną pati save. Kaip išsilenkti tų gatvių, ku
riom mes vaikščiojom, kaip nusikratyti visu tuo laimės sapnu? —

Veltui tą dieną laukė ji Brunono. Jis neatėjo. O kai jam pa
skambino, jis išgirdęs Lilijanos balsą numetė trūbelę. Lilijana nebe
susivokia kas čia atsitikę. Greit išsiskubino, pas jį. Jo kambario 
durys buvo praviros. Ji nedrąsiai prisiartina, mėgina ranka švelniai 
paliesti jo petį, bet Brunonas nė nepažvelgęs išėjo pro duris. Ji 
pastovėjo valandėlę nuleidusi rankas.

Jis negrįžo.
Jis visai išėjo iš namų. Ji nemigo visą naktį. Rytmetį paskam

bino jo motinai, paprašė susitikti keletai minučių. Ji buvo pasi
ruošusi atvirai visa išpažinti. Jos susitiko abi paniurusios ir liūdnos.

— Atleiskite ponią, kad drįsau jus trukdyti, bet Brunonas 
nenori su manimi kalbėti, sako Lilijana lyg ir atgailaujančiai.

— Ir apie ką jis su Jumis gali kalbėti? — motinos balsas šal
tas ir griežtas kaip teisėjo. Ne ji negali pažinti tos moters, kuri 
visuomet ją bučiuodavo ir taip švelniai kalbėdavo.

— Man rodos, jis turėtų su manim išsiaiškinti...
— Visa puikiausia išaiškinote jūs pati saulėtekio šviesoj ap- 

leisdama viešbutį. ‘
Kurį laiką abi tyli. -
— Bet ponia... reikia nepamiršti, kad faktai dar turi aplinky

bes ir priežastis. JL į
—- Bet reikia nepamiršti ir to, kad faktai kartais negali būti 

suderinami jokiu būdu. Trijų dienų laikotarpy sųsižiedavimas ir 
praleista naktis su svetimu vyru!

Tuose žodžiuose buvo kartus pasipiktinimas ir pagieža. Jie 
pritrenkė Lilijaną, ją pavertė kažkokiu bejausmiu daiktu. Ji ne
galėjo daugiau nieko pasakyti savo pasiteisinimui, nors tik ji vie
na geriausiai žinojo, kad tą naktį neperžengė leistinumo ribų. Bet 
ne tas matyt čia svarbu; faktai ištiesų nesuderinami.

— Gerai, kad tai įvyko dabar, o ne po Santuokos. Mano sūnus 
turbūt sau galą būtų pasidaręs. O dabar ieškoti laimės dar jam 
nevėlu, i ■ .
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— Mano gyvenimas sugriautas, — lyg ir pati sau numeta ba
nalų posakį. Jos žodžiai sausi ir trapūs, kaip perdžiūvęs šienas. Jis 
negali nei verkti nei jausti savo sielvarto.

— Gyvenimas tai dar nėra statyba. Kas čia jį ypatingai stato 
ar griauja. Tamsta sugriovei tiktai iliuzijas to žmogaus, kurio mei
lė Tamstai buvo ypatingai kilni. O šis dalykas tai jau nebeatsta- 
tomas.

Lilijana nori, dar kažką pasakyti, bet negali sumazgyti min
čių. Atrodo, kad jos turtingas leksikonas būtų visai išsekęs. Ji pir
mą kart gyvenime taip nevykusi ir j aučia pati sau didžiausią apa- 
tiją. Jei ji galėtų sugraibyt skausmo išdegintoj galvoj padrikusias 
mintis, jei bent vienas švelnesnis žodis pasiektų jis širdį, ji kal
bėtų; kalbėtų daug atverdama slapčiausias sielos kerteles. Bet da
bar ji bevelytų greičiau išsiskirti su šia moterim, kuri taip staiga 
pasidarė visai svetima.

— Jūs turite žinot, Lilijana, kad sužeidėt jo sielą netik kaip 
mylinčio žmogaus, bet ir kaip menininko. Kada skausmas persunk
tas neapykanta ir nusivylimu, nežinau kaip gali atsiliepti...

Lilijana nieko neatsakė. Šie žodžiai buvo paskutinis ir stip
riausias smūgis. Ji pasiskubino atsisveikinti.

Kitą dieną Lilijanos tėvas gavo laiškelį, kuriame Brunonas 
atsisakė duoti jo dukteriai muzikos pamokas. Tą pačią dieną Lilija
na nusimovusi nuo piršto įdavė Nelei nunešti jam mažą negyvą 
aukso gabalėlį. Dėl to išnešto aukso gabalėlio Lili j anos šeimoj ro
dos niekas nepasikeitė; namų tvarka nei kiek nenukentėjo. Lilijana 
buvo, ištverminga ir susivaldanti. Tik vėl reikėjo ieškoti Nelei mu
zikos mokytojo ir vėl grįžo ta pati nuotaika, kaip po motinos pa
kasynų. Mažosios sesers jautri širdelė tą permainą labai atjautė. 
Kartą Lilijana rado ją verkiančią.

— Neliuk, kas gi tau? — klausia Joana pati beveik įspėdama 
jos atsakymą.

Mergaitė tik dar labiau ėmė kukčioti ir Lilijanai dar reikėjo 
palaukti kol ši atsipeikėjo.

— Mamai jau laikas būtų grįžti pas mus. Mums ir vėl taip la
bai liūdna, t ’ . . ■

Lilijana glostė jos bronzines kasas, glostė veidelį, bet paguodos 
žodį ištarti jai buvo sunku:

— Mano vaikuti, tu išsireiškiai labai gražiai, bet elgies nevi
sai protingai. Ašaros dar niekam nepadėjo...

Ir čia aš kalta — mano apsiniaukusi nuotaika veikia Nelę. Jai 
gaila ir savo gerojo mokytojo. Ji jau niekuomet nebeskambina „Ži
buoklių“. Išgirdusi mano žingsnius ji pasiskubina uždaryti klavia
tūrą ir bailiai pakyla nuo fortepiano.

Ir ištiesų Lilijana šypsodavos. Net ir juokaudavo kartais, tarsi 
viskas kas liūdna ir nemalonu būtų išsisklaidę kaip juodi debesys 
nežinia iš kur atėję ir kur pradingę. Po prievartos iššaukta šypsena 
kerojo ir leido šaknis sielvartas vis gilyn ir gilyn. Ir kiekvienas 
naujas besiskleidžiąs žiedelis, čiulpė po truputį Lilijanos jėgas. O 
žiedai kiekvienas laukė savo eilės ir žydėjo visą vasarą. Jurginėms
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ir astrams liko mažiau saulėtos dienos, o ilgos naktys kvepėjo šalna. 
Lilijana to niekad negalės pamiršti kaip prie motinos grabo ji susky- 
nė paskutinius baltus astrus, kurie žydėjo tą rudenį palangėje. Akso
minės jų galvelės tada sugėrė be paliovos riedančias ašaras ir vaš
ko žvakių šviesoje bailiai spindėjo velionės galugalvį. Lig astrų žy
dėjimo Lilijana labai sunyko. Ji rūpinosi visu kuo, tik ja nieks nesi
rūpino. Nieks neįspėdavo su kokiu nenoru ji dėdavo kąsnį į burną 
ir kaip jai būdavo sunku nuryti. Niekas neskaitė ir jos nemiegotų 
naktų. Ji nesipuošė ir nesirodė žmonėse, ji vėl užsidarė savo namų 
rūpesčiuos. O Brunonas negalėdamas jos išstumti iš atminties išva
žiavo užsienin pas gimines. Taip ir dingo visiems iš akiračio jie abu.

Prasidėjo niūrios ir šaltos rudenio dienos. Vėjo nuplėšyti la
pai vaikėsi šaligatviuos. Palangėmis švilpė vėjas ir stambūs lietaus 
lašai beldėsi į sieną. Vieną tokį vakarą, dar nesutemus Lilijana ry
mojo ant lango žiūrėdama į drumzlinus debesis, kurie plaukė taip 
greit; kaip laivai paveju iškeltomis burėmis. Vėjas klebeno langinę 
o skardiniu stogu tarsi kas važinėjo visu ketvertu. Gatvėje tuščia 
ir nyku. Apikaklę pasistatęs, nuskuba koks praeivis į kurį maldau
jančiai kreipiasi sulysusi ir purvina balta katė. Skurdaus benamio 
vulio kniaukimas susiliejęs su vėjo švilpimu kažkokiu gyvu so
puliu įkirai skverbiasi į dūšią. Gatvėj žybtelėjo lempa ir vėjo supama 
šešėliuose iškreivino namų kertes. Lilijana vis nesijudina, tarsi jos 
alkūnės būtų įaugusios į kietą palangę. Staiga ji išgirdo Nelės žings
nius prie savo kambario durų. Mergaitė sustojo ir pasiklausė. Ne
matydama šviesos ir įsitikinus visiška tyla, nusprendė, kad Lilija- 
nos nėra namie. Nuėjo prie fortepiano; Užgavo kelis akprdus. Nu
dvelkė pavasariu ir žibuoklių melsvumo prisipildė salonas. Lilijana 
plačiai atidarė akis; jos nosies šnervelės išsiplėtė o suspaustų lūpų 
kampeliai konvulsingai drebėjo. Sultinga melodija liejosi į kiek
vieną kraujo lašą ir vėsiomis srovėmis tekėjo gyslomis lig pat šir
dies. Ji pajuto begalinį spaudimą, kurs plėtėsi krūtinėj ir kilo ko] 
pagaliau užėmė jai kvapą ir išstūmė prievarta sulaikomas ašaras. 
Širdyje pajuto tarsi nelygų aštrų daiktą smingant vis gilyn ir gilyn. 
Tada ji suėmė rankomis krūtinę lyg staiga norėdama užspausti 
žaizdą iš kurios trykštų kraujas. Ji bejėgiškai krito į atamaną, įspau
dė galvą į pagalvį. Jos pečiai trukčiojosi, o juodą kambario tylą per
sunkė duslus lyg smaugiamas kūkčiojimas. Dabar ji buvo panaši į 
besiraitantį iš skausmo mažą gyvūnėlį, kurį nepastebėdamas praei
vis sumindo kojomis ir pats to nejausdamas palieka merdėti.

Kai ji atsipeikėjo išgrdo Nelę kažką linksmai čiulbant tėvui 
apie dienos menkniekius; išgirdo ir tarnaitę lėkštes dėliojant vaka
rienei. Lilijana greit pakyla ir išeina. Ji pasisuka į nuošalią negrįstą 
gatvę, kuri buvo miesto pakrašty. Vėjas įsisuka į jos drabužius, at
kelia nuo jos kūno ir šaltu drebuliu perlieja sąnarius. Stambūs 
lietaus lašai kapoja veidą, o šaligatvio puryas gelenčia drėgme ge
riasi per avalinę ir laižo pastyrusius kojų pirštus. Lilijana be sopu
lio širdy daugiau nieko nejaučia. Ją išlydėjo „Žibuoklių“ melodija, 
kuri nutildė ir telegrafo vielų zvimbimą ir klaikų vėjo stūgavimą. 
Melodija lyg iš anapus grabo, pilna kliedėjimų ir skundo, lyg naš
laitė prie svetimų durų...
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Kai ji grįžo Nelė jau miegojo. Tėvas sėdėjo valgomajam ir 
į skaitė laikraščius. Lilijana užsidarė savo kambary. Ją purtė šaltis 

ir sopėjo galvą. Ji apsiklostę kaip galima daugiau, bet ir tai nedaug 
•4 pagelbėjo. Jau buvo senai po vidunakčio kai ji šiaip taip užmigo.

Ir mato ji per sapną degančius savo namus junta liepsną šliaužio- 
jančią nuogom rankom o dūmai užima kvapą ir ji negali prisišaukti 
pagalbos. Lilijana nubunda. Visas jos kūnas karščiu perimtas, ausy
se cypia, o smilkinius plėšytą plėšo. Ji ištiktųjų negalk atgauti kva
po, nes šonuose laiko suėmęs dieglys. Taip ji išsikankino lig ryto. 
Karštis neapleido jos visą dieną, išdegino jai gerklę, o liežuvis prisiš- 
lijo prie gomurio. Ji vos gali ištarti reikiamą žodį. Pavakarį atėjo 
gydytojas. Bet po apžiūrėjimo ir suteiktos pagalbos ji nei kiek nepa-

i gėrėjo. Daktaras palingavo galvą:
—Plaučių uždegimas ir gana pavojinga. Jos organizmas jau 

buvo prirengtas ligai. Neturi jokio atsparumo.
Naktį jis vėl buvo pašauktas, kartu ir gailestingoji sesuo, kuri 

. pasiliko prie ligonės. Nežiūrint rūpestingos priežiūros ir gydytojų 
pastangų Lilijana vis ėjo blogyn.

Praėjo keletą dienų. Ji jau nebeturi jėgų blaškytis karščio mė
toma. Ji guli visai ramiai su praverta burna ir sukepusiomis lūpo
mis, kurias laiks nuo laiko suvilgo gailestingoji sesuo. Nuo karščio 
balzganų, pusiau primerktų akių, žvilgsnis nieko nesigaili, neprašo. 
Krūtinę kilnoja smarkus alsavimas, kuris jau virto nuolatiniu 

: šniokštimu išraižytu tarsi kokių plonutėlių gyslelių, kurios trūkinė- 
; damos suvirpina kažkokiu neaiškiu garsu. Ir vieną ankstybą ryt

metį nusilpo krūtinėje šniokštimas, o akių vokai nusileido žemyn. 
Skruostuose gęso paskutinis rausvumas. Pirštų galus palietė šaltis.

i Dar keletą kartų, lyg sužeistas paukštelis medžiotojo rankoj, su-
■ plazdėjo-širdis krūtinėje ir amžinai nutilo...

.4 . . . ■

t Išvyniodamas paskui save pilką dūmų kamuolį tarp žalsvų
kalnelių ir šlaitų rieda traukinys. Prie lango sėdi keleivis. Ant vei
do sušalusi liūdesio kaukė, kurią nė pavasario spindulys besiskverb
damas pro stiklą sutarpyti neįstengia. Jo akys pasinėrusios į mėlyną 
dangų, priplaukusių nežinia iš kur gelsvų paauksintais kraštais de- 
besėlių. Balta švelni jo ranka laiks nuo laiko pabraukia sau kaktą 
ir alkūne užspaudžia akis, kurios taip bijo pažvelgti į pabundančią 
žemę ir lyg paklydę vandenyne laisvai plaukioja tarp gelsvų debesų. 
Traukinys sustojo. Keleivis išlipo ir stoties perone susiliejo su kitais. 
Tarp žmonių landžiojo keletą vaikų ir siūlė žibuokles. Keleivis, ku
rio akys nesenai klaidžiojo po mėlyną dangų lyg netikėtai priešo už
kluptas staiga sustojo. Jo akys susiliejo su žibuoklių melsvumu. 
Keli vaikai apniko jį. Iš visų jis paėmė po vieną puokštelę ir pasisu
ko kapinių link. Ten kelias buvo gerai žinomas. Anuomet ten lydė- 

; davo jauną gedulingą merginą lankančią, motinos kapą.
Nedrąsios žalumos susitelkę patvoriuos, kaštonų spurgelės gy

vybės sulčių pritvinę, dar gana abejingai žiūri į saulę. Tik jėvos 
išdrįso paleisti savo žalsvas garbanas ir lapų lopšeliuose susikrovė 
savo geltonus žiedus išdidūs klevai. Alyvų krūmuose švilpauja gel-
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ALDONA NASVYTYTĖ i

Ruduo tėviškės padangėje

Miške ant tako ;
Gainioja vėjas mažutį gelsvą lapą.
Qraikšti plaštakė jau vasarai — sudiev pasakė, 
Ir greit nusviro į savo niūrą kapą.

Tylioj svajonėje paskendę tėviškės alėjos,
Lyg saulės siekia pakluonėj senas gluosnis, 
O žemėje pageltę lapai sukinėjas
Ir prie smuikelio verkia pakrypęs pilkas uosis...

tonos zylės, klevuose posėdžiauja ir ginčijas raibi strazdai. Argi ži
noti jiems, kad čia mirusiųjų karalystė? Keleivis su žibuoklėmis pa
žįstamu taku pasisuko į dešinę. Jo antakiai pasitempė arčiau nosies 
įlinkimo ir kaktoj pasidarė gili raukšlė. Jis truputį išblyško, jo ke
liai ėmė linkti tarsi belipant į kalną. Žibuoklių puokštelės nusvėrė 
jam rankas. Ištolo pamatė mėlyną kielę besisupančią ant palinkusios 
diemedžio sakelės prie balto marmuro paminklo su auksinėmis rai
dėmis įrašytu jos vardu. ’

Ne tai nėra abejonių, kad ji mirusi. Anuomet kai užsienį būda
mas perskaitė užuojautos žodžius Lili j anos tėvui jis dar vis, rodos, 
negalėjo tikėti. Prieš pat jos mirtį neapykantos drumzlės jau buvo 
nusėdusios jo sieloj. O tyram paviršiuj išplaukė keistas, lig šiol ne
patirtas jausmas, panašus į pasigailėjimą ar nuoskaudą tik ne pa
čiam sau... Jis kartais trokšdavo sugrįšti, išspausti iš Lili j anos akių 
gyvąją tiesą ir pasinerti su ja atleidimo šuliny.

Jis žiūri į jos fotografiją. Iš balto marmuro spinkso tos pačios 
laiminančios akys ir nesudrumstas lūpų šypsnis. Ji nei išmetinėja 
nei liūdi. Ji tokia pat gera, miela ir be kaltės. Ji be kaltės! nori su
šukti plėšiama širdim ir priklaupęs padeda žibuokles ant kapo. Jis 
pajunta lyg švelnų palytėjimą ant savo peties, tą patį palytėjimą, 
kurį anuomet negailestingai atstūmė. Jis- jaučia ties blakstienais 
nusvirusius auksinius plaukus ant savo kaktos, girdi jos drabužių 
šlamėjimą ir junta kaip melodingai nutirpusiose gyslose ima tekėti 
jo kraujas.

406 /.

24



4

v

25



d

' • M. GALDIKIENĖ

1907 m. lietuvių moterų suva
žiavimo vaisiai

1904—5 m. Rusijos revoliucija pasinaudojo jos pavergtos tau
tos. Jas ypatingai padrąsino caro išleistas manifestas, žadąs duoti 
konstituciją. Vėliau prasidėjus reakcijai, nors iš rusų valdžios pu
sės daug buvo dėta pastangų grąžinti gyvenimą į seną vagą, bet 
tai maža ką gelbėjo, tautos siekė išsilaisvinimo. Jau kartą išsiver
žęs laisvės troškimas negalėjo būt jokiomis priemonėmis nuslopin
tas. Jis vis* augo, stiprėjo. Bruzdėjo luomai. Moterys irgi pasijuto 
skriaudžiamos ir šaukė suvažiavimus. Neatsiliko ir lietuvės. Švie
suolių padrąsintos sušaukė. 1907 m. suvažiavimą, kuriame, be kitų 
klausimų, iškelta tampresnio susibūrimo reikalas. Bet kartu pasi
reiškė dalyvių tarpe ir pasaulėžiūros skirtumai ir tai gan aštrioj 
formoj. Tuomet pastebėta, kad glaudesniam bendradarbiavimui 
reikalinga vienodi įsitikinimai. Katalikės ir kitokių įsitikinimų iš
siskyrė. , , J

Katalikės, pasirinkę savo centru Kauną, 1908 m. kovo m. 21 d. 
įkūrė L. K. Moterų Dr-ją. Tų pačių metų balandžio m. 26 d. su
šauktas šios Dr-jos suvažiavimas išpopuliarino jos tikslus, ir prasi
dėjo katalikių organizacijos plitimas po visą Lietuvą. Taigi, 1907 m. 
lietuvių moterų suvažiavimas, sužadinęs tautišką ir feministinę mo
terų sąmonę, paragino prie darbo. To darbo gražiausias vaisius, tai 
L. Katalikių Moterų Draugija. Šios Dr-jos steigėjos, suvažiavimo 
pamokytos, rašydamos įstatus pabrėžė lietuvybe ir katalikybę ir 
neapsiriko. Į Draugiją vienijosi vienmintės ir darbas iš pat pradžios 
ėjo darniai. Pirmiausia susirūpinta moterų švietimu. Jau tais lai
kais vadovės suprasto, kad tik per šviesią, susipratusią lietuvę gali
ma tikėtis mūsų tėvynei geresnių laikų. Dr-jos organas „Lietuvai
tė“, pradėtas leisti 1910 m., formavo tą lietuvės tipą, kurio reikėjo 
siekti. Laikraštis primygtinai skelbė, kad lietuvė turi būti religin
ga, dorovinga ir išsilavinus lygiateisė vyro bendradarbė, tėvynės 
mylėtoja su visais geros šeimininkės privalumais. Suvažiavimai, 
paskaitos, kursai, pagaliau įsteigtoji mergaičių namų ruošos mo
kykla, tai vis konkretūs žygiai tam tikslui pasiekti; Bet masės nuo
taika šioms naujovėms nebuvo palanki. Dauguma laikėsi posakio 
„kam mergaitei mokslas, ji vis vien kunigu nebus“. Mergaitę pa
rengti gyvenimui, tai reiškė kuo didžiausią kraitį sukrauti. L. K. 
Moterų Dr-ja turėjo padaryti visą perversmą žmonių protuose.
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E. Vaitkevičienė,
I-jam lietuvių moterų suvažiavimui ruošti ko- 

- miteto pirmininkė ir pirmosios po suvažiavimo įsi
kūrusio moterų organizacijos — Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos pirmoji pirmininkė

Dr-jos keliami šūkiai moterims davė drąsos pažiūrėti plačiau į gy
venimą, sužadino norą išeiti iš savo siauro asmeninio gyvenimo ir 
tapti aktingu, lygiateisiu visuomenės nariu.

