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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 
Nr. 12 (147) 1937 metų gruodžio mėn. XVI

~ PROF. B. ČESNYS

Dievo Gimdytoja
Besiartinant Kristaus gimimo šventei, mes vėl ir vėl turėtu

me būti dėkingi maloniajam evangelistui Lukui, kad jis pasirūpino 
atpasakoti tai, ką žinojo pirmieji krikščionys apie šventąją Kalėdų 
naktį. Nemažiau turime jam dėkoti už tai, kad jis arčiau supažin
dino mus su nekaltąja Dieviško Kūdikio gimdytoja. Jau pačiame 
slėpiningame Dievo Sūnaus įsikūnijimo vyksme Marijos asmens 
vertybė ir vaidmuo daug aiškiau nušviečiamas šio apaštalų moki
nio evangelijoje, negu apaštalo Mato evangelijos pradžioje.

Mes turime pagrindo pilnai pasitikėti Luko pateiktomis ži
niomis ne tik dėl to, kad jis, kaip ir kiti evangelistai, buvo Dievo 
įkvėptas (ką tvirtina Bažnyčia nuo pat pradžios), bet dar ir dėl to, 
kad jis savo žinias yra kuo rūpestingiausiai ir stačiai skrupulatiš- 
kai patikrinęs visomis jam prieinamomis priemonėmis, kaip aiškėja 
iš jo paties pratarties, 3 ir 4 eilutės. O tų priemonių ar informa
cijų versmių, jam tikrai nestigo, ir net numanu, iš kur jis jų ga
lėjo gauti.-Aišku, kad nevien iš Apaštalo Povilo, kurio palydovu 
ir gydytoju jis buvo nuo 50 iki 67 'metų beveik be pertraukos. Lu
kas (graikiškos kilmės ir kultūros, profesija — medikas) buvo tapęs 
krikščioniu jau daug anksčiau dar tebegyvendamas savo gimtajame 
mieste Antiokijoje, kur krikščioniška tikyba ėmė smarkiau plisti 
nuo 36 metų. Lukas, kas seka iš jo pratarties (graikiškame tekste 
su mokslingu M. - J. Lagrange komentaru), jau nuo p a t p r a - 
d ž i o š s a v o a t v i r t i m o ėmė atsidėjęs ir nesiliaudamas tyri
nėti istorišką tikrumą įvykusių evangeliškų faktų, ir, kaip regima 
iš sekančių pirmųjų dviejų jo knygos skyrių, jam itin rūpėjo išsi
aiškinti Kristaus gimimo detales ir Jo motinos dalykus.

Ir čia, Antiokijoje, nestigo rimtų, senesnės kartos krikščio
nių, galinčių suteikti žinių rūpimų Lukui. Čia pakartotinai dar

buojasi apaštalų patikimasis kultūringas misionierius Barnabas, 
prieš tai įžymus narys pirmykštės krikščionių bendruomenės Jeru
zalėje, kur jis be abejo dažnai susitikdavo ir išsikalbėdavo su V. 
Jėzaus motina, apsigyvenusia pas Joną Apaštalą (žr. Jono Ev. XIX, 
27). Taip pat Antiokijoje skleidžia Kristaus mokslą didikas žydas 
Manaėnas, buvęs Galiliejos tetrarko Herodo Antipo draugas (Apašt. 
Darbų, XIII, 2), taigi negalėjęs nepažinti ir neišsikalbėti su tokia
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Kristaus pasekėja ir Marijos skausmų dalyve kaip ponia Joana, to 
paties Herodo dvariškio — intendanto Kuso žmona (šv. Luko Ev. 
VIII, 3 ir XXIV, 10). Be to, Lukas, kaip rodo jo paties pratartis, 
yra skaitęs ir lyginęs daugelį rankraščių, (deja mums neišsilikusių), 
senesnių net neg visos keturios evangelijos, kuriuose iš apaštalų 
lūpų buvo sužymėta skelbiamieji apie Kristų dalykai. Nulydėjęs 