Mūsų pirmtakūnių veikimas pasižymėjo dideliu idealizmu. 
Nepaisant visų kliūčių, jos savo meilė ir atsidėjimu davė moterų ju
dėjimui garbingą toną ir net juo užimponavo. Priklausyti organi
zacijai pasidarė garbės dalyku. Tai didelis laimėjimas mūsų kultū
rai. Ir šiandien, jeigu Lietuvoj organizuotumas nemažas, tai gal di
dele dalimi tenka dėkoti tai garbingai pradžiai.

Didžiojo karo audrai užėjus ir įsigalėjus Lietuvoj vokiečiams, 
nepaisant labai suvaržyto gyvenimo, pirmosios- subruzdo moterys 
ir ėmėsi atstatyti savo draugiją. Vėl parašyta įstatai, tik dabar jau 
ne rusų, bet vokiečių kalba, vėl steigiama mokykla, tik dar plates
niu mastu, nes ne vien namų ruošos, bet jau žemės ūkio. Šiame L. 
K. Moterų Dr-jos užsimojime pasireiškia gilus šalies reikalų supra
timas. Karo nuteriotą Lietuvą ekonomiškai atstatyti galėjo tik gera 
šeimininkė. Moteris tai didžiausia vartotoja, o ūkyje ir gamintoja. 
Bet, žinoma, mokykla per ilgesnį laiką gali parengti gyvenimui ir •” . • "Os * • f*
tai-tik ribotą asmenų skaičių, todėl imtasi spaudos, kuri kalba vi
siems. L. K. M. Dr-ja išleido laikraštį ,,Moterų Balsą“. Okupacinės 
valdžios slopinamai dvasiai pakelti buvo rengiami-koncertai ir vai
dinimai. Žodžiu, budėta tautos reikaluose; kur buvo daroma skriau
da, pirmosios eidavo moterys ieškoti tiesos. Dėl to moterys labai 
skaudžiai išgyveno skriaudą, kad, beauštant Lietuvos laisvei, į Lie
tuvos Tarybą nebuvo pakviesta nė vienos atstovės, ir kaip sąmo
ningos pilietės žodžiu ir. raštu protestavo ir reikalavo patikrinti 
laikinojoj konstitucijoj moterims teisių lygybę. Šis jų reikalavimas 
buvo patenkintas. Lietuvai nusikračius vokiečių okupacijos, mo
terys stojo pilnateisėmis pilietėmis į valstybės atstatymo darbą.

' . . ■

1918 m. grįžusi į tėvynę tremtinių banga, pilna geriausių norų 
tarnauti Lietuvai, papildė L. Kat. Moterų Dr-jos eiles ir ji, įgavusi 
naujų jėgų, nekartą jau užgrūdintų Rusijos politinėse audrose, iš
plėtė savo veikimą dar labiau. Pirmon eilėn sumoderninta organi
zacijos santvarka, o vėliau stropiai imtasi ją plėsti.

1919 m. katalikių moterų kongresas nustatė veikimo gaires ir 
nutarė nesišalinti iš valstybinio darbo ir dalyvauti rinkimuose į

: ' 409

27



Steigiamąjį Seimą. Katalikių atstovių pastangomis pataisyta civi
linis kodeksas moterų naudai, fiksuota V. Konstitucijoj lygios mo
terų teisės ir iškelta nemaža socialinių klausimų. Gausus moterų at
stovavimas savivaldybėse prisidėjo prie įvairių socialinės globos 
įstaigų įkūrimo visoje šalyje. O šiandien galime pasidžiaugti L. 
Kat. Mot. Dr-jos teikiama mergaitėms, moterims ir vaikams globa.

Po Didžiojo karo švietimo darbui tęsti leidžiama laikraštis 
„Moteris“, aktualiais klausimais knygos, steigiamos merg. ž. žemės 
ūkio mokyklos, daromi įvairiais klausimais kursai, paskaitos, ren
giamos parodos. Pamokomos reikšmės turėjo ypatingai 1928 m. ir 
1933 m. didžiulės parodos. Pirmoji surengta V. D. universiteto rū
muose, o antroji Žemės Ūkio Rūmų Ūkio parodų pa vili jonuose Kau
ne. Iš pirmosios skyrių pavadinimų galima matyti jos gražų tikslą, 
būtent: „Moteris mene“, „Moteris ir spauda“; „Moteris šeiminin
kė“, „Motina ir vaikas“ ir tautodailės —- darbelių. Nemažą kultūri
nimo darbą dirba Dr-ja rengdama vokaliai — muzikalius vakarus, 
vaidinimus. L. K. Mot. Dr-ja pirmoji pradėjo lietuviškų vestuvių 
ir kitokių papročių vaidinimus. Kupiškio ir Prienų skyriai gastro
liavo net Kaune: Dabar, galima sakyti, neapsieina jokia Dr-jos sky
riaus šventė, kurioj nebūtų ko nors gražaus suvaidinta, padekla
muota ar padainuota senoviškų dainų. Kaip mūsų priespaudos 
laikais „lietuviški vakarai“ žadino tautišką dvasią, taip dabar ta 
mūsų Dr-jos meniškoji dalis, beabejo, padės kilti mūsų sodžiaus 
kultūriniam lygiui.

Pradžioj mūsų valstybės nepriklausomo gyvenimo labai trūko 
susipratusių moterų. Per tą porą dešimčių metų L. Kat. Moterų 
Dr-jos pastangomis, galima drąsiai tvirtinti, pakeistos mūsų buvu
sios būkščios, tylios, maža visuomenės reikalais besidominčios mo
ters veidas. Šiandien daugelis Dr-jos narių sodiečių orientuojasi 
ne tik Lietuvos gyvenime, bet sugeba vertinti ir užsienio įvykių 
reiškinius. Sodietė, pabuvusi aktingu L. K. Moterų Dr-jos nariu, 
įgauna įstabios inteligencijos ir dažnai pralenkia savo visuome
niškumu ir sugebėjimais inteligentę, kuri dažnai nugrimsta sävo 
egoistinio gyvenimo ratelyje. Tai džiugus reiškinys ir organizaci
jai teikia daug garbės.

L. K, Moterų Dr-ja, įsistiprinus mūsų gyvenime, pasirįžo veik
ti į tą gyvenimą dideliais užsimojimais. Šiandien niekam nėra pas
laptis, kad mūsų tautoj pastebimas dorovės sumenkėjimas. Šeimų 
pakrikimas, pavainikių vaikų pagausėjimas ir įvairūs kitoki biau- 
rus reiškiniai, tai kasdieninė mūsų gyvenimo kronika. Šios blo
gybės dideles tautas nušlavė nuo žemės paviršiaus, tai ką jau be
kalbėti apie mūsų mažiukę tautą, į kurią dargi mūsų kaimynai taip 
su apetitu šnairuoja.

L. K. Moterų Dr-ja eidama su gyvenimu negalėjo nepastebė- 
ti šios liūdnos padėties. Paskutinėje savo konferencijoj 1936 m. 
išnagrinėjus su šeima susijusius klausimus paskelbė šeimų sukrikš- 
Čioninimo vajų, nes tik krikščioniškoji šeima gali būti tuo sveikuoju 
visuomenės branduoliu, iš kurio išsivystytų mūsų tautos dvasinė 
ir materialinė didybė. Šis šeimų sukrikščioninimo šūkis rado pri- 
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tarimo plačioj katalikiškoj visuomenėj. Šiais metais sudaryta ben
dras frontas ir Šv. Jėzaus Širdies šventės proga organizuotai pasi
melsta už lietuvišką šeimą, nes sakoma „malda yra pirmasis dar
bas ir visokio tikrojo darbo pradžia“.

Mūsų tautos doriniam atgimimui nuolat dirbama paskaitomis, 
kürsais ir spauda. Dr-jos išleista specialiai šiuo reikalu knygelė 
„Krikščioniškoji šeima“ susilaukė didelio mūsų visuomenės susi
domėjimo. Dabar rengiama spaudai seksualiniu klausimu knyga, 
kuria norima padėti šių laikų motinai sunkiame- vaikų auklėjimo 
darbe.

L. K. Moterų Dr-ja padeda ir šeimininkei. Be nuolatinių pa
tarimų Moteryje, ji davė jau 3 leidinius: „Ką valgome“, „Mūsų rū
bai“ ir „Namai ir moteris“. Racionalus šeimininkavimas padės mū- 

• sų namams tapti tikruoju židiniu, jungiančiu jos norus į tvirtas 
pastovias šeimas.

Trumpai apibūdinant L. K. Moterų Dr-jos veikimą tenka at
sižiūrėti į jos augimo tris tarpsnius. Prieš Didįjį karą-L. K. Moterų 
Dr-jos didžiausi nuopelnai — tai mūsų tautinės sąmonės žadinimas 
ir moterų veikimo reikšmės iškėlimas. Kitaip sakant, L. K. Moterų 
Dr-jos dėka moterys surado save, suprato savo reikšmę ir pasiry
žo dirbti mūsų tautos labui.

Vokiečių okupacijos laiku garbingai atstovaudama Lietuvos 
moterims, L. K, Mot. Dr-ja parodė vokiečiams, kad jų vadinamas 
„bauervolkas“ turi šviesių, susipratusių moterų. Valstybės kuri- . 
mosi metu prisidėta visais galimais būdais prie kovų už nepriklau
somybę ir įdėtas gražus indėlis į mūsų tautos rūmą, dirbant valsty
bės ir visuomenės dirvoj.

O šiandien lietuvės katalikės moterys imasi didžiosios misi
jos — grąžinti Lietuvai šventosios vardą. Kaip mūsų močiutės 

. apsaugojo tautą nuo ištautėjimo, taip šiandien pasiryžta ją gelbėti 
nuo dorinio bankroto — atstatyti krikščionišką šeimą ir tuo lai
mėti Tautai gerovę.
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MANĖ DAUBA

„Sužieduotinė“
Į aukštą Nemuno kranto kalvą įropojo moteris. Moteris liek

na, grakšti, kaip svirstanti gėlė. Ji giliai atsikvėpė ir patenkinta, 
radusi gražiausią vietą „nutūpti“, žlegtelėjo į veją.

Žemai, kalvos papėdėje, mėlynai žvilgėjo plati vandens juos
ta, už jos— apvalainos, plynos, šviesiai žalios, kaip sustingusios 
didelės bangos, antrųjų Nemuno krantų kalvos, o dar toliau —- 
dangus. Tyras, šviesus be jokios dėmelės žydrasis vasaros dangus. 
Tai trys atskiros bet į vieną susijusios tėviškės juostos, lyg didelė 
tvaskantį Nemuno žemės vėliava.

Antroj kalvos pusėj platus tamsus pušynas, ir jame suūžavo 
tolimo orkestro aidas.. Kalvoj tysančioji, vos iš aukštos, sužydu
sios žolės matoma moteris neramiai apsidairė.

— Prakeiktas! Pasivijo ir čia! — sumurmėjo ir išsitiesė vejoj 
kniūpsčia, lyg norėdama į žemę sulysti.

Tie orkestro aidai esą lygiai kaip tas vaizdas...
Ji ėmė rausti į veją ir veidą, lyg slėpdama akis nuo varu pri

simetančios pabaisos. •
O vaizdas buvo paprastas: gražus juodbruvis vyriškis įraudęs 

šėlo su dailia dručkė mergele polką. Jis trypė, spardė kulnais veją 
azarte, kaip pusbernis. Ne, ne veją, bet gyvą, puikią Levūnės galvą.

Ji nesitverdama iš ten pabėgo. Žinoma, „diplomatiškai“. Nė ' 
vieno veido bruožo iš malonios patenkintos šypsenos grimasos ne- 
atleidusi paėjo „pasivaikščioti“. Tik jeigu kas būtų ją tada sutikęs, 
būtų pamanęs, kad eina suakmenėjusio, apdulkėjusio ledo mumija 
į keistus ledelius sušalusiomis akimis. 1

— Šitaip! O kuo aš tada esu jam? Kuo, o kuo tu mane laikei?
Ir bėgo laukymėmis, veržėsi per krūmus, kaip pakvaišusi, kaip 

kokio hipnotizatoriaus pripumpuota pilna galva sunkių, didelių,, 
mįslių, įskubinta. -

Pusdienį pasiblaškiusi, verkusi ir meldusis, bet ir mįsles at
minusi, susitvarkiusi, aprimusi ji priėjo šitą gražią kalvą ir pano
ro joje pailsėti. Iš jos pasidairyti į tolius naujomis^ vos tik nuo 
ašarų nudžiūvusiomis akimis. Tik kaip kokia nenusikratoma šmėk
la, kaip trimitai, šaukią vargą ir prakeikimą, iš kurio nepabėgsi nors 
ir užsimaršinai, vėl palietė jos ausį pažįstamo orkestro aidas. Ir jis 
vis garsiau ūžčioja ir sriūbauja pušyne.

— Ach! Jei ko — ir nebenusikratysiu! — Ji nebesitverdama 
sumykė ir palengva išrovė pirštus iš savo, lyg rūko gniužulo, pil
kų plaukų ir taip pat palengva sukirto juos į veidą, -
4,2 Z ' ’ ' '
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Vėliau, kai pakėlė sutaršytą girtą galvą, šalis visa aplieta tirš
tais besileidžiančios saulės ,spinduliais betvaskanti ir bespindinti, 
kaip nekaltai džiūgaujanti mergina. Aplinkui nebuvo nė vieno daik
telio nespindinčio ir nelinksmo ir ją dar labiau apėmė noras būti 
laiminga.

' — O gal aš be reikalo... Gal tik valandai, pagautas nuotaikos, 
jis užsimiršo ir susigribęs gailėsis“. Gal be reikalo pabėgusi. Ar tik 
nevertėtų grįžti. Sėsti po eglaite ir sekti jį pilnomis meilės ir atlei
dimo akimis. O, kokias gilias ir dėkingas akis'jis į ją tada atkreiptų...

Tarsi švelnūs lengvi sparnai ėmė ją kyloti, ar vėsi vėduoklė 
vėduotų. Pakilo, bet tuoj vėl prisiminė neseniai matytą ir tarsi kas 
kojas pakirto. Ne, tegu pagaliau nusipurtanti tuščių svajonių! Ir 
širdies negalės atsiplėšti nuo jo, ištižimo! Net galvą smarkiai pakra
tė atgal sėsdamosi, lyg būtų galima esą iš galvos svajones ir negalę 
išpurtyti.

Taip, kad mažiau kankintis, ji protingai išsirinkusi patį tiks
liausiąjį ir teisingiausią j į elgesio būdą — jo, kiek ir ko tas neat
sieitų, nebematyti ir nebeminėti.

Ji atsistojo puiki ir šalta.
— Bet kaip man parvykti namo? Argi vėl su jais? Toje kvai

loje juoko ir dainų orgijoje? Ir toliau pakęsti tą jo elgesį!
Ji pažvelgė į prieplaukoje stovintį ir išpuoštą, kaip dievaitis 

garlaivį, ir ją nukratė šiurpas.
— Ne, niekados! Geriau ji pareisianti pėsčia! Gal panemune ei

nąs koks kelias? Bet ji pasijuto tokia silpna, jog aiškiai suprato ne
nueisianti nė kilometro. O į Kauną jų būsią kokia 30. Tai būtų be
protybė! Jie visi nesą verti tokios'kvailybės!

Kaip išsigandusi sakale apmetė akimis apylinkę. O, išganyme! 
Iš vakarų Nemunu atpliuškuriavo garlaivis. Levusei jis pasirodė 
toks mažytis, meilus ir juokingas, kad vieną sekundę jai įstrigo į 
galvą atsiminimas, kaip ji, maža būdama, su broliais tokiais'gar
laiviukais žaisdavo upely.

Nuo kalno nudulkėjo kaip pūkelis. Bet vos tik prieplaukoje 
sustojusi — pastyro. Iš miško išniro nemažas gegužininkų būrys ir 

į skubiai artinosi takeliu. Akį metusi pažino jį, prikibusį prie tos pa
čios nepažįstamosios. „Bėgti“, pamanė. Bet einantis su jais jo drau
gas jai jau mosikavo. Levųnė paskubomis sutvarkė išdrikusius 
glėby pina vi jų žiedus, kuriuos, 'beklajodama pastebėjusi viename 
Panemunio darželyje, buvo nupirkusi, ir sukaupė lūpose savo ypa
tingą šypseną, kurioje šį kartą ironija buvo ryškesnė.

— Kaip, Tamsta čia? — jo draugas artindamasis visa gerkle 
reiškė nustebimą.

— Ot, kaip matote! Vos nuo jūsų paėjusi radau tokių gražių 
vietų, kad besigrožėdama net paklydau. Štai kokių gėlių užėjau. 
Žinotumėt, vos bepaeinu iš nuovargio. Beklaidžiodama visai ne
tikėtai išlindau į panemunę. O čia, žiūriu, ir garlaivis. Tad ar be
gali geriau būti. — Sakė „jam“ tik „jam“, dėl to „jis“ turėjo tai 
girdėti, nors stovėjo toli jos užpakaly, o ji kalbėjo į jo draugą. Ji 
plačiai juokėsi, o iš primerktų, nors beveik užtinusių, paraudusių 
akių tryško, rodos, tikro džiaugsmo žiežirbos.
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Saulė puikavusi ir tviskėjusi - užslinko už horizonto.
Nors vakaruose tirpo ir virė purpuras, bet rytiniai dangaus 

skliautai jau blėso ir liejosi į palšvą nebeįmatomą nebūtį. Bet iš 
jos ėmė kažkas ryškėti. Lyg kilo slaptingas kalnas,ar rietė kuprą 
tamsus siaubūnas milžinas. Tai artinosi tolimas šilas. Nemunas vir
to tiršto tamsaus kraujo upe, lėtai tekančia iš palšvosios nebūties 
krašto į sutirštėjusį rubinų šalį — Vakarus. Pailsęs ar užsisvajojęs 
tyliai sluokė upe jų garlaivis. Jame dūko ir krykštė jaunuomenė 
ir vakaro grožio ji nepastebėjo. Visame laive tik vieno Leoni j a teti
ko to vakaro dekoracijai. Ji sėdėjo atokiai nuo kitų garlaivio gale, 
kiek aukštėliau, dėl to jos liauna figūra buvo iškelta ir įsirašiusi 
į rytinį išblėsusį dangaus foną, ir savo balsvam lengvam drabužėly 
greičiau buvo panaši į rūko stulpelį. Silpnai teryškė j o ir vos pa
rausvėjusių pinavijų puokštė, nudribusi ant kelių. Viena nuoga ran
ka prilaikė pina vijus, kita, aprangyta silpnai gelsvėj ančia gintaro 
apyranke, buvo nukarusi per denio užtvarą.

Kitame garlaivio gale jaunuomenė dūko ir Leoni jos nematė.
Ta daili nepažįstamoji krykštė kaip griežlė—- be pertraukos. 