. Povilą į Romą, Lukas-turėjo progos susipažinti su pačiu apaštalu 
Petru ir jo mokiniu evangelistu Morkumi jėruzalimiečiu, kurio mo
tinos namuose rinkdavosi pirmieji krikščionys (kaip antai, 42 me
tais, Ap. Darbų XII, 12). Negana to, 57 — 59 metais Lukas turėjo 
progos vietoje, pačioje Palestinoje, pasiinformuoti pas kompetingus 
asmenis. Jisai buvo atlydėjęs Povilą į Jeruzalę (Ap. Darb. XXI, 7 
ir sek.), kur po savaitės apaštalas tapo romėnų pulkininko areš
tuotas ir išsiųstas į Kesariją Judiejos valdovo Felikso dispozicijai. 
Čia apaštalas buvo kalinamas net dvejus metus (Ap. D. XXIV, 27). 
Tuo tarpu Lukas lieka laisvas, bet Palestinos neapleidžia; kai tik 
Povilas, apeliavęs į ciesorių, pasiunčiamas į Italiją, Lukas vėl jį ly
di jūros kelionėje (Ap. D. XXVII, 1 sek.).

Rodosi, lengva numanyti, ką yra veikęs Palestinoje šią porą 
metų mūsų evangelistas, užsispyręs tiksliai ištirti „visa nuo pat 
pradžios“. Jo evangelijos nagrinėtoj ai, atsižiūrėdami į jo rūpestin
gą akcentavimą Marijos veiksmų, žodžių ir net minčių Kristaus 
prasidėjimo, gimimo ir kūdikystės laikotarpiu, neveltui spėja au
torių diskretiškai parinkus žinių pas pačią Švenč, Panelę, jei ji dar 
buvo gyva, arba bent išsiteiravus pas jos — ir jos tetos Elžbietos — 
giminaičius bei artimuosius draugus.

* * ■ < .

Susekęs pačius pirmuosius spindulius naujos žmonijai švin
tančios aušros, evangelistas Lukas pradžioje parodo mums dvi 
šventas motinas, šventų ir garbingų kūdikių gimdytojas: Jono 
Krikštytojo motiną Elžbietą ir Kristaus Motiną Mariją. Abi jos šven
tos, abi stebuklingu būdu tampa motinomis, bet vienu ir kitu atveju 
nelygus stebuklas, kaip nelygūs jųdviejų šventumas ir abiejų kūdi
kių vertingumas.

Elžbieta jau daug metų gyvena su savo vyru kunigu Zakariju. 
Ji buvo aukštos doros moteriškė, kaip ir jos vyras: „juodu abu buvo 
teisūs Dievo akivaizdoje ir elgėsi nepeiktinai pagal visus Viešpaties 
įsakymus ir įstatus“. Tik viename dalyke ji nelaiminga: iki pat se
natvės neturėjo vaikų, nes buvo nevaisinga, — ir dėl to savo kaimy
nų ir giminės tarpe, žydų įpratimu, buvo niekinama. Dievas pasi
gailėjo šitų dievotų senelių poros: Jeruzalės šventykloje per angelą 
Gabriėlį pažada Zakarijui, kad jo žmona, nežiūrint senatvės ir lig
šiolinio nevaisingumo, pagimdys sūnų, didį pranašą Joną, Kristaus 
pranokėją, kurs dar savo motinos įsčioje būsiąs pašventintas. Ir tik
rai, Zakarijui grįžus į savo namus ir kiek pagyvenus su žmona, ši 
greitu laiku pradėjo, o kai tinkamu laiku pasijuto esanti nėščia, jos 
džiūgavimui nebuvo galo.