O tas jos juokas, kaip pratrūkdavo, rodos, kiškelis suūlbaudavo. 
Skaistūs balti dantys, kaip mažutės, dar ramios tygrės, iššiepti, o 
gelsvi plaukai tvarkingai ir tvirtai subanguoti, neištyžta ir nepa
krinka net čiuptai į visas šalis dulksiant. , .

Levūnė dirstelėjo į „jį“, ir ryškia skaudžia ironija trykštanti 
šypsena nuslinko jos lūpomis. Per kitų galvas, nugaras uoliai lipo 
prie tos dailiosios, nešinas stiklinaitę ir butelį selterio, rėkaudamas 
kažkokią garbstančią „Marytę“ dainušką.

— Taip, rodos, jis iš manęs nesityčioja. Stačiai — užmiršo, ne
bemato — ir gana. Ir visai ramutis, giedras! Cha-cha-cha!—-Ir Leo- 
nija pradėjo matyti ir kitus jo paveikslus. Iš praeities.

Pavasaris. Visa — pumpuras. Beplyštantis gyvybės ir kvapių 
svaigalų pumpuras. Ir žmonių širdys. Visos. Ir kiečiausios. Kad ir 
trumpomis minutėmis, bet vis dėlto pasai vejančios saldžiu nera
mumu, su gailesiu palydimu. Kaip jaunystė. Ir Levūnė kaip pum
purą pilnai priaugusį rožė. Rožė su širdimi kvepėjimo. Uždaryto. 
Dar nesklidusio.

Ji atsiklasčiusi, įraudusi drožia į kalną, kaip drožusi alėja. 
Vienodu greitumu. Nes jai per trošku. Nes per ankšta. Nes ji užsi
miršusi, kad eina į kalną, kad gali eiti lengviau, kad nėra ko sku
bėti, nes „jis“ teateis astuoniomis.

Kadangi vakaras buvo rausmėlynis, vienas didžiosios savaitės, 
rimties ir didelių liūdnų dalykų minėjimo vakaras, Leonija jautė 
mažutį sąžinės graužimėlį dėl savo nuolatinės tirštai pavasaringos 
nuotaikos. Nenuostabu. Pradedant pačiu smulkiausiu sąžinės kam
pučiu, baigiant nauja pavasarine eilute su balzgana odine gėlele 
švarkelio atlapoje, kuri, eilutė, kartu su mažiuke brangia skrybė
laite buvo tiek daili, estetiška, kad buvo galima Leonę išstatyti 
Laisvės alėjoje į magazino langą, kaip rinktinį modelį, ji visa buvo 
absoliute giedra ir tVarka.

Astuonios. Viktoras atskirtas nuo jos visu stalu. Biauriu, ne
draugišku, nemandagiu stalu. Jis išsipasakojo jai savaitėje patirtus
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įspūdžius, apsupančios jį visuomenės gyvenimo naujienas, padary
damas išvadas, reikšdamas savo nuomonę. Ji gaudo ir pasveria 
kiekvieną jo mintį, nes kiekvienas žodis, mintis turi išduoti, nu
šviesti jo dvasią, nuotaiką. Ji dabar užpildavo jį klausimais. Drau
gijoje išprovokuodavo ginčą. Ak, ji dar dabar tebeatsimena viso lai
ko kiekvieną jo posakį, žodį, kiekvieną ryškesnį gestą. Ir jis „buvo“ 
tas vyro — žmogaus tipas, kurį idealizavo, kurį manė mylėti, tik
riau— kokio ilgėjosi.

Viktoras baigė „pranešimą“ ir palengva vaikėjo. Akys jo sal
vėj o su ja kalbant visą laiką. Levūnė pajuto būsianti neužilgo bu
čiuojama. Ji drebėdama, kaip išalkusi sakale, veržėsi į tą minutę, 
tą beprotiškai saldžios šiurpulybės akimirką — amžių, tačiau dar 
— bet kaip nebeįtikimai, kaip išdavikiškai — vepezliojo: „Liaukis! 
Tu žinai, kad man truputį patinki. Bet tik... kai esi rimtas“.

„Truputį... Rimtas“... — Jis visad likdavo tylutėliu prigesusiu 
aidu jos melagingųjų ar šiaip kuo ypatingesnių jų posakių. Jis kar
tojo įtariamuosius jos žodžius šypsodamasis užmiršdamas ir įsi
svajodamas, lyg būtų kažką už jų pamatęs.

Viktoras turėjo eiti. Bet nepermaldaujama, kaip būtinumas, 
jėga stūmė jį ne į duris...

Ak, kas tai per minutė, per akimirka, kada jaunųjų lūpomis 
bučiuojasi sielos, lyg dvi susiradusios, viena kitos senai raudojusios 
karstos lūpos, besotės, kada nekalti, kaip dievaičių, kūnai įmanytų 
suaugti, nes juos jau pradžioje glamonių persekioja baimė — rei
kės skirtis! Tokia minutė, akimirka, tai Sutvertojo atpildas žmogui 
už ilgas dešimtis metų skurdo ir skausmo. Tai gal ir angelų nę kas
dieninis vynas. Ir kas, lašo to vyno stebuklu žmogui tekusio, neiš
gersi Bet nelaimė! Žmogaus širdis besotė. Užtat uždrausta širdi
mi liesti tą širdį, kuri nebus visa atiduodama širdžiai. Smaguria
vimą žmonės vertai nuodėme pavadino. -O Levūnė ne tik nuodėmės, 
bet ir netikslumo anuo metu padaryti negalėjo. Ir ji nesmaguriavo. 
Ji buvo rimta, laiminga sužadėtinė. Ji neabejojo, kad ir jos lūpos , 
prasivėrė jai taip pat, nes jis, juk, kaip ir ji, negali elgtis netiks
liai, negarbingai.

Bet štai...
Levūnė pasižiūrėjo vėl į juos.
Laivo įgula jau aptilusi, susnūdusi. Ir Viktoras jau prisiglau

dęs dailiąją. Ir argi ne ta pati anoji jo „dvasios“ pagavimo šypsena! 
Argi ne tas pats svajingas, besišypsantis užsimiršimas! Taip pui
kiai žinomas... Cha-cha-cha!... 

t

— Ak, sesuo, broli, pasakyk, ką tu labiausia gerbi ir kuo pasi
tiki — aš tau pasakysiu, kuo tu apsivilsi! Pasakyk, ką tu brangini 
ir ko labiausia bijotum ir nesitiki nustotu—- aš tau pasakysiu, kuo 
tu įsitikinsi ir ko neteksi!

— O kažin kas, Leonėle, tavo jam taip labai patiko? — Ėmė 
jos skausmą skaidyti, lyg prožektoriaus šviesos puoštai juodąją 
naktį, pašaipos ir juoko, nors ir pikto, bet vis juoko, antplūdžiai.

— Lūpelės patiko, akytės, ar tavo nuoširdžioj i gryniausioji 
džiaugsmo šypsena, kuria tu šypsojaisi, kai rodei jam širdį, gerą
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ir atvirą, kaip baltais drabužėliais paleistas į saulę vaikas? Na, ką 
gi? Ir pasigrožėjo, pasižmonėjo vaikelis. Būk patenkinta. Sušvito 
antai kitas dar nematytas, sultingas žiedas. Bus ir kitas. Platus 
Dievo daržas... Reikia „gyventi“. Tu būk protinga. Cha-cha-cha!...

Ir Leonei ta visa anoji žmonių krūva su „jais“ centre paliko 
šlykšti. Žvėrys, savą tik žinantieji, savo instinktų lepinimu tik su
interesuotieji. Kas darbo kaip jaučiasi vakarykštis kąsnis. Jis net 
tiek nebefiguruoja, kad reiktų nors jo akivaizdoje varžytis. Kas 
darbo kaip ryt jausis šiandieninis.

Ji trokšta tik greičiau šitų žmonių nematyti ir nebežinoti. Lyg 
iš nevilties, kad negali dabar, tuojau, iš plaukiančio garlaivio iš
trukti, svėrė gulėjusią šalia baltą ir minkštą, kaip puta, skarą, dar
niai susisupo ir metė žvilgsnį į tolius.

O jau ir senis padėręs mėnuo blankiai vėsiai bespindįs ant 
melsvos miško briaunos. Ir Nemunas iš tiršto kraujo upės virtęs tik
ro, tyro dangaus, su visomis žvaigždėmis ir mėnuliu, juosta. Tat jų 
garlaivys — ak, kaip ji to lig šiol nepastebėjusi, — beplaukiąs Ne
munu, kaip tykštančiu, dūžtančiu žvaigždynu. Nuo ritmingo dras
komo vandens šliukščiojimo buvo juntama drėgmė. Nauja ir gaivi. 
Kaip balzamas. Kaip ateinančio naujo, geresnio gyvenimo nu
jautimas.

Štai kaip! Kai apvilta žmogaus širdis, pasijutusi vietoj bro
lių, kurių ji visada taip yra išsilgusi, esanti tik tarp dygių šlykščių 
kirmėlių, nebepakeldama išgąsčio ir nusiminimo gailiai pravirksta, 
Apvaizda atkreipia ją į gamtą — į tą neišsemiamų, neaprėpiamų, 
amžinai naujų, savo stebuklų ekraną. Kad į vėsius žvaigždžių bliz
gesius atversta įkaitusi žmogaus makaulė atvėstų, kad viską, pra
dedant tais milijardais žvaigždžių, baigiant mažiausia žolelyte, va
balu, taip tiksliai sudėsčiusio j i ir harmoningiausiam gyvenimui už
sukusioji ranka nustebintą sumišusį žiūrovą priverstų užmiršti sa
ve ir visokią netvarką. Kad, pagalios, grąžintų į žmones, žmones 
natūralius, neišpustus gerume nei blogume, tarp kurių yra ir bro
lių ir žvėrių ir daugiausia šiaip žmogelių, galinčių būti tais ir kitais, 
pagal nepastovią jų nuotaiką.

Naujos, nustebusios, praplitusios ir šviesiai į tolį įsmeigtos 
Levūnės akys, lyg suslėpdamos savyje ką matė, ėmė prigesti, 
siaurėti.

Ji vėl pasižiūrėjo į „juodu“. Bet jau be paniekos, bet ir be 
pirmykščio dėmesio. Dabar ji galvojo tik apie save.

Argi jai reikėtų gėdytis, kad jam buvo per gera. Kad ryžosi 
bendrą jųdviejų gyvenimą paversti į gryną palaimą? Ar protingai 
jį laikė kilniu ir išmintingiausiuoju, ir kuo parėmė taip stiprų savo 
juo pasitikėjimą? ?\r tik ne jos pačios širdies ilgesys ir troškimas 
surasti tokį žmogų pergreitai jį išsipuošė ir sukilnino. Jau pradeda 
nustverti ir už paklaidos šaknų, bet tą jos savęs analizę staiga nu
traukė. Dusli, sausa ir karšta, kaip vasaros kaitrų vėjas, muzika 
tvieskė į ausis. Ir nepasijuto kaip, kitų pavyzdžiu, atsistojo ant 
suolo, norėdama pamatyti, kąs groja. Tai čigonų grupė kitame gar
laivio gale. Ji nepastebėjo, kaip jie čia atsirado. Matyt, paskutinėj 
prieplaukoj buvo sulipę. Staiga iš čigonų grupės išniro grakšti pa- '»v - ' • ’ " , . •
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auglė čigoniukė ir ėmė šokti tyliai ir mikliai, kaip dvasia. Tik mažas būgnelis žvangiai juokėsi, švaistomas jos rankų. Tarpais ji panešėjo į besirangančią rausvą barškuolę gyvatę, nes mėnesienoje blankiai blykčiojantis ir tarškantis būgnelis priminė įniršusios gyvatės akis ir šnypštimą. Garlaivis iš naujo suklego. Keli studentai sykiu rėkė čigonams „Mėlynojo Dunojaus“ valsą, kai kiek aptilo delnų beldimas, šokiui pasibaigus. Ir pirmieji platūs, susikaupę ir iškilmingi valsų karaliaus akordai užliejo garlaivį, pripildė upę ir palšvus, sidabrine migla besiplaikstančius krantų slėnius ir šlaitus. Grakščioji melodija apipylė ir Leonijos širdį, palenkdama ir ją į savo džiaugsmą ir užmarštį.— O, kokia dar laimė, kad niekas to jos apsivylimo nežinąs. Juoba ne jam tai nuvokti! — maloniai guodžia širdį tas žinojimas. Be to, jau čigonės šokio metu metęsis į jos gyslas kraujas dabar susiliejo su muzika ir drąsiu jos taktu mušė į širdį, žadindama joje energiją ir naujas viltis.Ji pajuto gaivališką norą siausti. Apsidairė, ar nepasipins kas, su kuo galėtų pašokti. Ji turinti dabar tyčia paūžti, užtrinti ligšiolinį savo įtartiną nuošalumą, kad tik, Dieve gink, nebūtų kieno pastebėti tie jos kvailai įsišokusieji, šventieji jausmai. Ji pastebėjo Viktoro draugą. Ir jis pradžiugęs ją vieną ir neužimtą pamatęs, bijodamas, kad tik kas pirm jo nepasiskubintų, lėkte atlėkė. Ji sviedė skarą, kaip banga putą, pasitvėrė patį stambųjį pinavijų žiedą ir nušuoliavo prie šokančiųjų. Ir skriejo grakščiausiai sukdamasi su savo partneriu puikaus džiaugsmingo valso ritme, iškilnią galvą, su pina vi j a stambiuose plaukuose, atmetusi. Atsiradęs jau studentų rankose čigonės būgnelis ėmė švaistytis apie jos galvą. Tai regimai susižavėjęs kažkoks jaunuolis jos šokiui akompanuoja. Nutilo valsas ir sustojo šokę, bet Nemunas, dangus su žvaigždėmis ir krantu kalvos dar tebeskrieja Leonijos galvoje,— Išgriūsi! — stveria ją už pečių sūkio j ęsis apie ją su būgneliu, kai ji susvįrdųliavo. Pajuto, kad kitas stveria už rankos, ir už antros kažkas, ir rimtai plėšia ją į tris dalis, kai sužvangėjo naujo šokio garsai.— Iš kur ta deivė atsirado laive? — girdi ji kažkieno perrėkiantį klausimą. Ją uoliausiai sekioja ir pažįstamasis, senobiniai susižavėjęs Viktoras, bet ji nebeturi laiko nei noro ties juo sustoti. Visi tie jauni ir gražūs veidai, įvairiai jai besišypsą ir pataikaują atrodo jai kaip šviežios gražios gėlės, kaip džiugūs, lengvi drugiai, su kuriais pasigrožėti ir pažaisti nusiteikusi.— Ką gi, kvietė pasilinksminti, paūžti, na, tai ir paūšim! — prisiminė vėl Viktorą ir dar noriau, dar džiugiau metėsi į didįjį juoko ir dainų sūkurį, pasinerdama tampriam vyrų rate ir užsimiršime.Mėgūistas senis mėnuo prasnaudė ir atsuko visą savo spindintį snukį į Nemuno šalį. Pamatęs jame beplyštantį nuo jaunuomenės dainų ir juoko garlaivį taip į jį užsižiopsojo, kad net savo žilą šviesos barzdą įmerkė į Nemuną. Puikuolės vaiskiosios žvaigždės ir gi į Nemuną, kaip haremo vergės į vienintelį savo meilužį — viešpatį tesižiūrėjo. Tik juodai mėlynas dangus nuo visų. visko nusigręžęs pats savy paskendo. * ' * . ■3* 417
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EL. JACKEVTČAITf:

Moters švietimo siekimai ir 
trukdymai

• . ’ ♦

Istorija mums rodo, kad teisę įgyti mokslą, ypačiai aukštąjį, 
moteris ne visada turėjo, buvo didelių varžymų ir trukdymų. Žy
mus rusų profesorius ir didelis moterų bičiulis M. Chrostoras savo 
knygoje „Moteris naujos epokos išvakarėse“ rašo: „Negali būti 
abejonės, kad moters siekimas švietimo neturi būti suvaržytas, 
neatsižiūrint į jos socialinę ir juridinę padėtį. Proto išvystymas 
moralės ir etinės filosofijos požiūriu yra ne tik teisė, bet ir moters 
pareiga“. Tai visiškai teisinga. Bet pažvelkime į istoriją, čia pama
tysime, kad tik moterų judėjimas, emancipacija plačiai atidarė duris 
į tiesos ieškojimo ir mokslo sritį?

Mokytų moterų buvo visais amžiais ir laikais. Graikijoje, 
Pėriklio laikais, moterys užima žymias vietas filosofų mokyklose. 
Periktijoka parašė knygą apie išmintį, kurią labai vertino Aristo
telis ir kai kurias idėjas iš jos mokslo pats perėmė. Mirus Aristi- 
pui Kirinėjos mokyklą vadovauti perėmė jo duktė Arėta, pramin
ta „Ellados žiburiu“. Jos traktatų priskaitoma iki 40, kurie, deja, 
beveik visi žuvę. Mylimiausia Platono mokinė buvo Aksiofėja, 
kuri vėliau pati mokė išvystydama Platono mokslą apie idėjas. 
Be to, ji užsiėmė fizika ir gamtos mokslais. Graikijoje pasižymėjo 
ir moterys — gydytojos. Atėnuose Agnodika persirengusi vyriškai 
pradėjo mokytis mediciną. Neoplatoninė mokykla iškėlė garbin
gos ypatijos (370 —- 415 m.), matematikės ir filosofės vardą.

Romėnų moterys taip pat mokėsi filosofijos, literatūros, ma
tematikos, bet nepasižymėjo taip, kaip graikės.

Viduramžiais moterys, matomai, mokėsi drauge su vyrais, nes 
jau pabaigoje IX amžiaus vyskupai pradėjo drausti dvasiškiams 
mokyti kartu berniukus ir mergaites. Mokytos moterys turėjo 
savo mokyklas, į kurias priimdavo berniukus ir mergaites, taip 
pav., Gertrūda Nivele, Birtila Šele, Aldegonda Mobieže, Elioiza 
Paraklete. Viduramžiuose didelę reikšmę švietimo srityje suvai
dino vienuolynai. Į juos įstoti reikėjo turėti tam tikrų žinių mi
nimumą. Su naujokėmis vienuolėmis drauge mokėsi ir/turtingųjų 
šeimų mergaitės. Vienuolė Grosvita ypatingai pasižymėjo savo 
išsimokslinimu. Ji gerai mokėjo lotynų kalbą ir rašė proza ir poe
ziją. Tai seniausioji vokiečių rašytoja. XI amž. Niderlanduose pra
dėjo kurtis moterų bendrijos, kurios rūpinosi labdarybe ir mote- 
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rų švietimu. Katalikų kraštuose, vienuolės u.ršulietės, salezietės, 
pirmon eilėn rūpinosi moterų švietimu.

Mokytų moterų šalimi buvo Italija. XIII amž. Bitizija Go- 
candi skaitė Bolonijos universitete romėnų teisę, XIV amž. No- 
vilią d’Andrea dėstė Kanonų teisę'tai Padvoje, tai Bolonijoje ir 
buvo praminta „jurisprudencijos veidrodžiu“. Renesanso laikais 
Italijoje moterys savarankiai studijavo senovės literatūrą, pav„ 
motina L. Mediči, Serafino Kolonne princesė Bianka d’Este. Angli
joje XVI amž. matome žymių moterų, pav. Edy Grei ir Bakono mo
tiną lingvistę ir teologę. Olandijoje pradžioje XVII amž. duktė 
gydytojo Van-den-Enda dėstė lotynų kalbą ir pas Ją mokėsi Spi
noza. Prancūzijoje mokytų moterų buvo daug. XVIII amž. Emilija 
de Breital išvertė į prancūzų kalbą Leibnitzo ir Newtono veikalus, 
pridėjo savo pastabas, parašė įvadus, kuriuos Volteris labai išgy
rė, pavadindamas pavyzdingais proto ir iškalbos veikalais. Astro
nomui Ladandu jo darbuose padėdavo žmona ir ponia Diupjeri, 
kurios ir savarankiai užsiimdavo astronomijos tyrinėjimais. 1792 
m. panelė Lezardjer išleido veikalą „Francūzų monarchijos poli
tinių įstatymų teorija“, kuris įgavo žymios reikšmės. 1722 m. gra
fienė Viktorija Delfini -Dori Bolonijoje pradėjo rūpintis įsigyti 
teisių daktaro laipsnį. Sėkmingai apgynusi per viešąjį disputą pa
tiektas tezes, iššaukė vyrų pasaulyje audrą protestų. Bet greit po 
tos audros Bolonijoje pasirodė moterys —- profesorės, kurių garsas 
pasklydo po visą Italiją. Laura Bassi (1711—-1778 m.) daugiau kaip 
25 metus dėstė fiziką, Ona Menrolini-Morändi (1711—1778 m.) — 
anatomiją. Gaėtana Anjezi per viešą disputą 1738 m. gynė moterų 
gabumus mokslo srityje. Vėliau ji pati išgarsėjo savo matematikos 
rąnkvedžiu ir buvo pakviesta užimti Bolonijos universitete mate
matikos katedrą. Pakvietimo nepriėmė, nes atsidėjo vien labda
rybės darbui. Apie pusę XVI amž, pradėjo kurtis salonai. Poetė 
Luiza Labė Ljone įkūrė pirmąjį literatūros saloną. XVIII. amž. 
salonai pasiekė aukščiausio klestėjimo laipsnio ir įgavo politinę 
reikšmę. Šiais laikais pasireiškusios atskiros moterys savo moks
liniais, literatūriniais darbais nedarė pastangų radikaliai pakeisti 
moters padėtį. Todėl atskirų moterų gabumai, talentai nors ir ryš
kiai suspindėdavo, bet nepalikdavo kitoms moterų kartoms giles
nių pėdsakų. Moterų auklėjimo ir švietimo klausimu, pastatytu 
plačia prasme, mokslininkai pradėjo domėtis daug vėliau.

Pirmosios moterų emancipacijos kregždės

Prancūzijoje XV amž. rašytoja Christina de Pizam savo veika
luose pirmą kartą pradėjo viešai ginti moterų emancipaciją ir sieki
mus išsilaisvinti. Margarita de Valua, Henriko IV žmona, viename 
savo veikale bandė įrodyti moters proto pirmenybę prieš vyro protą. 
Vokietijoje filosofas - humanistas Kornelius Agrippa 1505 m. savo 
lotynų kalba parašytame veikale apie moteriškosios lyties pirme
nybes pasirodė kaipo didelis šalininkas moterų teisių į aukštąjį 
mokslą, kas iššaukė literatūroje ilgą ir aštrią polemiką tuo klau
simu. Belgas de la Barra savo veikale „De 1 ėgalitė des deux sexs“
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EI. Jackevičaitėj
Marijampolės Apygardos Teis

mo teisėja, šiemet mini 15-kos 
metų savo darbo teismuose sukak
tuves. Tai pirmoji moteris Pabal
tijo valstybėse, užimanti tokią 
aukštą vietą teismuose;

(1673) tvirtino, kad vyrai ir moters lygus, kad anatomija nežino 
jokio skirtumo abiejų lyčių smegenų struktūroje. Jis reikalavo 
visiškos lygybės vyrų ir moterų visose gyvenimo srityse. Prieš 
akciją dėl moterų švietimo, kilo reakcija. Naujaisiais laikais Au
gustas Konte savo veikale „Pozityvioji filosifija“ pravedė mintį, 
kad moters vaidmuo visuomenėje tėra saugoti gerus įpročius, 
kilnius idealus, ir todėl moters nereikia prileisti prie visuomeni
nio ir profesinio darbo. Moters dalyvavimas kovoje už būvį ją tik 
pažemina ir iškraipo jos būdą. Kai kurie rašytojai ėjo dar toliau, 
Ypačiai dideliu kraštutinumu atsižymėjo 1803 m. karštas revoliu
cinio judėjimo šalininkas Pier Marešale. Jis norėjo įrodyti, kad 
moterys turi būti neraštingos ir įstatymai turėtų drausti joms mo
kytis. Daugiausia humanistai ir pedagogai stojo už moterų švieti
mą. Garsusis auklėtojas Fenelonas, kurio mintys ir šiandieną nere
tai kartojamos, savo veikale „Education des filles“ (1687 m.) pir
mą kartą išdirbo ištisą moters auklėjimo ir švietimo sistemą, ku
rios tikslas buvo paruošti moterį šeimai. Fenelonas norėjo, kad 
moteris teoretiniai būtų susipažinusi su kūdikio prigimtimi, auklė
jimo ir mokymo metodais, žinotų ir suprastų gamybą viso to, kas 
namie vartojama, mokėtų vadovauti žemės ūkyje, turėtų žinias 
apie įstatymus, kurie liečia nuosavybės teisę. Po to ponia de Mi- 
remson savo veikaluose skatina aukštesniųjų luomų dukteris pa
sišvęsti pedagoginiam darbui ir ji sudaro gerai apgalvotą planą 
mokytojų seminarijos.
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Moters švietimo problema yra tuo ypatinga, kad norima su
rišti-švietimo klausimą su moters įvertinimu tik kaipo moters, bet 
ne kaipo žmogaus. Svarstoma koks mokslas, kokios žinios yra mo
teriai reikalingos, tuo tarpu kai vyrų atžvilgiu sprendžiama, kas 
yra žmogui reikalinga. 

» • . » , •
Moterų švietimas atskirose šalyse

Prancūzijoje pirma moterų mokykla įsteigta valstybės lėšo
mis Sen-Sire. Ją atidarė 1686 m. markizą Maintenon, vėliau Liu
dviko XIV žmona. Mokykloje galėjo mokytis 250 neturtingų ba
jorų dukterų. Prie Sen-Siro mokyklos buvo įsteigta vienuoliška 
kongregacija „Institutas šv. Liudviko ponių“,, kurios pasižadėdavo 
auklėti neturtingas mergaites. Mokykla laikėsi Fenelono iškeltų 
idėjų. Ypatingai buvo kreipiamas dėmesys į auklėjimą. Vėliau Sen- 
Siro mokykla virto visiška uždara mokykla ir išsilaikė iki 1793 m. 
Napoleonas I moters pašaukimą matė — dirbti namų ūkyje ir 
auklėti vaikus. Moterų, kurios tuo nepasitenkino, Napoleonas 
baisiai nekentė. Kai buvo svarstomas civilinis statutas valstybės 
taryboje, Napoleonas pats nurodinėjo moters padėties gaires. Sa
koma: „Visai neatatinka prancūzų geriems įpročiams, kad mote
rys elgtųsi savo nuožiūra“. Tačiau Napoleonas rėmė mokyklas, 
kurios ruošdavo moteris šeimyniniam gyvenimui. Jis 1810 m. pa
skyrė savo bendramintę ponią de Geulis Paryžiaus mokyklų ins
pektore, poniai Kampan pavedė prižiūrėti privačias auklėjimo 
įstaigas. 1850 m. buvo išleistas pirmas įstatymas apie moterų pra
džios mokslą. Pagal šį įstatymą kiekvienas valsčius, turįs 800 žmo
nių, turėjo išlaikyti bent vieną mergaičių mokyklą. Be to, moterims 
buvo leista klausyti paskaitas College de France. Laikotarpyje 
1863 — 1870 m., dėka imperatorienės Eugenijos, pradėjo atidari
nėti duris ir universitetai. Sorbonoje moteris Emma Seniu skaitė 
net paskaitas. Statistikos daviniai rodo, kad 1902—1903 m. iš 29.000 
studentų moterų buvo 1.200, iš kurių 508 buvo svetimšalės. 1880 m. 
įstatymas nustatė moterų mokyklų 3 tipus: 1) pradžios mokyklas, 
2) aukštesniąsias mokyklas ir 3) mokytojų seminarijas. Mergaičių 
mokyklose direktoriais galėjo būti tik moterys. . Įstatymas leido 
vyrams dėstyti kai kuriuos dalykus mergaičių mokyklose,' bet ne
leido toms mokykloms vadovauti.

Anglijoję moterys pradėjo mokyklose mokytis tik XVIII amž., 
kada buvo įsteigtos taip vadinamos labdarybės mokyklos — Cha- 
rity schools, kuriose mokė tik skaityti, rašyti ir katekizmo. XVIII 
šimt. Anglijoje įsikūrę draugijos, kurios rėmė moterų mokyklas. 
Kiek vėliau buvo įsteigti vakariniai kursai, iš kurių išaugo aukš
tosios moterų mokyklos. Tų mokyklų uždavinys buvo paruošti mo
kytojų aukštesniosioms mergaičių mokykloms. 1851 m. žinomo eko
nomisto Dr. St. Millo žmona viename laikraštyje parašė, straips
nį, kuriame propagavo moterų švietimą. Į šį straipsnį visuomenė 
atkreipė dėmesį ir klausimą judino giliau. 1864 m. perlamente 
buvo sudaryta komisija, į kurią įėjo moteris panelė Beale. Komi
sijos uždavinys buvo padaryti aukštesniojo mokslo reviziją ir per-
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žiūrėti mergaičių mokyklas. Revizijos daviniai buvo liūdni, mer
gaičių mokyklų maža. Po revizijos mokyklų tinklas buvo išplėstas. 
1874 m. įsikūrė draugija — kasdienių mokyklų mergaitėms, kuri ; 
mergaičių švietimo srityje padarė didelį šuolį pirmyn, taip 1890 m. 
vien tik Londone toji draugija išlaikė 34 mokyklas su 7.000 moki
nių. Bendrai, 1880-tųjų metų pradžioje Anglija buvo pirmoji Eu
ropos valstybių moters švietimo atžvilgiu. Nuo 1876 m. pradžios 
mokslas visiems privalomas, o nuo 1896 m. ir nemokamas. 1876 m. 
Londono universitetas prileido moteris prie visų egzaminų ir su
teikdavo mokslo laipsnius, ko neleido kiti universitetai.

Amerikos Jungtinėse Valstybėse moterų švietimas ilgai sto
vėjo labai žemai. Į moterį žiūrėta, kaipo į sutvėrimą, skirtą išim
tinai šeimynos reikalams, kuriam švietimas nereikalingas.

Atskirų' mokyklų mergaitėms visiškai nebuvo. Iš pradžių, kad 
įsigytų elementarinį mokslą, mergaitės buvo įleidžiamos į kai 
kurias vyrų mokyklas po vieną dvi valandas į dieną tuo laiku, kai 
berniukai neturėdavo pamokų. Stengtasi įrodyti, kad moteris, kaip 
fiziniai silpnesnė, nepakels sunkaus protinio darbo, kad mokslas 
pakenks jos sveikatai, netinka jos gabumams ir veda prie to, kad mo
teris nustoja moteriškumo. Prieš šias pažiūras amerikietės greit 
pakėlė protestą. Pirmieji. žingsniai, daryti dėl moterų švietimo, 
buvo sunkūs. 1819 m. Emma Willar, pakėlusi balsą dėl moterų 
švietimo, buvo sutikta pajuokimais ir šmeižtais. Tačiau jos tas 
neatbaidė reikalauti mokslo ir jai pavyko įsteigti moterų semina
riją ir net gauti subsidiją iš Neu-Yorka valstybės. Rimta pažanga 
moters švietimo reikalu buvo padaryta, kai buvo įvesta koeduka- 
cijos sistema. Šiaurinė Amerika laikoma klasiškąja koedukacinio 
švietimo šalimi. Jau 1890 m. statistikos daviniai rodė, kad gyven
tojų po 7 mėtų amžiaus neraštingų buvo: vyrų 14~/o, moterų. 12°/o. 
Sunkiau amerikietėms buvo prasimušti į aukštąjį mokslą. Bet ir 
čia nenusiminta. Iš pradžių buvo manyta įeiti į esamas aukštąsias 
mokyklas, bet čia nepavykus, 1848 m. įsteigiamos pirmosios mo
terų aukštosios medicinos mokyklos. Jų įsteigimas buvo sutiktas 
protestais. Geresnių laimėjimų moterys susilaukė po pilietinio ka
ro dėl negrų išlaisvinimo. Neilgai trukus ir universitetai pradėjo 
atsidarinėti duris moterims ir duoti diplomus ir mokslo laipsnius. 
1890 m. studenčių buvo 10.761, o studentų 44.926. Vėliau studen
čių nuošimtis Amerikoje 2 kartu greičiau augo negu studentų.

Vokietijoje prieš Reformaciją Liubeke, Niurberge buvo ati
darytos atskiros mergaičių pradžios mokyklos. Liuterio pageida
vimu, tokių mokyklų buvo atidaryta ir- kituose universitetuose, 
bet visuomenė į jas žiūrėjo su nepasitikėjimu. Nuo 1774 m., pasiū- .... 
lymu pedagogo Raticho, pradėta kurti aukštesniosios mergaičių 
mokyklos didesniuose miestuose, kurių mokslo programa buvo 
netolygi vyrų aukštesniųjų mokyklų programai. Tik 1893 m. Karls
ruhe buvo įsteigta moterų privatinė gimnazija su lygia programa. 
Universitetai 1860—-1870 m. moteris įsileisdavo, bet vėliau uždarė 
duris. Prasidėjo agitacijos ginti moterų švietimo teisę. Įsikūrė 
feministinės draugijos, kurios be atodairos reikalavo įleisti moteris 
į universitetus. Pirmieji universitetai, kurie leido moterims stūdi-
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J. DRUNGAITĖ 
u- .

Pašaukimo keliu
Rugpiūčio 15 dieną — Žolinės atlaidai. Tai Švenč. P. Marijos į 

dangų ėmimo šventė. Šią dieną galima dar pavadinti didžiųjų pa- 
žadu ir priesaikų diena, aukos diena, nes jaunikaičiai ir merginos, 
kurie vykdo tris Evangelijos patartis — skaistybę, neturtą, paklus
numą, —- kaip tik per Žolinę daro vienuoliškus įžadus.

Kaip ir kasmet, šiais metais atėjo prie Dievo altorių būriai 
pasirįžusių Dievui aukoti savo gyvenimą. Šias eilutes rašančiai 
teko dalyvauti vienų tokių įžadų iškilmėse, būtent Šv. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Vargdienių Seserų Vienuolyno koplyčioje, 
Marijampolėje, kur šiais metais į novicijatą įstojo 11 merginų, o 
pirmuosius įžadus padarė 10.

Pačios apeigos kuklioje koplyčioje kuklios, bet jaudina. Na
miškiai, giminės, pažįstami, draugai, draugės laukdami pasirodant 
prie altoriaus „solenizančių“, gal būt daugiau jaudinosi už jas. Ne 

juoti ir įsigyti mokslo diplomus lygiai su vyrais, buvo Badeno, Ba
varijos Viurtenbergo. Kituose universitetuose moterys buvo įleistos 
kaipo laisvos klausytojos ir tai kiekvieną kartą su leidimu atatinka
mo profesoriaus. Bet ne visų profesorių rado moterys pritarimą. 
Taip pav., vienas Berlyno profesorius pats už rankos išvedė iš savo 
auditorijos pastebėtas dvi studentes. 1902’ m. Berlyno universiteto 
rektorius uždarė vieną studentų ratelį tik dėl to, kad buvo pakvietę 
moterį kaipo referantę. Bet jau 1904 m. žiemos semestre Vokietijos 
universitetuose buvo 1260 moterų laisvų klausytojų ir 85 studentės, 
1905 m. — 1623 klausytojos ir 122 studentės.

Skandinavu, valstybėse. Švedijoje moterys pradėjo lankyti 
universitetus nuo 1870 m. Stokholme matematikos katedrą užim
davo garsioji matematikė S. Kovalevskaja. Norvegijoje moterys nuo 
1884 m. lygiai su vyrais gauna diplomus ir naudojasi stipendijomis. 
Danijoje 1875 m. suteikus teisę studijuoti, moterims nebuvo duoda
mos stipendijos ir pašalpos. Kitos šalys maždaug tuo pat laiku atida
rė universitetų duris moterims.

Moters švietimo trumpa apžvalga rodo, kad teisė moteriai la
vinti savo protą ir šviestis yra iškovota. Dabartinių laikų moteris 
turi tai įvertinti ir branginti.
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vienam ir ašara ištrykšta. Bet štai ir jos — balti ilgi drabužiai, 
visą. stuomenį ir galvą gaubia lengvi, permatomi šydai.. Jos eina 
išlėto, rimtos ir... laimingos, nors mes, stebėtojai, su tuo ne visi 
sutinkame — pasaulis supranta ir jaučia tik žemišką laimę. O jos 
jau klūpo. Mes žinome, kad jos atliko 8 dienų rekolekcijas, tai buvo 
joms tylos ir susikaupimo dienos. Gal ir dėl to tie žodžiai, kuriuos 
jos tars, mums tokie svarūs ir reikšmingi atrodo — juk tai pirmieji 
žodžiai po tiekos tylėjimo. Ir jos taria. Paklaustos, ko nori, atsako, 
kad norinčios įstoti į tokią tai vienuoliją ir t.t. ir t.t. Gauna vienuo
liškus rūbus, kurie prieš tai buvo pašventinti, ir tylios išeina kiek
viena nešina savo habitą. Po valandėlės grįžta jau apsirengusios 
juodai. Dabar priesaika, bučiuoja kryžių, gauna vienuolės insigni
jas, o rankose kiekvienai dega žvakė — gyvo tikėjimo simbolis. Įža
dų apeigoms pasibaigus — mišios su šventa Komunija, kurioje da
lyvauja ir naujų seselių namiškiai, giminės.

Auka Dievui padaryta. Ir kai taip stebi jas, naujas vienuoles, 
ir kai jų tarpe matai mokytojas, studentes, buvusias valdininkes ir 
k., kyla klausimas — kas jas čia sukvietė tai savęs išsižadėjimo au
kai, koks tos aukos kelias? Kelias, turbūt, kiekvienos čia atėjusios 
kitoks, bet tikslas visų vienas— Dievas.

Šiuo kartu mūsų dėmesį patraukia įžadininkių tarpe katali
kiškai moteriškai visuomenei žinoma visuomenininke Apolonija Se- 
reikytė, Tad keli žodžiai apie ją.

Apolonija Sereikytė, kaip ir dauguma mūsų šviesuolių, yra 
ūkininko duktė. Gausios šeimos — vienas brolis ir septynios “ sese
rys — narė. Gimė ir augo aukštaičiuose Anykščių apylinkėse. Tėvai 
dabar gyvena paliäi Kurklius Burios vienkiemyj. Gimnaziją baigė 
Ukmergėje ir po to atvyko į Kauną studijuoti. Į Teologijos — Filo
sofijos fakultetą įstojo 1927 m. rudenį ir studijavo istoriją.