Tuo tarpu Marija mums parodoma kaip jaunutė nekalta mer
gaitė, dar tik pažadėta būsimam savo vyrui Juozapui, ne tik nesva-
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jojanti turėti vaikų, bet dargi širdyje nusistačiusi išsaugoti savo ne- 
. kaltybę net išėjus už vyro (plačiau apie tai išdėstyta straipsnyje 
„Gimė iš Panos Marijos“, „Židinys“ XX t. 480 — 485). Ji yra dau
giau neg "dora‘ji yra nepaprastai, nepalyginamai tobula, turinti 
ypatingą pašvenčiamosios malonės pilnybę, per kurią Dievas ypa
tingu būdu yra su ja. Tas pats angelas Gabriėlis, kurs Jeruzalėje 
prieš penketą mėnesių be jokio pasveikinimo apreiškė Zakarijui 
būsimą jo sūnaus gimimą ir valdingu tonu (I, 19 — 20) kalbėjo su 
tuo žilaplaukiu ir doru kunigu, — dabar, Nazarete, atlikdamas iš
kilmingą nuo Dievo pasiuntinybę pas Mariją, pradeda dalyką pagar
biausiu ir reikšmingu pasveikinimu: „S v ei k a, malonės pil
noji! Viešpats (y ra) su tavim i“. Argi angelas, žinantis 
net ateitį, nežinotų, kuo vardu yra ši Nazareto Mergelė, pas kurią 
jis buvo Dievo siųstas? Anaiptol, už minutės jis ją vadina žmonėms 
žinomų vardu, „Marija“. Kodėl gi sveikindamas jis, vardo vieton 
pavadina ją „Malonės pilnoji“? Be abejo, kad taip jam buvo paties 
Dievo įsakyta. Dievo akyse nesvarbu, kad žmonės — Mergelės gim
dytojai— buvo ją praminę „Marija“ (kas reiškia arba „Princesė“, 
arba „Gražuolė“); pas Dievo sostą, kur kiekvienas yra vadinamas 
pagal tą, ko jis yra vertas, sulig realiu vidiniu dvasiniu turiniu, 
šios švenčiausios mergelės tikrasis vardas yra „Malonės Pilnoji“. 
— Žinome iš Šventraščio, kad amžių bėgyje, ir patriarkų, ir Mozės, 
ir „Teisėjų“, ir pranašų ir apaštalų dienomis nesykį pas Dievo pa
rinktuosius vyrus ir moteriškes buvo siunčiamas tas ar kitas ange
las ir kalbino juos ar jas. Tačiau niekas net iš patikimiausių ir gar
bingiausių Dievo tarnų ir tarnaičių, — nei Abraomas, nei Mozė, nei 
Elijas, nei Petras Erodo kalinamas už Kristų,, nei mylimasis Jėzaus 
mokinys už Dievo žodį ir liudijimą Jėzui kenčiąs ištrėmimą Patmoso 
saloje, nei Senojo Įstatymo didvyrių motinos, nei šventosios evan- 
geliškos moteriškės kaip Magdalena su savo draugėmis prie Kris
taus kąpo Velykų rytmetį — niekas iš tų angelo lankytųjų ir užkal
bintųjų nėra susilaukęs tokio pagarbaus ir mįslingo pasveikinimo, 
kaip Marija, nė vieno iš jų angelas nėra pavadinęs „malonės pil
nuoju“ ar „malonės pilnąja“. Dievo akyse šis titulas yra tik vienai 
Nazareto Mergelei pritinkąs tikrinis vardas.