• Tiek gimnazijoje, tiek universitete buvo veikli ateitininkų or
ganizacijos narė. Tiesa, gimnazijoje, žemesnėse klasėse buvo jai su
sidarę pavojaus nueiti ateistine kryptimi, bet laimingai susidėjus 
aplinkybėms, žengiant į aukštesnes klases, vis stiprėjo joje katali
kiškas -— ateitininkiškas susipratimas ir į universitetą Apolonija 
atėjo tvirta ateitininke. Čia ji rado plačią dirvą savo pasaulėžiūrai 
pritaikyti, ją stiprinti. Šalia studijų aktyviai dalyvavo studentų atei
tininkų gyvenime. Susikūrus naujai ateitininkių „Birutės“ drau
govei, Apolonija buvo viena iš pirmųjų jos narių. Dirbo su jaunes
niaisiais ateitininkais, buvo stud. s-gos C. Valdyboj, dirbo įvai
riuose komitetuose ir 1.1. Metus buvo tos draugovės pirmininke. 
Kitos jos užimtos pareigos tokios: 1930 m. ima administruoti „Nau
jąją Vaidilutę“ ir, su tuo laiku buvusia redaktore Juze Jatulaityte, 
pada.ro to žurnalo reformą — 1930 m. „Naujosios Vaidilutės“ 8—9 
nr. jau pavadintas „moterų inteligenčių žurnalu“. Finansinė žur
nalo padėtis, Apolonijai jį administruojant, irgi pagerėjo — žymiai 
pakilo tiražas. 1932 metais Apolonija kviečiama į L. K. Moterų 
Dr-jos reikalų vedėjas, kur ir išbuvo iki 1936 metų spalių mėn. 
1 dienos. Čia bene stipriausiai bus pasireiškęs Apolonijos pamėgi
mas visuomeninio darbo. Raštinės darbas, posėdžiai, pasitarimai, 
po mėnesį ir ilgiau trunkančios kelionės lankant skyrius, vien-
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Apolonija Sereikytė — Sesuo Marija 
Augustina

kartinės trumpos išvykos į provinciją — visa tai įėjo į reikalų ve
dėjos pareigas. Be to, visi didesni moterų katalikiškos, visuomenės 
sąjūdžiai neįvykdavo be Apolonijos, pav., didysis moterų kongre
sas 1933 metais ir k. Ir visuose tuose darbuose Apolonija pasireikš
davo gyvąja, visus žadinančia, visus reikalus koordinuojančia dva
sia, ir jėgų tam užtekdavo. Bet užtai laiko savo asmeniniam gyve
nimui Apolonija jau neturėjo — gyveno kitiem ir kitų rūpesčiais, 
reikalais. Atrasdavo tačiau laiko padėti namiškiam čia vieną čia ki
tą seserį pasiųsdama į kokią nors mokyklą ar kursus, čia padedama 
joms dirbti savo apylinkėje katalikiškose organizacijose (Visos Apo
lonijos seserys yra veiklios L. K. Moterų Dr-jos, o jauniausioji, Ma- 

- ryte, pavasarininkių narė; viena sesuo jau prieš kelis metus įstojo 
į Šy. Kryžiaus seserų vienuolyną ir dabar Šveicarijoje), ir taip pra
ėjo dienos kitiem paaukotos. Ir štai 1936 m. rudenį Apolonija iš
važiuoja į Marijampolę atlikti novicijatą. Daug kam buvo nuosta
bu, kaip tokios gyvos prigimties, ekspansyvios sielos žmogus ap
siribos vienuolyno regulomis, bet jai tas nė kiek rūpesčio nekelia, 
nes ji žino, iš esmės jos gyvenimo turinio ir krypties vienuolynas 
nepakeis, o tik sustiprins tą linkmę, kuria ji ėjo iki šiol — gyventi 
kitiems Dievo vardu. Ir nuo savo ankstyvesnio darbo, stodama į vie- 

. nuolyną Apolonija neatsisakė, ji paėmė tik atostogas metams, ir 
dabar, kai rūgpiūčio mėn. 15 dieną per Žolinę Apolonija padarė vie
nuolės įžadus gaudama Marijos .Augustinos vardą, mūsų žvilgsniai 
vėl krypsta jos pusėn su klausimu — kada sugrįši? Katalikiška mo
terų visuomenė, ypačiai kaimo moterys, laukia Apolonijos.
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EL. BUJOKAITĖ

Atsimeni?
Atsimeni? Aš nieko neprašiau, 
ir nieko nežadėjau — 
o meilė mudviejų jaučiau 
taip, kaip viskas praėjo.

Orumo jo audros už langų, 
ar mėnesienos būrė, 
mes buvom nešami abu 
lyg marių vėjo būrės.

Bet persiskyrėm paprastai — 
nebuvo jokios dramos.
Išblėsta paglrų laužai 
žėruojantys, neramūs..

Kartais prisimenu tave 
užtikus seną laišką, 
ar susitikus kur gatvėj.. 
Bet vėl užmirštu, aišku

Atsimeni? Anuomet netikėjau, 
kai tu sakei — praeis..
Dabar — lyg būt alioję Čia plovėjai 
švytruojančiais dalgiais!
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O. JONKAITYTĖ

Pasakų miestai
Ak tu Paryžiau — laisvės, meno ir gražių skrybėlaičių mieste! 

Lyg ne apie tave sukasi mūsų svajonės nuo to laiko, kada išmoko
me surasti tave žymintį tašką žemėlapy? Aldona važiuos studi
juoti užsienin — lyg to nepakako, kad ji taptų mūsų pavydo objek
tu. Viktoras grįžo iš Paryžiaus parodos — lyg ne kiekviena atsi- 
gręždavome sutikusios jį alėjoje? Viena, Paryžius, Zūrichas lyg 
tai nėra pasakų kraštai, kuriuos pamatysime dauguma, deja, tik 
ekrane?... Nieko nepadarysi.— taip jau yra. O nėra sunku pasiten
kinti ir truputį mažiau kuo: pasiklausyti apie tas stebuklingas šalis 
tų, kurie daug kartų jas matė ir ten gyveno. Ir dėl to nudžiugau, 
kai būrelis susirinkusių ponių pažadėjo tuo reikalu pasikalbėti.

— Tai kogi norėtumei išgirsti?
— Visko apie užsienius. —

Bet kodėl gi būtent apie užsienius?
— Ak, na todėl, kad ten kultūra, mados, civilizacija, menas, 

kvepalai... — ir nutilau, pamačiusį, kad ponios liūdnai šyptelėjo.
— Ir visur tas perdėtas garbinimas visko, kas svetima! Ir ne

vertinimas, net nepastebėjimas to, ką gera mes turime. Manau, kad 
tai parodo mažą mūsų tautinę savygarbą, neaukštą tautinį susipra
timą. O gal tai tokia lietuvio būdo ypatybė? Galbūt todėl lietuviai 
taip labai linkę nutausti.

: —■ Bet, Ponios, istorijos, geografijos pamokos ir buvo skirtos 
tam, kad pažintume svetimų kraštų grožį, jų pranašumą — lyg ir 
pasiteisinu.

— Taip, per daug teisinti nei mokyklų nėra ko. Jos permaža 
šiuo atžvilgiu padaro. Dėl to išvažiuoti tokiam abiturientui į užsie
nį, pastudijuoti ten semestrą ir jis jau su panieka žiūri į savo tė
vynę. — Fui, kaip čia pas jus! Pas mus visai kas kita... Pas mus!... 
Vadinas, kitur kur spėta pamatyti tik blizgantis paviršius, susiža
vėta tik smulkmenomis. Dar blogiau — susižavima kartais net blo
gybėmis ir tai tik todėl, kad jos eina pažangos, kultūros, moder
nizmo ar kuriuo kitu gražiu vardu.

— Pavyzdžiui?
-— O jei paimsime „laisvumą“. Labai daug kas didžiuojasi, kad 

kitur laisviau, galima elgtis, laisviau pagyventi, o Čia girdi, pas 
mus, taip ankšta, kur tik pasisuksi visur pažįstami, niekur nei pa
judėti, nei paūžti. Jaunimo toks amžius, kad jam patarimai, įspė
jimai, globa visur pravartu, kad neišeitų iš lygsvaros.
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— Bet, Ponios, argi reikia gimnaziją baigusiu žmogumi-dar 
rūpintis ir jį globoti?

— Taigi, kad reikia. Ir labai liūdna, kad tie gimnazijas bai
giantieji žmonės tos globos nelabai tenori pripažinti. Kituose kraš
tuose teko matyti būrį — apie 30 — jaunų studenčių iš Lenkijos. 
Ir jos atvažiavo ne vienos, bet lydimos savo motinų ar globėjų. Jos 
turėjo adresus patikimų šeimų, kuriuose apgyvendino savo dukteris. 
Pasistengs, aišku, kad visos gyventų kiek galima arčiau viena ki
tos, kad jos galėtų dažniau susitikti. Ir jos neliks lašeliu svetimtau
čių jūroje, jos neišnyks, jos nepuls garbinti svetimų dievų. Be abe
jo, tai padės ir jų studijoms; jos nepaseks daugeliu studenčių, ku
rios ne studijuoja, bet studentauja.

— Ten irgi tokių yra?
— O ir dar kiek! Visokie didmiesčių viliojimai, laisvas ne

žinomo buto pasirinkimas, o kartais ir blogai sutvarkyti bendra
bučiai išblaško jaunų žmonių nusiteikimą studijoms. Į universitetą 
įsirašoma tam, kad vadintis studentu-e. Yra atsitikimų, kad ir mū
siškiai studijų vardu išbuvę kur nors užsienyje po keletą metų 
grįžta nieko nebaigę. Tokie dažniausiai apsigyvena nerimtoje ir 
nedarbingoje aplinkumoje. Žinoma, yra gerų, rimtai sutvarkytų 
bendrabučių, bet tokie nelabai studentų mėgiami. Reikėtų susirū
pinti mūsų jaunimu vykstančiu užsienin studijuoti. Reikėtų iš-anks
to susižinoti su užsienio atitinkamomis draugijomis, kad jų centruo
se mūsų jaunimas gautų patarimų, paramos bent pirmomis die
nomis. Tiesa, patarimų kreipiasi į mūsų atstovybes, bet jos, disku 
negali visada padėti studentui susirasti butą, negali patarti į kokią 
užsieniečių korporaciją, jam verta stoti ir pan. Visai be jokios globos, 
ypatingai pirmais metais, palikti mūsų studentus mažių mažiausia 
yra neatsargu.

— Bet, Ponios, mūsų užsieniečiai studentai juk gėdos mums 
nedaro. Jie, sakoma, visur , pasižymi, kaip darbščiausi ir gabiausi. 
Jie parsiveža diplomus, daktaratus.

— Taip, ir dėl to reikia tik džiaugtis. Bet yra tokių, kurie vie
toj daktarato parsiveža... svetimtautes žmonas. Rodos smerkti už 
tai jų nevertėtų, o tačiau tokie žmonės mūsų tautai yra tarytum žu
vę. Ir žmona neįpras Lietuvą laikyti savo tėvyne, nei vaikai'ne
pasijus lietuviais. Jei tokie kosmopolitai pateisinami didžiuliose 
tautose, tai jokiu būdu ne Lietuvoj, šitoj mažytėj tautoj, kur visi 
gyventojai privalo būti aiškaus nusistatymo lietuviai, jei nenori 
sutirpti svetimų'tautų jūroj. Tai nereikėtų pamiršti ypatingai ir 
dėl to lietuvių palinkimo nutausti. Argi ne juokinga, kad pav. po
rą metų užsienyje pagyvenusi panelė jau turi kitokį akcentą, jau 
stengiasi kalbėti pro nosį ar neištarti raidės r. Yra daug kuriozišku 
atsitikimų su mūsų jaunimu užsieny. Juk visų nei nesuminėsi. Ir 
taip pamažu visas užsienis su garsiais centrais ima leistis nuo de
besų vis žemyn ir žemyn. Taigi gal neverta pavydėti Aldonai? Tai 
gal ir Viktoras nėra vertas tiek smilkalų? — kai pasiklausėme šių 
pasakojimų. '
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NAMŲ ŽIDINYS

JOLAN GERCHY

Gyvenimo menas
Vieną vakarą visą B. šeima maloniai sėdėjo kartu. Buvo ir 

rašytoja. Staiga Verutė kreipėsi į tėvą:
—- Tėveli, tu sakai, kad Rozalija yra tikra gyvenimo meni

ninkė, kaip tu tai supranti?
— Na, ji randa gyvenime kai ką dėl ko verta siekti ir steng

tis. Ji nustojo tikėjusi savo meniškais gabumais, bet dėl to nenu
siminė, bet ieško kito gyvenimo tikslo. Jei ji giliai to trokšta, gali 
taip atsitikti, kad ji savo tikslą pasieks savo moters pašaukime. 
Todėl ją niekada negrauš nepasisekimo mintys, ji niekada neturės 
apsivylimų.

— Aš gyvenimo meną suprantu kitaip, — tarė Verutė. — Aš 
maniau, kad gyvenimo menininkas turi rasti džiaugsmą kiekvie
noje grožybėje. Aš visai negalvoju apie taip vadinamą gyvenimo 
vaikymąsi, apie kurį tiek daug dabar kalbama, viskuo naudokis, kas 
tau tik patinka nežiūrint nė žmonių nė Dievo įsakymų. Aš galvoju 
apie tuos vertingus gyvenimo malonumus, kuriuose yra tikras mū
sų buities grožis. Mano nuomone būti gyvenimo menininke, tai gė
rėtis gamtos grožiu, pažintį meną, muziką, architektūrą, teatrą ir li
teratūrą; būti išlavintam ir keliauti, turint savo supratimą atida-' 
romis*akimis. Gyvenimo menininkas yra tas, kurs savo namus jau
kiai, tinkamai, skoningai įrengia^ turi gerus draugus, žodžiu, kurs 
sugeba iš gyvenimo visa paimti, kas jame yra gražu ir vertinga.

— Jei visi tie, kurie tą gali padaryti ir daro, būtų patenkinti 
laimingi, — atsakė profesorius, — tada aš jums pritarčiau. Tik gy
venimas rodo visai priešingai. Laimingaisiais žmonėmis nėra tie, 
kurie visa sau leidžia, ką už pinigus galima įsigyti, bet tie, kurie 
moka įvairiausiose gyvenimo aplinkybėse prisitaikinti. Todėl lai
kau aš šį prisitaikymą gyvenimo menu.

— Bet, tėve, aš taip pat negalvoju apie malonumus, vien už 
pinigą įsigyjamus. Daugiau, apie tai, kad žmogus dvasiniai turi būti 
išauklėtas, kad mokėtų gėrėtis gyvenimo grožiu.

Į kalbą įsikišo ir ponia B.
— Aš manau, kad Verutė artėja prie gyvenimo menininko 

sąvokos. Ar nėra gyvenimas aplink mus pilnas grožybių. O kokia
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daugybė pro jas praeina, nekreipdama dėmesio, nes trūksta jiems 
sugebėjimo jos vertę pažinti'.

Jei tai nuo manęs priklausytų, aš pakreipčiau visai kita link
me j aunuomenės auklėj imą: aš iškalčiau literatūrą, muziką, archi
tektūrą, pritaikomą meną, o gamta turėtų būti mūsų dėmesio cent
ru. Suprantama ne pradžios mokyklose, bet vidurinėse ir aukštes
nėse, nes aš pati iš savęs žinau, kokią paramą, kokį palengvinimą 
teikia sielai mokėjimas gėrėtis grožiu. Pavyzdžiui, gera knyga mus 
apsaugo nuo ligų ir rūpesčių. Muzika pajėgia išblaškyti ir sušvel
ninti susigraužimą, prislėgtą nuotaiką. O žavėtinos gamtos grožy
bės įstengia pailsusius “atbukusius nervus atgaivinti, duoda norą 
gyventi ir šviežumą. Jis žavi'mus tik todėl, kad randa sieloje pa
ruoštą dirvą. O kiek nuobodžiaujančių moterų, kurios iš nusivyli
mo metasi į žemos rūšies pasitenkinimus. O jei jas kiek arčiau pa
žintume, pamatytume, kad galėtų būti visai kitaip, kad savo laiku 
būtų jos gavusios kitokį išauklėjimą. Grožio pamėgimai išblaškytų 
nuobodulį ir neveiklumą.

Bet nepamirškime ir darbo, ■— pridėjo ji. — Jei eina kalba 
apie gyvenimo meną, tai darbą mes turime dėti į mūsų gyvenimo 
centrą. Vertingiausias elementas mūsų gyvenimo yra darbas. Jei 
dirbtume mes tik dėl mūsų duonos ir nuobodžiaudami vilktume mū
sų gyvenimo jungą, tai gali visi suprasti, kad čia nėra joks gyveni
mo menas. Tik gaila, kad ne kiekvienas susiranda sau tinkamą dar
bą. Bet ir šiuo atveju mes nesusiraukę ir paniurę dirbkime, bet 
stenkimės ir nemaloniame darbe rasti kai ką patraukiančio. Reikia 
tik nenuleisti žemyn galvos!

— Aš manau, tai yra raktas taip vadinamo gyvenimo meno, 
— įsiterpė rašytoja: — ir blogame surasti gera. Iš viso, ar yra pa
saulyje absoliučiai blogų ir absoliučiai gerų dalykų. Menas kaip 
tik ir yra visur mokėti rasti grožį ir gėrį.

Menas visada yra harmonija. Muzikoje tonų harmonija, ta
pyboje spalvų, ir gyvenime sielos harmonija. Harmoninga siela pa
šalina kiekvieną netikrą toną. Iš to išplaukia ir nepalaužiamas sie
los džiaugsmas. Todėl jai nėra pavojaus išeiti iš pusiausvyros ir pa
daryti išsišakojimų.

— Žodžiu — budistiškas ramumas į viską žiūrėti abejingai -— 
pastebėjo Aleksys. _

— O ne. Budistiškas ramumas yra tikras neveiklumas. O iš 
jo niekada negali atsirasti gyvenimo meno. Gyvenimas, apie kurį 
mes kalbame, yra džiaugsmas ir grožis.

— O jei kas neturi reikalingos pusiausvyros, tai kur toji mo
kykla, kur būtų galima to meno išmokti? — paklausė Aleksys.

— Čia nereikia ypatingo mokslo, — atsakė rašytoja. — Rei
kia surasti tik svarbiausiąjį tašką, o šis taškas yra tik vienas 
,,Credo“. Kas turi tvirtą, nepajudinamą tikėjimą, negali būti nelai
mingas. Kada aš galvoju apie sielos nemirtingumą, praeinantis da
lykas nustoja savo reikšmės. Jei aš netėnku mylimo asmens, aš ti
kiu, kad po kelių metų, ar po dešimties metų aš jį vėl matysiu. Jei 
aš kuo nors apsivyliau, bet pagalvoju apie laiką, kuris tą tragišką 
dyglį nulygins, o galvodami apie amžinybę, mes jį visai nugalėsime.
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Žmonės manęs nepažįsta? Bet tik laikiname gyvenime. Dievas 
mane pažįsta.

Kankina mane kūno skausmai? Nuskaidrintas kūnas niekada 
nekentės. Šis trumpas žemės gyvenimas yra tik greitai dingstanti 
akimirka amžinybėje. Aš galėčiau ją nešti su visomis gyvenimo 
sunkenybėmis. Tai ir yra svarbiausias taškas, kad mano gyvenimas 
laikosi pusiausvyros.

Aš žinau, netikintieji pasakys, kad tai tik autosugestija. Na, 
kad ir taip? Ar mes neprivalome to patys siekti? Lyg medicinoje 
nepažįstama sugestija kaip gydymo priemonė. Ar sveika siela jos 
nereikalinga? Parodykit man tokią atbukusią sielą, kuri blogame 
ir gerame lygiai nepaliesta pasiliktų! Neapsakoma žmogaus 
puikybė sako: „Aš esu viešpats. Pamažu aš kilstu virš gamtos jėgų, 
ir kas man gali kelią pastoti?“ Vien gamtos jėgos atsakys ir Dievas! 
Aukščiausi kalnai subyra, atsipalaidavusios gamtos jėgos sunaikins 
žmogaus rankų veikalus, patį žmogų nugalės mirtis. Ar galima be 
tikėjimo gyventi?

Aš savo kūdikystėje buvau labai pamaldi. Mes buvome taip 
auklėjami. Paskui atėjo audringa jaunystė, žmonės, knygos, teatras, 
ir mane apėmė abejojimas. Atėjo gyvenimas ir jis mane daužė ir 
žeidė, kiek galėdamas. Ir jis būtų mane visai pajungęs ir sutrypęs, 
jei aš savo sieloje nebūčiau suradus šviesos kibirkštėlės.

Ši maža švelni atžalėlė pradėjo manyje bujoti ir jau pajėgiau 
atsispirti nuo mane užgriūvančių pavojų. Šiandien ji užaugusi į 
tvirtą jėgą, kuri gali mane sulaikyti ir išgelbėti.

Tikintis žmogus žino, kad jis nėra pasaulio centras. Jei žino, 
kad ne aplink jį turi viskas suktis, bet jis turi prisitaikinti. Ir šis 
prisitaikąs žmogus lig tam tikro laipsnio ir yra gyvenimo meni
ninkas. Jo artimi jį mielai pakenčia, nes jis moka tinkamu laiku ty
lėti ir kalbėti, jis gali su jais džiaugtis ir padėti nešti jų sunkią naš
tą. Jis gali juos palenkti ir vesti, jei yra reikalas, jis gali patarti 
ir veikti, moka juoktis ir verkti; jis mielai dirba, gražiai sunaudoja 
poilsį, jei aplinkybės leidžia. Tik vieno dalyko jis negali padaryti: 
beviltiškai nusiminti.

Antras žiedas šio kilnaus gyvenimo meno yra gyva žmogaus 
siela gėrėtis gyvenimo grožybėmis.

Iš savo pusės norėčiau praktiškam gyvenimui duoti tiek daug 
reikšmės. Auklėjime savo aukštą paskyrimą niekam neturi užleisti 
mokslas ir menas, nors praktiški amatai irgi negali būti nustumti: 
jie turi savo vertę. Vienu grožiu ir žinojimu negalime gyventi, rei
kia ir praktiškų dalykų. Gyvenimas be aukštlį polėkių ir grožio yra 
tik baudžiava. O skurdžioje baudžiavoje nėra harmonijos. Kur nė
ra harmonijos, ten nėra nė meno.