Šiai tad nepalyginamai Mergaitei Dievo pasiuntinys apreiškia, 
kad ji s t e b u k 1 i n g u būdų pradės ir pagimdys sūnuj kurio 
vardas bus Jėzus. Jei stebuklas buvo, kad senyva ir nevaisinga Za
karijo žmona pradėjo ir pagimdė Joną, tai daug didesnis, — nei pir
miau nei paskiau nebepakartotas stebuklas — yra Jėzaus prasi
dėjimas ir. gimimas iš Marijos Panos, be lytiško 
santykiavimo su vyriškiu. O kad šis negirdėtai stebuklingas Jėzaus 
prasidėjimo būdas nėra pasakiškas dalykas, bet šventa tikrenybė, 
vieningai užtikrina mus ne tik Luko, bet ir Mato evangelijos (Lu
ko I, 34 - 37; Mato I, 18-21;) palyg. minėtų „Židinio“ str., 482 ir 
sek,). Ypač žavingas yra šio įvykio atpasakojimas Luko evangeli
joje, pasemtas iš pačios Marijos atsiminimų. Į angelo žodį: „štai 
pradėsi įsčioje ir pagimdysi sūnų...“, nekalčiausioj i Mergelė nu
stebusi sušunka: „Kaip tai įvyks? juk aš nepažįstu (lytiškai) vy
ro!“ Ji tik tada nurimsta ir pareiškia sutikimą atlikti Dievo jai
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numatytą motinystės vaidmenį, kai angelas iškilmingai patikina, 
jog jai skirtam kūdikiui pradėti neprireiks jokio santykiavimo su 
vyru, kadangi pradėjimas ir gimimas kūdikio įvyks nepaprastu 
būdu per Šventosios Dvasios visagalybę, „nes nėra dalyko negalimo 
Dievui“, kaip Gabriėlis baigia savo apreiškimą.

Iš tikrųjų, toks nepaprastas, savo stebuklingume vienintelis 
prasidėjimas ir gimimas pritiko Tam, Kurį turėjo pagimdyti Ma- 
rija. Jėzus, tai ne Jonas. Nors Jonas ir „bus didis Viešpaties aki
vaizdoje“, didesnis už kitus pranašus, (nes jis ne tik išpranašaus 
greitą Kristaus pasireiškimą ir paruoš jam kelią, bet ir parodys 
Kristų Izraeliui), tačiau jis bus t i k p r a n a š a s, t ik ž m o- 
gus, kad ir ypatingai Dievo parinktas, pašventintas bei įgaliotas. 
Gi Marijos gimsiantis sūnus, angelo žodžiais, bus daugiau negu 
žmogus, nepalyginamai viršesnis už pranašus ar bet kokius, kad ir 
parinkčiausius ir švenčiausius Dievo tarnus: Jisai — „Augščiausio- 
jo S,ünus“ (I, 32), arba „Dievo Sūnus“(I, 35). Todėl Jis „karaliaus 
per amžius, ir jo karaliavimui (ar viešpatavimui) nebus galo“ (1,33). 
— Ir Jo šventumas esminiai kitoniškas, negu Elžbietos sūnaus. Šis 
pastarasis, berods, turės ypatingą privilegiją palyginus su kitais 
žmonėmis: jis bus pašventintas dar savo motinos 
į s č i o j e (I, 15), būtent, dėka jau nėščios Švenč. Mergelės apsilan
kymu pas Elžbietą (I, 41 ir 44)., Gi Marijos vaisius nereikalingas 
jokio pašventinimo: jis savaime, iš esmės, yra šventas, arba „šventa 
būtybė“, anot angelo žodžių (I, 35 graikiškai to g e n n o m e n o n 
h a g i o n , 1‘ėtre saint, kaip verčia V. Rose). — Ir pati Jono motina, 
Šv. Dvasios sužadinta, supranta, pripažįsta ir liudija, Marijos nešio
jamo šventojo vaisiaus neprilyginamą prakilnumą; ji žino, kad tai 
pats Viešpats (1,43). Ir tada ji paleidžia Marijos adresu džiaugsmin
gą šūkį, nebenutilstantįkrikščionių lūpose: „pagirta tu tarp mote
rų!“ Dar geriau nusimano apie tai pati Marija, kai, išliedama savo 
sielos džiaugsmą nepamirštamame „Magnificat“, įžvelgdama busi
mųjų amžių eiles, taria: „Štai nuo dabar visos kartos vadins mane 
palaiminta, nes didžių dalykų padarė man Galingasis, kurio vardas 
šventas“. —Ir jei Jonui gimus džiaugsis jo tėveliai ir kaimynai su 
giminėmis, tai Jėzaus gimimo naktį prasiveria dangus ir angelų bū
riai gieda džiaugsmingą „Glöria^, skelbdami ramybės viltį ne vie
nai Izraelio tautai, bet visai žmonijai, visai žemei, visiems geros va
lios žmonėms. O pirmasis piemenėliams tada sušvitėjęs angelas 
Marijos naujagimį tituluoja netik „Išganytoju“ ar „Kristumi“ (Me
siju), bet ir „V i e š p a Č i u“ (II, 11).*

O kaip tituluosime mes pačią V. Jėzaus Gimdytoją?
Tai pareis nuo to, koks yra mūsų tikėjimas jos Sūnaus atžvilgiu.
Jei mes būtume žydų padėtyje, nepripažįstančių Jėzaus net 

žadėtuoju Mesiju (Kristumi), tada, užsiminę apie Mariją, logiškai 
elgdamiesi, turėtume pasitenkinti vadindami ją tik „Jėzaus moti
na“. Panašioje padėtyje yra pagonys, net girdėję ar skaitę Evange
liją, bet jos nepriėmę tikinčia širdimi; taip pat ir „supagonėję 
krikščionys“, tariant, visiškai praradę krikščionių tikėjimą. — Kas
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pripažintų Jėzų buvus Mesiju, bet neigtų dievybę, tas galėtų titu
luoti Mariją „Kristaus Motina“, bet nedaugiau. — Mums, tikin
tiems, kad V. Jėzus buvo ne tik Mesijas, kad Jisai“ yra n e tik 
žmogus, b e t i r D i e v a s, ano — kad ir garbingo Marijai — 
titulo yra per maža. Jo motiną mes teisingai turime vadinti Dievo 
Motina arba Dievo Gimdytoja.

Tai tardami, mes jos nedieviname, nekeliame į kokią „deivę“; 
(tai būtų baisi herezija); mes nepamirštame ją buvus ir likus tikra 
žmonių dukra, tik ypatingai Dievo išrinktąja, pašventinta ir palai
minta. Lygiai toli nuo mūsų mintis Mariją buvus Dievo Tėvo ar 
Šventosios Dvasios motina (kas būtų dar baisesnė klaida). Mes tikė
jimu žinome, kad tik antrasis Švenč. Trejybės asmuo yra įsikūni
jęs, t. y. mūsų išganymui pasisavinęs žmogišką prigimtį, sujung
damas savo amžiną dievišką prigimtį, su nauja žmogiška prigimti
mi savo dieviško asmens vienume. Tai — mūsų Viešpats Jėzus 
Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus, Marijos Mergelės Sūnus. 
Dėlto ji mums — Dievo motina, Dievo Gimdytoja. .

Mums aišku, kad Marija nėra pagimdžiusi Jo dieviškos pri
gimties, — tai absoliučiai negalimas dalykas. Mūsų Viešpaties die
viškoji prigimtis yra vien iš Amžinojo Tėvo. Tik žmogiškoji Kris
taus prigimtis yra iš Marijos.