Po šitų žodžių viešpatavo tyla. Tada Verutė apmetė visus šei
mos narius linksmu žvilgsniu ir šį pasikalbėjimą vainikavo šiais 
žodžiais.

— Visada verta apie šiuos dalykus pagalvoti. Aš jau tiek pa
stebėjau, kad gyvenimas mums toks pasirodo, kaip į jį mes žiūrime. 
Mes dėlto esame patys kalti, jei esame nelaimingi.

Vertė Iz. Matusevičiūtė
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DR. O. NORUŠYTĖ
■ ' •’ * 1

Tėvų atostogos, o valkų?
Šią vasarą dažnai tekdavo girdėti motinas tariantis, kur rei

kėtų vaikus vežti vasaroti. Ištikrųjų, tai vertas pasitarimų ir dis
kusijų klausimas. Tėvai kurortuose romanus susėdę, sugulę skaito, 
kalbasi su pažįstamais, kaitinasi kaitrioje saulėje, arba pramogas 
sau sugalvoja, o vaikams? Tai visa netinka jų amžiui, jiems visa tai 
neįdomu. Tikrai graudu, kada motinai besikalbant su pažįstamais, 
ar begulint su knyga štai praeina jos 7-nių metų vaikas ir klausia: 
„Ką man daryt, mamyte?“. Kartais mamytės pasiunčia vaiką kur 
nors, sugalvoja kokį žaidimą, bet ir joms tai įgrista, o ir sugalvot, 
suįdomint ne visada pasiseka. Neveltui tada motinos skundžiasi 
mūsų kurortais. Administracijos rūpinasi suaugusių patogumais, o 
vaikus užmiršta. Jų pareiga būtų pasirūpinti tinkamomis vaikų aikš
telėmis vasarą ir pasamdyti auklėtoją, kuri mokėtų keletai valandų 
per dieną „surasti“ vaikams darbo. Kurortai paprastai yra prie 
vandenų. Vanduo teikia daug progų žaidimui, ir vaikas galėtų nėt 
bė ypatingo vadovavimo pats vienas žaisti. Bet ir čia mūsų kuror
tuose nematyt vaikų baseino, nematyt vaikams pritaikintos aikš
telės prie tokio baseino — prie vandens. Tiesiog į Nemuną — į 
suaugusiųjų maudykles ne be pagrindo daugelis moterų nedrįsta 
vaikų leisti ne tik dėl vandens pavojaus, bet ir dėl moralinio. Vie
no mūsų panemunės kurorto taku bežygiuoj ant teko stebėti tėvus 
ir . vaiką — berniuką. Berniukas matyt gyvas, gal kiek nervingas. 
Jis nuolat vaikė draugą po kelią, lauką, mišką, arba draugas jį 
gaudė. Motina nuolat šaukė: „Algirdai, nebėk! Algirdai sušilsi, Al-
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girdai galvą skaudės! Algirdai, ar tu girdi? Palauk, sustok, nebė
giok!“ Paklausta šioji-motina, kodėl ji taip trukdanti savo vaikui 
žaisti, skundėsi: „Jis saiko nežino, bėgiotų be galo iki suserga. O 
jam būtinai reikia kilogramu priaugti!“. O kaip pasirūpinta jo die
nos darbais, kad jam nebūtų tas bėgiojimas tokia pagunda? —• 
Nieko. Ir šioji motina skundėsi, kad panemunės kurortuose tikrai 
nešą vaikams kas veikti. Todėl; suaugusiems vaikai be galo įgrįsta. 
Tėvas jau laukiąs atostogų galo tik dėl vaiko. Be abejo, paliegu- 
siems vaikams, kuriems reikalingas_tik kilogramų dauginimas — 
gulėjimas ir valgymas, geriausia vieta būtų sanatorijoje. Ten nuo
taika tokia, tokios sąlygos, kurios savaime atlieka minėtą uždavinį. 
Vasaros kurortas yra sveikų žmonių poilsio vieta. Sveiki, norma
lūs vaikai čia turėtų rasti pakankamai žaidimo, sporto ir darbo 
progų. Man atrodo vertas dėmesio ir iš motinų girdėtas priekaištas 
dėl Palangos kaip vaikų vasarojimo vietos, girdi: nieko nėra dau-

Vaiko darbas — jam pramoga

giau, tik kasinėjimas smėlio pajūry (nors reikia sutikti, kad tai 
vaikams ir įdomu ir labai sveika), o kiek moralinių pavojų... Vai
kas taip pat iš mažens pradeda matyti dykinėjančius žmones, su 
tuo susigyvena ir net pamėgsta. Visai kas kita yra kaime: ten vai
kas mato skirtingą darbą dirbančius žmones jam pačiam leidžia
ma tuose darbuose dalyvauti — jis važinėja į laukus, šieną pade
da grėbti, gyvulius parvesti ir t. t. Kiek sveiko vaikui judėjimo, 
kiek įspūdžių, patyrimo! Važiuojančios į kaimus motinos papras
tai vežasi ir savo tarnaites, kad namiškiams nebūtų perdaug var
go su „ponais“. Nekalbant jau apie auklėjančią svarbą ir naudą 
(tėviškės, savo žmonių, kaimo meilę ir t.t. apie nenutolimą miesto 
nuo kaimo, apie pinigų palikimą kaime ir kit.) kas paprastai dien
raščiuose dažnai minima, koks turtingumas įspūdžių, kiek tai pri
sideda prie vaiko fizinio ir psichinio išsivystymo, jo savarankiš
kumo išauklėjimo, savosios aplinkinės gamtos meilės pajautimo 
ir fiziško darbo naudingumo supratimo. Visai netyčia teko kalbėtis

■ •
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su vaiku grįžusiu iš kurorto: „A, (numojo rapka), maudėmės!“ Dau
giau šiek tiek jis papasakojo apie draugą, su kuriuo miške žaisdavo. 
Aldona ir Kęstutis vasarojo kaime. Kiek papasakojo. Margis, Zan- 
kutė (karvė), bėris, piemenėlis..., grybai riešutai..., jojo, nešė pava
karių, važiavo, nešiojo, grabojo, šėrė, girdė ir 1.1. ir 1.1, klėty mie
gojo. Klausėme visi pasakojimo, ir „kurortinis“ vaikutis akis pasta
tęs klausė, klausinėjo ir niekaip negalėjo suprasti, kas ta klėtis yra, 
kaip ji atrodo — o“tai buvo mokyklinio amžiaus vaikas! Ar neiš
augs tai miesčioniukas, kuris neskirs rugio nuo miežio, o pamatęs 
veršiuką bėgantį prie prūdo išsigąs, kad nenuskęstų!

Maciau du paaugusius vaikus vasarojančius pirmą kartą kai
me. Jie nenorėjo važiuot į miestą; visus įtikinėjo, kad dar taip nese
nai atvažiavę, — „atrodo, kad tik dvi dienas buvome“ sakė jie.

Dabar po vasaros atostogų, vertėtų pagalvoti, ką jos yra vai
kams davusios. Be abejo, yra ir kurortuose neneigtinų dalykų, bet 
reikėtų neigiamąsias ir teigiamąsias dalis ant svarstyklių dėti, pa
svarstyti apie tai, vaiko fizinio psichinio išsivystymo, taip pat mo
ralinio auklėjimo atžvilgiu ir pagalvoti dėl ateities.

O. N,

Pedagogikos pamoka traukinyje
Traukinio viename skyriuje sėdi keturios moteyrs ir vienas 

3-jų mėtų vaikutis. Motina važiuoja su vaikučiu į Palangą —- vasa
roti. Kalba užsimezga apie vaiką. Viena iš moterų pasisako esanti 
darželio auklėtoja. Ji pataria būtinai ir motinai siųsti savo vaiką 
į darželį, nes vienas augdamas būsiąs egoistas. Ji net ii geriausią 
Kauno darželį rekomenduoja su tikra autoriteto aplombą.

Vaikas tuo tarpu prieina prie lango ir nori pasižiūrėti, bet ne- 
pasiekia — peraukšta. Jis įsikabina rankomis į lango kraštą ir ne- 
kantriai šaukia: „Mama, mama“... Motina užimta kalba negreit rea
guoja. Jį lengvai pakelia šalia sėdinti panelė. Vaikas pakreipia gal
vą, pasižiūri į ją skersomis, piktai ir pradeda purtytis. Motina moko 
vaiką: „Alguti, būk mandagus, padėkok panelei, kad tave pakelia“ 
Mandagusis vaikas dar smarkiau pasispardo ir jis paleidžiamas. Da
bar ir anksčiau minėta auklėtoja ragina vaiką būti mandagiu, pa
dėkot, nes panelė jam gera daranti. Staiga vaikas atsigręžia į ją ir 
nieko nesakydamas iškiša ilgą liežuvį. Sušunka motina, pasipiktina 
moterys.

„t'e, Alguti, negražu, nemandagu. Koks neišauklėtas vaikutis, 
mamytei gėda!“

Šalia sėdinti ponia sako: „Aš turiu aštrų peiliuką, čirkšt, nu
pjausiu liežuvį ir nebebus“!

Auklėtoja prideda:
O aš turiu adatą ir siūlo. Imsiu susiusiu lūpas, ir negalėsi nei 

prasižioti!
Vargšės auklėtojos, kurios priverstos griebtis tokių grasini

mų! Ką jos būtų dariusios, jeigu vaikas dėl įdomumo patirti naują 
dalyką, būtų tikrai vėl rodęs liežuvį? Negi būtų įvykdžiusios savo

**■ . ■
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pažadą Auklėtoja konsekventiškai turėtų tai padaryti. Vaikas tai 
vėliau ir išbandė. -

Motina tuo tarpu nesmagiai jausdamasi pakelia lango užuo
laidą ir sako:

„Pasislėpk čia, nusigręžk ir rodyk liežuvį, kiek tik nori. Pa
rodyk, parodyk, o kai nebenorėsi jau rodytų tai atsigręžk į mus. 
Mes jau matėme liežuvį, mums neįdomu“.

Vaikas tikrai nusigręžia nuo moterų ir ramiai sėdi.- Moterys 
kalbasi. Po gero pusvalandžio vaikas ramiai sėdi ių žiūri į kalban
čias moteris. Matyt, konfliktas jau užmirštas. Tik staiga motina at
sigręžia į vaiką, staiga pati iškiša ilgą liežuvį. Visos moterys ir vai
kas staiga sužiūri. „Matai, ar gražus liežuvis? Ir tavo toks negražus, 
kai rodai“ (Mamyt, ar tokiais triukais tu neišvartei visų savo su
statytų auklėjimo stulpų? Kaip tiltą statysi kai nebus atramos?).

Vaikas nieko nesako. Auklėtoja jį užkalbina. Vaikas vėl atsi
gręžia į ją ir parodo liežuvį.

Išlipusios iš traukinio svetimos moterys aptaria vaiko neiš- 
auklėjimą. Bet ištikrųjįį, kas neišauklėtas? Motina ar vaikas?
• „ «... ' k

EL. NORVILIENĖ

Kokia tarnaitė — tokia ponia
Gal kai kam išrodo, kad tas klausimas toks kasdieniškas ir 

paprastas, jog nevertas dėmesio ir nėra reikalo apie tai kalbėti. 
Mūsų tarnaitės, kokį jos darbą šeimoje dirbtų, įeina į mūsų šei
myną, bendrai gyvena, su jomis, o ne su kuo kitu, tenka arčiausiai 
susidurti kasdieniniuose reikaluose ir smulkmenuose. Paprastai sa
koma, padorioje šeimoje nelaikoma ištvirkusi tarnaitė, tvarkin
guose namuose nepakenčiama apsileidėlė ar tinginė. Svetimas žmogus 

. atėjęs į namus pirmiausia tarpduryje susitinka su tarnaite. Teisingai 
pastebėjo viena pedagogė, kad tarnaitės išėjimas atidaryti durų, apsi
rengimas ir laikymasis jau nusako apie tuos namus į kuriuos ren
giamės įeiti. Tvarkinguose namuose paskambinus ar pasibeldus ne
bus girdimas triukšmas bėgančios tarnaitės atidaryti durų ar tvar
kymosi kambaryje, pajausime tik tylų durų atidarymą ir „prašau“. 
Atidariusioji duris dažniausiai taip pat bus kukli ir mandagi, jos 
nei drabužiai, nei elgimosi neišduodąs, kad ji čia perdaug laisvės 
turi, ar į ją visiškai nekreipiamas dėmesys. Sakoma, kad net tele
fonu paskambinus iš tarnaitės atsiliepimo galima spręsti apie tų 
namų tvarką ir žmonių santykius. Namuose visų pirma svarbu, kad 
tarnaitė žinotų s a v o d a r b ą. Pastaruoju laiku labai įėjo 
į madą, žinoma, čia yra daug priežasčių, motyvų, sumetimų, tarnai
tes atsivežti iš kaimo miestan. Kaimo mergaitė, visai naujokė, at
siduria kitokiose neįprastose gyvenimo sąlygose. Čia šeimininkės 
pareiga nurodyti jos darbą ir pamokyti kaip turi dirbti. Žinau šei
mas, kur ponios pasisamdžiusios tarnaites neduoda jokių nuro
dymų, o tik reikalauja, kad viskas būtų padaryta, sutvarkyta. Kitą 
sykį ir geriausia tarnaitė negali atspėti šeimininkės norų. Kas šei-
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Pirmutiniai madų žingsniai rudeniui. Kostiumėlis ir 
paltas puošiami kailiu.ma turi skirtingų reikalavimų, palinkimų ar tai namų tvarkoje, apsirengime, maitinimosi, apie tai nurodymus kiekviena nauja tarnaitė turi gauti iš anksto, kad vėliau šeimininkei netektų nervintis dėl nesilaikymo tvarkos. Kai aiškiai žinomi reikalavimai, tai ir nesusipratimai lengviau išvengiami. Prie namų tvarkos reikalingas griežtumas. Kai vadžios tik atleidžiamos, 'tai dulkės, nešvarumai ir kitokia netvarka nejučiomis atsiranda. Čia žinoma, vengtinas darbo perkrovimas, kada ir prie didžiausių pastangų nevaliojama apsidirbti. Normaliai dirbant, darbo žinojimas ir tvarkos dabojimas daug palengvina kasdieninių darbų, išvengiama trinimosi ir Įkyrių nuolatinių nurodinėjimų. .Antras dalykas tarnaitė turi žinoti savo vietą ir mokėti elgtis. Kam yra malonu, kad atėjus į svetimus namus šalia šeimininkės kambaryje nuolat tupinėja, klausosi, stebi,436
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o kartais net į kalbą įsikiša, visai svečiui svetimas nepažįstamas 
žmogus. Šeimoje, kurioje tas neįprasta sunku įsivaizduoti, kad taip 
yra kitur. Bet yra ir taip, kad svečiui atsilankius tarnaitė pradeda 
jį kalbinti, šnekėtis ar net juokauti, šaipytis ir t. t. Jautresnius 
ir išauklėtus žmones toks nemandagumas gali labai nemaloniai 
paveikti ir nuteikti. Svečias, žinoma, nepadarys pastabos, bet 
ką pagalvos apie pačią šeimininkę. Kartais__visai be blogo noro, 
bet stačiai iš nežinojimo, nemokėjimo ir nenusimanymo, ypač jau
nos mergaitės, gali tą padaryti. Tokioms nurodymai, kaip tinka
mai elgtis, pamokymai būtini. Kartais gal ir nelabai duodasi pa
mokomos, bet savo namuose to nėra ko žiūrėti. Kiekviena šeimi
ninkė jau po kėletos dienų puikiai gali numatyti ir suprasti ką jos 
nauja tarnaitė žino, ko nežino, ką moka ir kur reikia pamokymų. 
Mandagiai neužgaulioj ant ir nestoržieviškai pamokant ir pata- 
riant, kaip turi laikytis ir elgtis ir ją įpratinsime prie tokio pat 
mandagumo. Nieks nenori būti žeminamas, o tuo labiau tokie žmo
nės, kurie namuose gal jaučiasi mažiausi. Jiems parodymas šir
dies, nuoširdus patarimas bus geriausias vadovas į tinkamas vėžės 
ir į savo vietą.. .

Apsirengimas švarus ir kuklus tinkamiausias. 
Gražiame salone, švariame bute, kai apie mus bėgioję nesiprausi,

Nauji skrybėlaičių modeliai rudeniui. 
Spalvos ir fasonai įvairūs, bet didelio 
spalvų margumo vengiama.
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susivėlusi, basa namų tvarkos ir švaros-palaiky to j a vis dėlto širdžiai darosi nemiela ir koktu. Šeimoje yra visokių namų ruošos darbų, kitą sykį ir negalima kaip norima apsirengti, o reikia atsižiūrėti į patį darbą. Tokius darbus dirbant nieks nesipiktins, kad žiurstas bus suteptas, rankos paišynos, apsirengimas margas ir neskoningas. Bet, kada tarnaitė eina prie svetimų žmonių arba patarnauja prie stalo, tada iš jos visai drąsiai, galima reikalauti švaraus ir kuklaus apsirengimo. Labai nesiderina, kai apie_gražiai parengtą stalą triūsia patarnaudama neskoningai apsirengusi mergaitė. Tinkamiausias drabužis tokiais atvejais vienos spalvos tamsi suknelė, balta apykakle, skepetaitė ir žiurstelis, švarūs bateliai, išvalytos panagės ir tt. Vengtina apsirengime margumo ir papuošalų, kaip pav., bliuskutė ružava, sijonėlis mėlynas, karoliai blizganti, žiedas ir tt. Čia ne vieta savo papuošimams rodyti. Namuose, kada triūsiama vien apie savo šeimą, taikomas apsirengimas pagal darbą, bet niekada jis neturi būti per puikus arba per skurdus, o visada kuklus ir padorus.Pagalios šeimininkės s a n t y k i a i s u tarnaite turėtų b ū t i š v e 1 n ū s i r m a n d a g ū s, tiek iš vienos, tiek iš antros pusės. Grubus ir storžieviškas kreipimąsi į tarnaitę tik parodo blogą išauklėjimą, o naudos jokios. Jei pasitaiko netinkamas žmogus, geriau visiškai su juo atsiskirti, negu nekorektingai su juo elgtis. Tarnaitė taip pat turi turėti šiek tiek laiko ir savo reikalams — dažniau apsiprausti, apsivalyti ir susitvarkyti, kad ji nė tik prie svečių tvarkingai išrūdytų, bet tuo labiau prie saviškių. Budri šeimininkės akis visada ras laiko jos darbą paskirstyti, nurodyti, pamokyti ir pakoreguoti. «*
šeimininkė pataria * • 4 . *

Skani arbata. Arbatai reikia vartoti neseniai virintą vandenį. Ilgai pa
stovėjęs virintas vanduo nebeturi tokio skonio, kaip ką tik užvirintas. Arbat
žolių dėti 1 šaukštelį stiklinei. Arbatžolės turi būti užpiltos karštu verdančiu 
vandeniu ir pastovėti 5 minutes.

Šiurkščias ir sausas rankas, patartina pamirkyti Šiltame vandenyje ir 
ištrinti provanso aliejumi. Gabalėlį citrinos galima naudoti rankų pajuodimatos 
išimti: švariai numazgotas rankas patrinti su citrina, truputį palaukti ir nuplauti.

Plaunant galvą, dėl plaukų suminkštinimo, blondinėms patartina vartoti 
citrinos sunką, o brunetėms actą, nuo to spalvos nesikeičia. Prieš plaunant gal
vą, ypač vaikams, gera aplink akis ištepti vazeliną, tas sulaiko muilą, kad 
nepatektų į akis.