Argi tam, kad žmogiškoji motina būtų Dievo Motina, 
būtinai reikalinga, kad ji savo sūnui teiktų dievišką prigimtį? Ne. 
Tik tai yra reikalinga (ir to užtenka), kad jos pradėtasis ir pagim
dytasis sūnus būtų dieviškasis asmuo. — Šiokiam tokiam 
palyginimui prisiminkime, kad ir kiekvieno mūsų motina nėra nei 
pradėjusi, nei pagimdžiusi mūsų dvasiškos, protingos, nemirtingos 
sielos; ji pradėjo ir gimdė tik mūsų kūną, mūsų gi dvasinė siela yra 
stačiai Dievo sukurta ir suteikta. Argi dėl to moteris nėra tikrai 
savo vaiko motina? Kad ir negimdžiusi dvasinės sielos (be kurios 
nėra žmogaus, nėra asmens), jinai vis vien yra ž m o g a u s mo
tina, ji yra tikrai to ar kito asmens motina. Ir niekas neneigia, 
kad kiekviena motina, gimdydama tą ar kitą kūdikį,tuo pačiu pa
gimdo tą ar kitą asmenį, o ne vien asmens kūną.

Mes tikime ir džiaugiamės, kad Kalėdų naktį mums gimusis 
Išganytojas yra Dieviškas asmuo, turįs dievišką ir žmogišką pri
gimtį. Todėl mes džiaugdamiesi išpažįstame, kad Jo Motina yra tik
rai Dievo Motina, tikrai Dievo Gimdytoja.
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O. BELEGKIENE

Lietuvė spaudos darbe
Pasaulis*) mąsto taip, kaip jį priverčia mąstyti spauda. Ernest 

Heilo spaudą vadina padauginimu miniai gyvenimo duonos. Minia 
reikalauja maisto. Tų, kurie turi daugiau už alkaną ir be j ėgią mi
nią yra pareiga ją maitinti.

Lietuvių tauta spaudos alkį yra giliausiai išgyvenusi ir skau
džiausiai iškentusi, ko nėra patyrusi nė-viena kitų tautų. Mums 
buvo draudžiama savo kalba rašyti ir skaityti. Tačiau ir anuomet 
spauda buvo galingiausias įrankis įtraukti visą tautą į kovą prieš 
priespaudą, dėl savo dvasios gyvybės, dėl tautos idealų. Dr. J. Ba
sanavičius, 1883 m., išleisdamas ,,Aušrą“ rašė: „Kaip aušrai auštant 
nyksta ant žemės nakties tamsybė, o kad taip jau prašvistų ir Lie
tuvos dvasia“ („Aušros“ Nr. 1). „Aušrai“ pasirodžius, kaip rašo Vacį. 
Biržiška knygoje „Iš mūsų laikraščių praeities“, pirmaisiais jos 
ėjimo metais, tarp 28 jos bendradarbių randame Eglės slapyvardę. 
Antraisiais metais — 43 bendradarbiai, iš moterų prisideda Elena 
Zeronyčia, vėliau S. Paškevičienė. Eglė — L. Malinauskaitė - Šliū
pienė yra pirmoji moteris pradėjusi rašyti lietuviškuose laikraš
čiuose. Ji savo rašiniuose kėlė lietuvių susipratimo, mokslo ir švie
sos reikalą. Pirmieji šūkiai, pirmieji raginimai — pabuskime, kel
kime! Pabusti ragina ir Eglė.

Eglė „Aušroje“ pasireiškė: 1883 m. 1 kūrinėliu, 1884 — 5, 
1885 — 3.

Skaitlingesnį moterų spaudos darbininkių būrelį matome „Var
pe“ (1889-—1905). „Varpas“ redaguojamas mūsų didžiojo tautinin
ko Vinco Kudirkos norėjo pritraukti bendradarbiais moteris, nes 
moterų klausimais rašė. Dr. J. Basanavičius „Varpe“ kėlė, kad mo
teris turi užimti sau tokias vietas, kokių iki tol neturėta. Moters da
lyvavimas spaudoje ne tik pageidautinas, bet ir reikalingas visuo
menės ir jos pačios labui. Nors „Varpo“ pradžioje Kudirka sie
lojosi dėl žemo lietuvaičių apšvietimo, kad „Tikrai apšviestos lie
tuvaitės yra tiktai stulpais iš reto stovinčiais ant grįžkelių ir ro
dančiais lietuvaičių visuomenei kelią“, tačiau tie stulpai augo. Iš 
110 —150 „Varpo“bendradarbių randame moteris: O. Sketerytę - 
Jablonskienę, K. Skirmuntaitę, G. Petkevičaitę - Bitę, M. Peč- 
kauskaitę - Šatrijos Raganą, J. Žymantienę - Žemaitę, S. Pšibiliaus- 

. kienę - Lazdynų Pelėdą, Didžiulienę - Žmoną, V. Didžiulytę, O. 
Didžiulytę - Sketerienę, Stefaniją Gruzdytę - Graurogkienę (Len- ... w ‘ .

*) Santrauka pranešimo, moterų suvažiavime 1937. XII. 11
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drę), O. Gruzdytę - Avižonienę, Z. Gruzdytę. Manoma, kad buvo 
ir daugiau moterų, nes ne visos slapyvardės rašiusiųjų yra išaiš
kintos. Moterų rašiniai buvo beletristiniai, publicistiniai ir kores
pondencijos. Neretai beletristika buvo jungiama su publicistika. 
„Varpe“ kaipo stipriausia moterų pajėga publicistikoje atsižymėjo 
G. Petkevičaitė - Bitė. Ji rašė daug ir visais opiausiais tų laikų tau- 
tos reikalais. Jai rūpėjo padėtis kaimiečio ir inteligento, o ypač 
pastarąjį apsnūdėlį ir atbukėlį tautinėms idėjoms ir aspiracijoms 
ji plakė ir plakdama šaukė susiprasti. . <

Bitė viena pirmųjų moterų iškėlė ir politiškos kovos balsą, ta
čiau nors ne be abejojimo, kas ta kova bus laimėta: „Tai politiška ko
va suteiks mūsų vargdieniams tiek šviesos, kad jie viens kito ne
skriausdami mokės žengti prie teisybės ir laisvės šaltinio?“ 
„Varpe“ ligi spaudos atgavimo moterys bendradarbės kartu su 
kitais šaukė lietuviu visuomenę kovoti už savo teises ir. jau kiek 
vėliau pats Kudirka vertindamas moterų vaidmenį spaudoje „Tė
vynes Varpuose“ džiaugėsi: „Kada aš tik skaitau straipsnius Bitės, 
Žmonos.^, kiekvieną kartą pakėlęs į Lietuvos dangų akis šaukiu: 
O, kad daug būtų tokių lietuvaičių! O, kad visos tokios būtų“.

Prieš spaudos atgavimą, moterų dirbusių spaudos darbe dar 
iškyla vardai: Jadvygos Juškytės, Stepolįonytės, Julės Pranaičiūtės, 
B. Knabikaitės, M. Bankaitės ir kiti. Amerikoje tuo pačiu laiku 
pradėjo reikštis Joana Želvienė--Baltrušaitienė.

Greta tų, nors mažai rašė, bet spaudai anuomet turėjo ne ma
žos reikšmės Morta Zauniūtė. Jai jau nuo 1900 —1904 m. krito visa 
našta Prūsuose tvarkyti „Varpo“ ir „Ūkininko“ administravimo 
reikalus.

Spaudą (1904) m. atgavus pasijausta lengviau. Moterų spau
dos darbininkių eilėse vis labiau kyla nauji vardai: Sofija Kyman
taitė - Čiurlionienė, O. Pleirytė - Puidienė, Br. Biržiškienė, F. Bort- 
kevičienė, Teresė Kubilinskaitė ir kt. Moterims šalia bendrų tautos 
reikalų prieš akis atsistojo specifiniai jų padėties klausimai. G. 
Petkevičaitė - Bitė pati pirmoji „Vilniaus Žiniose“ iškėlė moterų 
klausimą ir drąsiose polemikose jį gynė. Brendo organizuoto mo
terų judėjimo reikalai, lygiagrečiai kilo moterų laikraščio klausi
mas 1907 m. lietuvių moterų suvažiavimas iškėlė mintį leisti mo
terims laikraštį. Dėl laikraščio leidimo matyti pačių moterų ne
maža abejota, diskutuota. Kai kurios dalyvaujančios spaudoje siūlė 
pasitenkinti „Vilniaus Žinių“ ir „Vilties“. skiltyse moterims duo
dama vieta. 1908 m. „Vilties“ Nr. 11. O. Pleirytė-Puidienė, jau tada 
pasireiškusi kaipo drąsi publicistė, rašytoja, polemikė rašė: „Bet 
mums lietuvėms, sakau tuo tarpu laikraščio nereikia“. Ji už tuos 
pinigus siūlė geriau įsteigti paklydusioms mergaitėms ir vaikams 
prieglaudą ar mokyklą. :