Kojines ilgiau nešiosime, jeigu plaudamos į paskutinį vandenį įdėsime 
truputį acto. Actas kojines sustiprina ir priduoda žibėjimą. Naujas kojines rei
kia pamerkti Į drungną vandenį be muilo kokiai valandai, nuo to jos darosi 
tvirtesnės. Kojines plaunant niekuomet nereikia trinti, bet spaudyti rankose. 
Kojų prakaitas kojines greit ėda ir pūdo, tad patariama dažniau jas plauti. 
Prieš plaunant kojines reikia išversti.
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UŽSIENIO LIETUVIAI LIETUVOJE

Įsikūrus draugijai užsienio lietuviams: remti, užsienio lietu
vių klausimas ir reikalai aktualėja. Tas ypač gyvai reiškėsi šiemet 
spaudoje ir gyvenime. Anksčiau, rodosi, irgi atvykdavo nemaža už
sienių lietuvių ekskursijų, atsilankydavo atskirų asmenų, bet tas 
viskas vykdavo taip nežymiai, mažai organizuotai, kad veik nepas
tebėdavome jų viešėjimų Lietuvoje, išskiriant vieną kitą žymesnį 
asmenį. O patys atvykusieji tarytum pranykdavo ir pasinerdavo 
mūsų kasdieninio gyvenimo aplinkumoje ir toliau savo ar savo tėvų 
gimtinių kaimų ar miestelių mažai kur teapsidairydavo. Mažai ką 
aplankydavo ir ką pamatydavo, kuo šiandieną Lietuva gali didžiuo
tis, ką per tą trumpą savo gyvenimo laikotarpį atsiekusi, kokią pa
žangą padariusi. Net Amerikos lietuvių „Draugas“ teisingai tą pas
tebėjo: „Tik reikia gailėtis, kad daug mūsų ekskursantų sugrįžta 
mažai Lietuvos tematę, nedaug ją tepažinę. Yra tokių, kurie net 
laikinosios sostinės Kauno nepamato“. Šiemet to taikyti jau negalė
tumėm. Užsienio lietuvių vaikų kelios dešimts viešėjo mūsų poilsio 
kolonijose, kur jie buvo viskuo aprūpinti ir globojami. Čia jie turėjo 
gražios progos ne tik išgirsti, bet pamatyti, patirti gyvenimą Lie
tuvos padangėje. Jiems patirtų įspūdžių užteks ilgai. Studijuojan
tiems Lietuvos universitete amerikiečiams šią vasarą buvo surengta 

• ekskursija į įdomesnes Lietuvos vietas. Palangoje buvo surengti li
tuanistikos kursai, kuriuos lankė iš Amerikos 11 liėtuvių, Škotijos — 
7 ir kitų valstybių po 1 ar keletą lietuvių mokytojų. Kursantams 
taip pat buvo parodytos įdomesnės istorinės ir geografinės Žemaičių 

- vietos ir suteikti atatinkami paaiškinimai tų dalykų žinovų. Kiek
viena, atvykstanti užsienio lietuvių ekskursija buvo gražiai sutikta, 
globojama ir vedžiojama po lankintinas vietas.

Jaunimui, atvykusiam pasisvečiuoti į tėvų žemę buvo suruoš
tas net platus susipažinimo vakaras Metropolyje, kuriame dalyva
vo gražus būrys vyresnio ir jaunesnio amžiaus svečių iš Amerikos,' 
Anglijos, Latvijos ir kt. Svečiai buvo pavaišinti, turėjo koncertinę 
dalį ir pasilinksminimą. Visi sutikimai, priėmimai, ekskursijos, ąp- 
lankymai, parodymai turi neabejotiną naudą ir Lietuvą aplankiu
siems ir tiems, kurie neturi progos atvažiuoti į Lietuvą, nes sugrįžę 
iš Lietuvos jie dalinasi savo įspūdžiais, išgyvenimais, kas prisideda 
prie didesnio prisirišimo prie tikrosios tėvynės.
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VAIKŲ ŠVENTĖS

Vaikų įvairios pramogos, šventės vis labiau pradeda įeiti į ma
dą. Šį reiškinį reikia tik sveikinti, nes ir mažieji mūsų piliečiai su
silaukia savo amžiui pritaikinto pasismaginimo, džiaugsmo. Spau
doje daug kartų teko skaityti apie vienur kitur vaikams rengiamas 
dienas, šventes, ekskursijas. Vienos jų turėdavo platesnes programas, 
kitos siauresnes, vienos dalyvių skaičiumi gausingos, kitos dar gau
singesnės. Bene skaitlingiausia vaikų šventė buvo A. Panemunėje, 
sutraukusi apie 10.000 vaikų. Vien tik eisenoje dalyvavo per 3.000 
vaikų. Vaikai turėjo meninę programą: baletą, „magiškas mume- 
nius“, vaikų baksą ir kt. Vėliau vaikai galėjo gryname ore žaisti, 
sportuoti, jodinėti, važinėtis išpuoštuose vežimėliuose ir tt. Tokios 
šventės, nenagrinėjant programos, yra tuo geros, kad jos vyksta 
gryname ore — miške, kas ne tiek greit vargina vaikus. Tik mo
tinos vesdamosi vaikus į tokias šventes turėtų labiau boti vaikų 
amžiaus, nes kas bus įdomu ir patiks 6 —7 metų vaikui, dažnai 
greit nusibos 3—4 metų vaikui. Ir perdaug anksti vaikus vesti į 
efektigas, skaitlingas vaikų iškilmės mažuosius perdaug išblaško 
ir išveda iš lygsvaros, kas buvo galima pastebėti ir šioje šventėje.

MOTERŲ MENO KŪRINIŲ PARODOS

Didžiulė visų menininkių darbų paroda. Mo
terų Talkos Komitetas jau šį pavasarį pradėjo rūpintis surengti šį 
rudenį, spalių mėn. visų lietuvių moterų menininkių darbų parodą. 
Buvo išsiuntinėtos mūsų menininkėms anketos su paklausimais ar su
tinką rengiamoje parodoje dalyvauti, kiek kūrinių ir kokių galė
tų parodoje išstatyti. Gauta kelios dešimts atsakymų — sutikimų.
Daugelis mielai sutiko išstatyti po kelioliką, o kai kurios net po 
kelias dešimts savo darbų iš įvairių meno sričių. Dalyvaus jau ži
nomos senosios dailininkės ir jaunosios. Taip pat manoma ir lais
vosioms menininkėms leisti pasirodyti su savo kūriniais. Ren
giamoji paroda duos progos visuomenei pamatyti ir įvertinti lie
tuvę moterį mene ir suteiks galimybės visoms mūsų menininkėms 
užsirekomenduoti savo darbais. Ta proga ir „N. V.“ duos straips
nių apie mūsų menininkes. ‘

M. Katiliūtės kūrinių paroda manoma surengti 
taip pat šį rudenį. Jos surengimu rūpinasi dailininkės seserys. M. 
Katiliūtė yra palikusi didelį savo meno kūrinių palikimą. Daugiau
sia yra įvairių grafikos darbų, nemaža — aliejinės tapybos, akva
relės ir kitokios paišybos. Josios seserys norėdamos tinkamai ją 
pagerbti, kad nebūtų amžinai pamiršta ir, kad nežūtų jos palik
tieji meno kuriai, surankiojo visur išsimėčiusius jos dailės darbus 
ir pergabeno juos savo tėviškėn, kur tvarkomi parodai. Per septy
netą metų Marcelė Katiliūtė padariusi daug paveikslų, kuriuos 
visus ketinama parodoje išstatyti. Paveikslai bus parduodami. Už 
surinktas lėšas norima mirusiai dailininkei pastatyti kapuose me
nišką paminklą ir išleisti jos darbų monografiją,
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PIRMASIS BALTIJOS ISTORIKŲ KONGRESAS
■ * • • •*-

Baltijos istorikų kongresas, į vykusis antroje pusėje rugpiūčio 
mėn. trūko 5 dienas. Tai buvo didžiausias mokslinis kongresas, 
kokis bet kada buvo Rygoje. Jis sutraukęs per 300 kongreso daly
vių, jų tarpe 130 istorikų iš Latvijos ir 167 — iš Lietuvos, Estijos, 
Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Lenkijos, Vokietijos, Dan
cigo, Prancūzijos, Italijos ir Vengrijos. Kongresą organizavo lat
viai. Jo organizavimo pagrindan padėta mintis sukviesti visų apie 
Baltijos jūrą esančių valstybių istorikus, kas ir pavyko, išskirus 
tik Sovietų Rusiją, kurios atstovų nebuvo, nors kraštas irgi pri
eina prie Baltijos jūros. Iš įvairių kraštų nevienodi skaičiai atsto
vų dalyvavo, skaitlingiausiai švedai— 50 žmonių. Lietuvos dele
gacija buvo iš 8 žmonių. Kongrese skaityta per 60 referatų iš po
litinės, kultūrinės, ūkio bei prekybos, karo istorijos, archeologijos 
ir archivištikos. Kongreso bazė, kuris beveik visus tyrinėtojus bei re
feratus vienijo buvo Baltijos jūra. Visi kongreso referatai bus at
spausdinti atskiru leidiniu. Kongrese be pranešimų buvo visa eilė 
ekskursijų, priėmimų, kur mokslininkai turėjo progos užmegzti pa
žintį, pasidalinti mintimis ir įspūdžiais. Kongresą globojo Latvijos 
prezidentas Dr. K. Ulmanis. Kongreso reikšmė didelė. Latvių ir 
užsienio spauda šį kongresą charakterizavo kaip didžiausią įvykį 
Latvijos moksliniame gyvenime. •

LIETUVĖS KŪRĖJOS
I -1 . ■ . . . '

Rašytojų almanache pasižadėjo dalyvauti šios mote
rys: su poezija — Gr. Tulauskaitė, A. Sidabraitė, Br. Buivydaitė; 
su beletristikos veikalais — M. Lastauskienė (novelė), N. Mazalaitė 
(novelė), A. Sidabraitė (novelė), A. Šalčiuvienė (novelė).

D r. O. Noru š y t ė parengė spaudai vaikų darželių vedė
joms vadovėlį ir išvertė iš vokiečių kalbos savo dezirtaciją, auklė
jimo klausimu. Pastarąją būtų labai miela kuo greičiausia susi
laukti išspausdintą, nes joje nauju metodu tiriami ir sprendžiami 
auklėjimo klausimai.

R a š y t o j a P. O r i n t a i t ė pasitraukė iš Šiaulių berniukų 
gimnazijos mokytojos pareigų, 

s

LIETUVIŲ PASIŽYMĖJIMAI SVETUR

E. Baranauskaitė pakviesta į vieną New Yorko klini
ką. Šį pavasarį baigusi su pasižymėjimais Cornell universitetą gy
dytoja bakteriologe E. Baranauskaitė, nuo rugsėjo mėn. 1 d., pa
kviesta dirbti į vieną didelę New Yorko kliniką. E. Baranauskaitė 
būdama universitete pasižymėjo dideliais mokslo gabumais. Ji yra 
susipratusi lietuvė ir aktyviai dalyvauja lietuvių organizaciniame 
gyvenime.

A p d o v a n o j o M. U r b š i e n ę. Prancūzijos Vyriausybė, 
reikšdama savo dėkingumą už didžius nuopelnus lietuvių prancūzų
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draugijai ir abiejų kraštų intelektualinio susiartinimo reikalui, lie
tuvių prancūzų draugijos vice-pirm. M; Urbšienę apdovanojo Gar
bės Legiono Kavalieriaus Kryžiumi. _ '

L. Aleliūnaitė, jauna lietuvė šokėja čikagietė gastro
liavo Pietų Amerikoje ir Panamoje, kur turėjo didelio pasisekimo.

V e r o n i k a i M a m i n s k a i t e i, studentei, universiteto 
profesorius liepė ištirti kelis Vilniaus krašto piliakalnius. Tačiau 
Švenčionių Storasta uždraudė jai tai atlikti dėl administracijos li
nijos artumo.

L iet u v a it ė 1 a i m ė j o tarptautinį konkursą. 
Šiais metais tarptautinis skaučių biuras išleido viso pasaulio skau
čių uniformos ženklų ir vėliavų piešimo knygeles ir paskelbė ati
tinkamą konkursą, už geriausiai atliktus darbus ir tiksliausiai pa
rinktas spalvas paskyrė tris premijas. Mūsų jaunesnioji skautė Sofija 
Arvazaitė (Šiaulių skaučių tuntas) yra laimėjusi skirtąją pasau
linę premiją. .

M. Varnienės pasirodymas Mo.nte.sori kon.g- 
r e s o p a r o d o j e, Kopenhagoje. Kongreso metu suruoštoj 
parodoj M. Varnienė dalyvavo su savo vaikų namelių ir mokyklos 
auklėtinių pieštiniais, rašytiniais ir skaičiuotiniais darbais, sukė
lusiais didelį visų susidomėjimą savo mokslišku eksponatų sutvar
kymu ir vaikų pasiektais rezultatais.

Tąja proga
Dr, M. Montesori pasiūlė M. Varnienei suruošti jos vardu ly

giagrečiai su tarp. Montesori kursais, vykstančiais šįmet Olandi
joje, tokius pat kursus Lietuvoje.

Kursų abiturientėms egzaminuoti tuomet atvyktų pati M. Mon
tesori arba jos įgaliotas asmuo ir kursantėms būtų išduodami di
plomai mūsų Švietimo Ministerijos ir M. Montesori vardu. Šiuo 

'metu kursų reikalu vyksta galutini išsiaiškinimai dėl sąlygų. Są
lygoms paaiškėjus, kursų > klausimas bus perduotas svarstyti Liet. 
Montesori Dr-jos Valdybai.

ORGANIZACIJOS

Nauja moterų draugija. Kariškoje spaudoje: „Kar
de“ ir „Karyje“ keliama mintis steigti liktinių puskarininkių bei 
civ. tarnautojų moterų draugiją, kurios uždavinys būtų ugdyti mo
teryje skaisčią lietuvišką dvasią, gražias tautiškas tradicijas, pa
sišventimą tėvynei ir stiprinti krašto saugumą. Reikalas tokią drau
giją steigti senai jaučiamas ir gyvenime. Aktyvios tarnybos kari
ninkų žmonos jau prieš dešimtį metų yra įkūrusios Kunigaikštienės 
Birutės karininkų Moterų Šeimų Draugiją, kurios skyriai yra be
veik kiekvienoje įguloje, kiekvienoje dalyje. Be abejo abi draugi
jos, veikdamos po sparnu Lietuvos kariuomenės, ras tinkamą ryšį 
savo veikimą suderinti ir pritaikyti.

Š v. Vincento ä P a u 1 o D r a u g i j a ir šiemet rengia 
vaikų darželių vedėjų kursus, kuriems vadovauja Dr. O. Norušytė, 
kursai truks vienerius metus. , * • .c
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„Saulė“ ir „Žiburys“. Šiemet sueina 30 metų nuo Liet. 
Kat. „Saulės“ Švietimo Draugijos veiklos pradžios. Sukakčiai pa
minėti rengiamasi išleisti knygą ir sušaukti suvažiavimą.

„Žiburio“ Draugija rengiasi minėti 30 metų sukaktuves, kada 
buvo leista Marijampolėje atidaryti mergaičių progimnaziją su 
dėstomąja lietuvių kalba.

PASAULIO MOTERYS
• t

Karalienė rašytoja. Rumunijos karalius šiomis die
nomis Bukarešte atidengė paminklą karalienei rašytojai, būtent, 
Rumunijos karalienei Elžbietai, pasirašinėjusiai po savo eilėraščiais 
ir romanais slapyvardžiu Carmen Sylva. Karalienė Elžbieta, duk
tė kunigaikščio Hermann Wied, Rumunijos karaliaus Karolio I žmo
na, gyveno 1843—1916 m. Jos kūryba pasižymi didele sielos kultū
ra, tačiau maža kūrybiškos jėgos. Svarbiausias romanas ,,Du pa
sauliu“.

M e k s i k a m o t e r i m s s u t e i k s 1 y g i a s teisęs. Kom
petentinguose Meksikos sluoksniuose tvirtinama, kad Meksikoje 
moterims bus suteiktos lygios teisės. Prezidentas Cardenasas spau
dos atstovams ryšium su tuo pareiškė, kad jis ir toliau žengs savo 
užsibrėžtu keliu, stengdamasis įvesti kuo daugiausia reformų.

Į skaučių stovyklą A m e r i k o j e. Jungtinių Ameri
kos Valstybių skautės, švęsdamos savo 25 metų sukaktį suruošė 
tarptautinę stovyklą — Camp/Audree, Briarcliff Manor, N. J. 
rųgpiūčio mėn. 9—25 d. Vykdydamos savo įsteigėjos Juliette Low 
pageidavimą, į šią stovyklą jos kviečia po veną skautę iš kiekvie
nos valstybės ir joms apmoka kelionę į Ameriką ir atgal. Iš Lie
tuvos stovykloje dalyvavo studentė — skautė Jadvyga Povilanaitė.

Veikalas apie G r a z i ą D e 1 a d d ą. Italų kalba išėjo 
Liugįo Falckio veikalas apie Gražią Deladdą: L‘opera di Gražia De
laddą(G. Deladdos raštai), kuriame nagrinėjama jos kūryba.

Sklandymo m o k y k 1 o j e u ž s i em i e t ė. Net iš Al
žyro (Grano) į L. A. K. Nidos sklandymo mokyklą atvyko p-lė Li
liane Bouzereau, kuri tikisi čia įsigyti sklandytojo C piloto laipsnį.

V e r a M e n č i k o v a, čekoslovakė, moterų šachmatininkių 
turnyne Stocholme, kuris ėjo lygiagrečiai su oliihpiada, laimėjo pir
mąją vietą. Antroje vietoje išėjo italė Benini. Vera Men- 
čikova jau yra įgijusi vardą šachmatų pasaulyje, nes ne vieną kar
tą dalyvavo turnyruose su didmeisteriais ir yra pasiekusi gerų re
zultatų. Šį kartą ji laimėjo laikinai 75.000 litų vertės taurę.

E d i t a'W h a r t o n, žymi Amerikos rašytoja neseniai mirė 
Prancūzijoje, kur ji nuo seniai gyveno. Žymesnieji jos veikalai: 
„Ponia Treynes“, „Eton Erom“, „Vasara“, „Miegas sambrėškiuos“ 
ir ,,Vaikai“. Mirė eidama 75-tus metus.

15 metų sužadėtinė. Eigipto karalius Farukaš, 17 me
tų amžiaus, nesenai įžengęs į sostą, susižadėjo su 15 metų mergaite, 
vieno teisėjo dukterimi. Sužadėtinė turėjo persų vardą, kurį dabar \ 
pakeičia į grynai eigiptišką — Farida, kas eigiptėnų kalba reiškia 
„Vienintelė“. 

I ■
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Socialinei ir moraliniai 
globai propaguoti prancū
zai išleido naujus pašto 
ženklus su obalsiu — gel
bėtam rasę.

Adelė Sandro c h, garsi kinų filmų artistė mirė Berly
ne, eidama 74 metus amžiaus. Ji ekrane turėjo nepaprastai didelį 
pasisekimą, Lietuvoje, Kaune ji yra gerai pažįstama iš ekrano. Ją 
buvo galima matyti beveik visose didesnėse vokiečių filmose.

Tarptautinės k a ta 1 ik i ų U n i j o s žemdirbių 
s e k c i j a ypatingai susirūpinusi surasti būdus, kad ūkininko šei
ma pasiliktų tvirta, kad motina būtų tinkamai gerbiama, kad būtų 
-suteikiamas moralinis auklėjimas, skiepijamas pasididžiavimas sa
vo luomu ir darbu, būtų prieinami techniški darbų ir įrankių pa
tobulinimai. Be to, ypatingo dėmesio reikia kreipti į dvasinį ūki
ninkių gyvenimą, kuris tampa priemone pasiekti Dievą.

UŽ KATALIKIŲ EILIŲ
Brazilijos moterų k o n g r e s a s. Rio de Janeiro įvyko 

tautinis Brazilijos moterų kongresas. Šios moterų progreso brazi- 
liečių federacijos įsteigėja ir pirmininkė yra p-lė B. Lutz. Šios 
federacijos nariais yra žymiausios feministės, bet labai mažas skai
čius katalikių.

- Šis liberališkos orientacijos kongresas svarstė moters eko
nominį ir juridinį statutą, taip pat daugybę kitų aktua
lių klausimų, pa v. seksualinį auklėjimą ir kit.

Nors katalikėms atstovėms. kongresas buvo pradėtas šv. mi- 
šiomis, tačiau pasiūlymų ir nutarimų dauguntas, liečiančių mora
lės, moterystės, moters darbo apsaugos ir kit. klausimus, visiškai 
nesutiko su krikščioniškaisiais principais.

Kongrese dalyvavo didelis skaičius ir svetimšalių. : Maža ka
talikių braziliečių grupė pasirodė pakankamai stipri laimėdama' 
diskusijas dėl išsiskyrimų ir sutrukdydama priėmimų rezoliucijų 
nesutinkančių su krikšč. morale.

Sąjunga prieš karą i r fašizmą. Viena iš skaitlin
giausių tarptautinių komunizmo pagelbininkių yra moterų s-ga pries 
karą ir fašizmą. Š. m. liepos mėn, 3—6 ši sąjunga surengė savo II-jį 
kongresą netoli Paryžiaus (Issy - les - Monlineaux). Jame dalyvavo 
apie 100 atstovių. Sąjungos centrą sudaro Belgijos, Olandijos, Švei- 
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carijos, Čekoslovakijos, Anglijos, Sovietų Rusijos, Ispanų, Pales
tinos, Eigipto, Alžyro ir Maroko atstovės. ,

Kongrese p. Gabrielė Duchėne, žinoma sovietų draugė, ypa
tingai pabrėžė reikalo realizuoti taikos idėją ir drauge veikti, kad 
solidariai būtų padedama raudonajai Ispanijai. Surengtose vaišėse 
Ispanijos ambasadorius Paryžiui, dėkojo už suteiktą pagelbą Ispanų 
respublikonams.

KRIKŠČIONYBĖ IR KOMUNIZMAS

Tokiu pavadinimu prancūzių katalikių lyga pradėjo spau
doje aiškinti komunizmo tikrąjį veidą. Prieš komunizmą pasta
toma socialinė katalikų doktrina pagal enciklikas. 1937 m. ,,1/Al- 
manach“ visas skirtas šiam klausimui, čia nagrinėjami religijos, 
Bažnyčios, auklėjimo, moterystės, nuosavybės ir taikos klausimai 
katalikų principų šviesoje, aiškiai pažymint ateitiško komunizmo 
veiklą šioje srityje. Tarp daugelio sugestyvių puslapių štai ran
dame tokią straipsnio formą.

1. „Kam priklauso vaikas? Šeimos tėvai ir mo
tinos čia kalbama apie jūsų vaikus. Apie tuos, kuriuos jūs pasau
liui davėte. Apie tuos, kuriuos jūs su tokiu vargu auginate. Apie 
tuos, kuriuos jūs mylite labiau negu patys save. Kam jie priklau
so? Jums, be abejo! Bet tokia nėra komunizmo pažiūra. (Ir čia se
ka Bonkharino, Lenino, Kollontai citatos). Po to cituojama en
ciklikų ištraukos apie auklėjimą ir pabaigoje klausimas: iš šių 
dviejų doktrinų: komunistų ir Bažnyčios, kuri yra žmoniškiau- 
sia? kuri geriausiai patenkina jūsų protą, širdį. Pripažink atvirai.

2. ,,M oterys kuo mes laikomos? Komunistai į 
tai atsako traktatu — Bažnyčia ir moteris. Čia teigia:

1 teigimas: Bažnyčia laimina moters vergovę. Tai klaidinga. 
Taip Bažnyčia sako: „Vyras yra šeimos galva... moteris klauso 
vyro“. Bet ji tuoj prideda: „Ne kaip vergė, bet kaip draugė“. (Pop. 
Leonas XIII). „Jeigu vyras galva, tai moteris širdis“. (Pop. Pi
jus XI). ir t. .t

i . _2 teigimas: Bažnyčia nori, kad moteris butų vaikų ga
minimo mašina. Tai klaidinga. Bažnyčia moko, pirmasis mote
rystės tikslas yra vaikų gimdymas. Račiau, duoti žmogiškajai 
būtybei gyvybę, sukurtą Dievo paveikslu, apdovanotą nemirtinga 
siela, ar tai mašinos darbas?

3 teigimas: Bažnyčia nori uždaryti moterį skalbykloje, 
virtuvėje ir skirti jai neproduktingą darbą, koks yra namų ruošos 
darbas. Tai klaidinga. Taip. Bažnyčia tvirtina, kad „namie, namų 
reikaluose ir namų ruošoje yra šeimos motinos darbo vieta“ (Pop. 
Pijus XI). Bet ar tai ne tiesa, kad „šie darbai stebėtinai apsaugoja 
jos giminės garbę ir labiau patarnauja tam, ko reikalauja geras 
vaikų auklėjimas ir šeimos gerovė“ (Pop. Leonas XIII).

Išvadoje: komunistai nori ištraukti moterį iš Bažnyčios, o ka
talikės moterys sako — „Būkime ištikimos Bažnyčiai, nes ji gina 
mūsų tikrus interesus, ji užtikrna mūsų kilnumą ir mūsų laimę“.
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KOVA SU RELIGIJA

R u s i j o j e. Bedievių komitetas paruošė daug propagandinės 
medžiagos antireliginiam veikimui; Čia jie panaudoja knygas, bro
šiūras, fotografijas, judančius ir nejudančius paveikslus, kinomoto- 
grafus ir kt. Ypačiai propaguoja naudotis judančiais ir nejudančiais 
paveikslais, kurie kilnojamų aparatų pagalba gali būti rodomi ir 
tolimiausiuose provincijos užkampiuose. Išleista eilė filmų ir fo
tografinių nuotraukų tokiais pavadinimais: „Žmogaus prigimtis“, 
„Imperatistinis karas ir religija“, „Kaip gimė religija“, „Mokslas 
ir religija prieš pasaulio pradžią“, „Religija ir spalių mėn. revoliu
cija“, „Kristaus legenta“, „Ar yra siela“, „Ugnimi ir kalaviju — 
Dievo vardan“, „Stebuklai mokslo ir religijos šviesoje“ ir tt.

Vos tik buvo paskelbta ši bedievių kovos su religija medžią— 
ga, tuoj viso pasaulio bedieviai jos pareikalavo prisiųsti.

I s p a n i j o j e. Prieš naminį karą Ispanijoje buvo 60 vysku
pų ir arkivyskupų, 35.500 kunigų ir 20.640 vienuolių.

Dabar Romoje ispanų kolegijos sudaryta statistika pagal liu
dijimus 188 kunigų ir 8 vyskupų, atvykusių į Vokietiją? parodo, 
kad 40—50% kunigų ir 11 vyskupų komunistai nužudė. Devynio
se diecezijose nužudytų kunigų sudaro ligi 80%, ö Malagoje jis 
pasiekė net 90%, 23 diecezijos beveik visos bažnyčios yra sude
gintos. Katalikai daugelyje vietų tapo aukomis komunistų neapy
kantos.

Mokslo darbininkų i n t e r n a t i o n a 1 a s Paryžiuje, 
kuris tampriai susijęs su kominternu, pastaruoju laiku gyvai ska
tina visus savo narius suaktyvinti savo darbą ir sujungti jėgos ben
dram tikslui — „gelbėti mokyklą ir tautos kultūrą nuo karo ir 
fašizmo prievartavimo“. Tais ūbaisiais siekiama viso pasaulio dar
bininkų susiartinimo kovoje dėl komunistinių idėjų įgyvendinimo.

Sąryšyje su šiomis komunistinėmis propagandomis ir bai
siais kovos būdais tarptautinė katalikių unija ragina viso pasaulio 
moteris telkti jėgas ir išplėsti savo veikimą šiuose frontuose.

ĮVAIRENYBĖS
■r ' • >

D a n ų n a r s u o 1 ė. Viename šiaurės jūros pakrašty, Ska- 
geno jūrininkų gelbėjimo stovykloje gyvena 36 vyrai, kurie jau 
išgelbėjo daug šimtų gyvybių iš audringos jūros nasrų ir dabar 
kiekvieną minutę pasiruošę kovai, kai tik sirena pašaukia: Tarpe 
šių drąsių atletų vyrų, yra grakšti jauna 22 metų mergaitė Senta 
Gron. Ji apsirengusi ir susišukavusi taip kaip ir jos kompanijonai, 
bet žiūrint jos elgesys atrodo toks nuoširdus ir natūralūs, kad vie
ton nustebimo ja pasigėri. Jūrininkai ją vadina „Skageno heroje“.

’ Senta Grön senelis ir tėvas vertėsi šiuo gelbėtojų amatu. Se
nelis žuvo jūroje eidamas savo pareigas. Taip pat jūroje žuvo ir 
jos sužadėtinis, jūros kapitonas Dokkedale. Nuo to laiko,- jūrinin
ko duktė, —■ kuri negali nemylėti okeano, nežiūrint, kad jis toks 
negailestingas — pasišventė gelbėti žmones iš jūrų gelmių ir ati-
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duoti juos jų artimiesiems. Ir dabar, savo pasišventimu ir drąsa 
privertė draugus save gerbti ir ne vieną kartą sekti savo pavyz
džiu. Taip, nesenai pateko į pavojų vieno lenko laivelis -— Išgir
dusi sirenas, gelbėtojų įgula tuojau atėjo pagalbon. Tačiau pasi
rodė, kad perdaug nelygios buvo jų jėgos su jūros įniršimu ir jie 
jau buvo besitraukią. Tada Senta dar kartą paragino savo drau
gus ir pati, šokusi į laivelį, parodė nepaprasto heroizmo. Ir taip 12 
žmonių buvo iš okeano atimta.

Už tokį pasišventimą Danijos jūrų ministeris apdovanojo Sen
ta Grön šv. Knud‘o ordinu. Ta proga gelbėtojų stovykloje buvo su
ruošta puota. Bet besilinksminant, staiga kilo audra ir pasigirdo 
pagalbos šaukianti sirena. Puotos dalyviai, Sentai Grön labai išmin
tingai diriguojant gelbėjimo veiksmus, 11 žmonių išgelbėjo.

Tada visi, kartu su išgelbėtaisiais grįžo į stovyklą baigti šven
tės iškilmių; Nors Senta Grön galėtų jau pasirinkti gyvenimą ra
mų ir patogų, tačiau ji pasišventė pavojaus ištiktiems jūreiviams.

V o k i e č i a i-s k a t i n a v e d y b a s. Vokiečiai skatina ves
tis ne vien propogandinėmis priemonėmis, bet ir konkrečiai mate
rialiniai paremia vedusius, duodami j aunavedžiams tam tikras pa
skolas už kurias galėtų įsikurti nepasiturį jaunavedžiai. Nesenai 
Vokietijoje paskelbtas įstatymas, kuriuo jauni valdininkai skati
nami tuoktis. Tuo įstatymu valdininkams, kurie ves pirmaisiais ar 
antraisiais metais atlikę inspektoriaus egzaminus bus padidintas 
atlyginimas, palyginus su nevedusiais nuo 36,99—85,06 markėms 
mėnesiui. Atlyginimas bus didinamas pagal užimamą tarnybą.

„Margery W i 11 s o n I n s t i t u t“, kuriame šiuo metu 
500 000 jaunesnių ir senesnių amerikiečių moterų mokosi „meilu
mo meno“. Už vieną kursą mokama 12,50 dolerių. Kursus išėju
sios moterys pasidaro „meilės vertos ir labai meilaus būdo“. Ir 
visa tai daroma laiškų keliu.

Margery Wilson Amerikos Jungtinėse Valstybėse buvo pati 
pirmoji moteris, kuriai į galvą atėjo steigti tokius kursus. Tačiau 
sumanymas jai nelauktai gerai pavyko ir iš to ji daro apie 7 mili
jonų metinę apyvartą. Kursai trunka 10 savaičių ir kiekvieną sa
vaitę esti atsiunčiamas mokomasis laiškas, kuriame Indiapos, Ka
lifornijos, Oklahomos moterys ir mergaitės esti mokomos taip elg
tis, taip kalbėti ir taip rėdytis, kad galėtų patikti vyrams.

„Žavingumas — tai yra 50% išvaizda, 40% asmenybė ir 10% 
elgsena“ — taip yra parašyta pirmame mokomajame laiške. Toliau 4 
patariama kiekvienai jaunai mergaitei prieš veidrodį pažinti ir pa
matyti, kaip jos išorė ir judesiai veikia. Prie stalo rekomenduoja
mas toksai pokalbis: „Žinoma, kiekviena moteris ilgisi meilės. Bet 
kiek vyrų jos yra vertų? Kur rasi tokį vyrą, kuris su savo gyve
nimo drauge būtų pasiryžęs pasidalyti vargais, pasiimti juos ant 
savo pečių? Tokių vyrų nebėra“. Be abejo, tokiame pokalbyje da
lyvaująs vyras pradeda įrodinėti, kad tokių vyrų yra, ir pirmoje 
eilėje jis pats tokio gero būdo besąs. • *
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Knygos
Na m a i ir m o t er i s. Tokiu vardu šiais metais moterų 

laikraštis „Moteris“ išleido savo skaitytojoms knygą dovanų. Tai 
L. K. Moterų leidinys Nr. 7.

Kaip aktualus yra mūsų, netik kaimo, bet ir miestų namuose 
tvarkos, švaros, estetikos, patogumo bei praktiškumo klausimas, ži
nome visos. Intensyvėj ant mūsų kultūrinei pažangai, aišku, kad ne
gali atsilikti ir namų ruošos sritis. Todėl džiugu, kad šalia mūsų pe
riodinės spaudos, dar ir vienkartiniais leidiniais ši pažanga ska
tinama.

Knygutė yra kolektyvus namų ruošos specialisčių darbas, to
dėl joje kiekviena šeimininkė ras parinktus, išbandytus ir mūsų 
gyvenimo sąlygoms pritaikytus patarimus. Trumpai apžvelgtos šei
mininkės pareigos, patiekta kaimo ir miesto šeimininkės dienos 
darbotvarkės pavyzdys, sezoniniai darbai namuose. Pagaliau patys 
namai — jų išplanavimas, įrengimas, kambarių apstatymas ir puo
šimas, įvairių namų reikmenų priežiūra, indų valymas, švaros pa
laikymo įrankiai ir priemonės, apkūrenimas ir apšvietimas. Skirta 
kiek per maža dėmesio rūbam, patalynei ir kitoms panašioms reik
menims. Visai neblogas parazitų naikinimo skyrius, tik kiek šlykš- 
tokas „kambarinių gėlių paragrafas“. Turinys pavaizduotas schemo
mis, brėžiniais ir šiaip iliustracijomis. O priešaky Saliomėjos Neries 
eilėraščiu „Su šluota“, priminta, kad moteris neįprastų gyvenimo 
tik į „aukštą butą“. Viršelis, pieštas Gr. Butauskaitės, gana skonin
gas, tik gal kiek nesiderina prie piešinio knygos vardo raidėmis. 
Kiekviena šeimininkė, kokiose sąlygose ji begyventų, ras Čia ver
tingų patarimų.

Knygą parašė agronomės: R. Petrušauskienė, EI. Puišytė, M. 
Uleckaitė, ir V. Šaparaitė. Redagavo Agr. M. Poželaitė — Sidaravi
čienė. Pusi. 96, kaina lt. 1,50.

A. Tolstojus, AUKSINIS RAKTELIS ARBA BURATINO 
NUOTYKIAI. Vertė J. Kurminas ir K. Jakubėnas.

Buratino, itališkai medinė lėlė. Tos medinės lėlės nuotykius 
autorius ir pasakoja. Vaikam tai nuotykių romanas, keistų keis
čiausias, kaip Don Kichoto knyga, o suaugėliui tai šių dienų pilie
čio likimas. Žmonės, žaislai, gyvuliai, vabzdžiai, šliužai, visi pa
naudoti kaip charakteringų bruožų piliečiai, valdininkai, polici
ninkai. Pasakojama gyvai nuotaikingai. Ypač patraukia skaityto
ją sveikas jumoras, kurio pilnos visos situacijos. Knygutė mokyk
linio amžiaus vaikų bus labai mėgiama. Išleido „Sakalas“. 178 pusi. 
Kaina lt. 2. J- Drungaitė

Leidėją - redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė.
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Atsiųsta paminėti
JI LABAI MYLĖJO. Iš Lacordaire'o raštų paruošė Povilas 

Jakas. „Pavasario“ leid* Kaina Lt. 1,50.
Paul Bourget, VIDURDIENIO DEMONAS. Romanas. Išvertė 

Pov. Jakas. Kaunas, 1937 m. Kaina Lt. 3.
Kun. K. Steponavičius, ROMOS KATALIKŲ TIKYBA. Kai

na Lt. 1.
J. Labužėlis, ŽYDĖ PERSIKRIKŠTIJO. 3-jų veiksmų šar

žas. Kaina Lt. 1.
Balduin Rambo S. J., TA JO KALNO DIDVYRIS. Išvertė 

R. Krasauskas. „Misijų“ leid. Nr. 9. Kaunąs, 
centų.

Will. Doyle S. J., AR MAN NESTOTI Į VIENUOLYNĄ? 
Spaudai parengė kun. A. Ė. Tėvų Jėzuitų lėid. Kaunas, 1937 m. 
Kaina 50 centų.

Stasys Dabušis, ELEKTRA IR JOS BURTAI. I tomas. Paš
nekesiai apie elektrostatikos reiškinius ir trumpa elektros istorija. 
Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 676. Kaunas, 1937 m. Kaina Lt. 
3.50.

A. Jakštas, AUKŠCIAUSIS GĖRIS’ Pašnekesiai. Šv. Kazi
miero Dr-jos leid. Nr. 675. Kaunas, 1937 m. Kaina Lt. 2.50.

PIJAUS XI ENCIKLIKĄ apie ATEISTINĮ KOMUNIZMĄ. 
Kaunas, 1937 m. Kaina 50 cnt.

Dr. Tithamer Toht, KODĖL RŪKAI? Sulietuvino G. Mace- 
jauskas. Šv? Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 683. Kaunas, 1937 m.

Kari May, PER LAUKINĮ KURDISTANĄ. Išvertė Št. Šerkš
nas. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 681. Kaunas, 1937 m.

Kaip gali sukurti laimingą gyvenimą 
kiekviena moteris?

II

Pamokų ir patarimų, nemėgstame. Bet kai naudinga gy
venimo pamoka įvilkta į meniškai parašytą knygą — skaityti 
malonu.

Pieno pardavėja Otakringe, flaclmiaiiovos — 
yra gyva pamoka, kaip gali sukurti laimingą gyvenimą 
kiekviena moteris.

Tai geriausia dovana Kalėdų šventėms.
Išleido Akc., „Žaibo“ B-vė. I t. — 214 psi., II t. 

pusi. Abu tomai kaštuoja tik 4 litus.
Gaunama visuose knygynuose arba pas leidėją, 

. \ Kaunas, Duonelaičio g. 24.
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Vaiko džiaugsmas — motinos laimė!

Kaip parinkti tinkamą žaislą, kokį žaidimą pritaikinti 
atatinkamam vaiko amžiui, nurodys

„ŽAISLAS IR ŽAIDIMAS“
Dr. O. Norušytės knyga, tik ką išėjusi iš spaudos.

Gaunama „N. VAIDILUTĖS“ administracijoj, 
Laisvės ai. 3 b, Kaunas. Kaina 1 litas 20 et.

Prieš perkant susipažinsite su

LIETŪKIO
parduodamomis naujų 1937 metų modelių patobulintomis

SIUVAMOMIS MAŠINOMIS
Garantija 15 metų.

Kaunas, Vytauto prospektas nr 33

LIAUDIES MENUI IR NAMŲ PRAMONEI REMTI 
KOOPERACINĖ BENDROVĖ

Kaunas, Laisvės ai. 15 nr: Telef. 241-61.
Parduoda namų pramonės dirbinius:

* . * * • ' . • «

Įvairius audinius, (kilimus, patiesalus, uždangalus, staltieses, lovatieses, 
rankšluosčius, takus, takelius, lininę drobę ir kt.)

Nertinius dirbinius (įvairias nertines, pirštines ir kt.)
Medžio dirbinius (mokslo priemonės, bäldelius, stovylėles, rašalines ir k.)
Žaislus (pedagoginius ir kt. įvairius medinius).
Pintinius dirbinius (baldus ir kt. smulkius dirbinius).
Molio dirbinius (indus, indelius ir kt.).

Remkime savo namų pramonę!

t

68


	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0001
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0002
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0003
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0004
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0005
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0006
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0007
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0008
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0009
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0010
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0011
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0012
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0013
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0014
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0015
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0016
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0017
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0018
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0019
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0020
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0021
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0022
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0023
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0024
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0025
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0026
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0027
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0028
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0029
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0030
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0031
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0032
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0033
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0034
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0035
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0036
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0037
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0038
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0039
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0040
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0041
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0042
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0043
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0044
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0045
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0046
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0047
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0048
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0049
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0050
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0051
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0052
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0053
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0054
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0055
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0056
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0057
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0058
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0059
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0060
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0061
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0062
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0063
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0064
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0065
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0066
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0067
	1937-nr09-NAUJOJI-VAIDILUTE-0068