Tačiau „Aušros“ ir „Varpo“ laikotarpį ugdytą tautinę lietuvių 
moterų sąmonę reikėjo toliau plėsti, bet jau ne be tiek romantine, 
kiek realia linkme. Visuomenė vis labiau ėmė diferencijuotis įvairio
mis kryptimis, sluoksniais, lytimi, kiekviena kryptis ar lytis ieš
kojo realaus pagrindo savo siekimams, idėjoms atremti ir skleisti. 
Moterims jau po 1905 metų Vilniaus Lietuvių Seimo, o dar labiau po
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1907 m. moterų suvažiavimo buvo aišku, kad tautos kilimui ir iš
judinimui visų moterų jėgų tautos kultūrėjimui geriausiai gali 
patarnauti spauda. Tuo laiku kaip tik moterys bendroje spaudoje 
pradėjo reikštis didesniais beletristiniais kūriniais ir stipresniais 
publicistiniais dalykais. Rašytojų jėgos brendo ir stiprėjo. Per „Vil
ties“ skiltis praeina Lazdynų Pelėdos — Klaida, Šatrijos Raga
nos - M. Pečkauskaitės — Jaunuomenės auklėjimas, Sofija Kyman
taitė - Čiurlionienė pasireiškia kaipo rašytoja, publicistė ir gabi 
meno kritikė, duodama studijas apie meną; kritiką ir recenzijas 
apie dailės parodas, teatrą ir tt.

Nemaža moterų polemizuota ir dėl moterų sąjungos kūrimo. 
Moterų pakelta mintis — turėti savo spaudą realizavosi 1910 

metais L. K. Moterų Draugijai išleidus „Lietuvaitę“. Nuo to laiko 
prasideda visiškai savarankios moterų spaudos periodas. „Lietu- * vaite“ išėjo Kaune, jos redaktorė - leidėja Teresė Kubilinskaitė, 
tiražas 600 egz., prenumerata 2 rubl. metams. Svarbiausias laikraš
čio uždavinys buvo kelti moterų susipratimą. Jos idealas — susi
pratusi, laisva, lygiateisė, savarankiška, kilnios sielos moteris. Sie
kiant moters susipratimo ir savarankumo skersai kelio stovėjo jos 
nelygi teisinė padėtis. „Lietuvaitė“ ieškojo kelių ir drąsino moterį 
iš tos padėties veržtis ir išeiti. Nurodomi kitų kraštų pavyzdžiai, 
kaip kovojama dėl moterų teisių. ,,Lietuvaitė“ judindama moterų 
teisių klausimą, kėlė reikalą moterims nevengti politikos, bet da
ryti įtakos į politines sferas, ten įnešant savo sumanymus ir reika
lavimus. Švietimas ir ekonominis gerbūvis moterims ypač rūpėjo 
ir tas atsispindi „Lietuvaitėje“. Tautiniai reikalai, visuomenės do
rovė, moterų mokslinimas, teisinė padėtis, moterų judėjimas, me
nas, literatūra, namų ūkis, tai klausimai, kuriais rašė ir gvildeno 
„Lietuvaitė“. Be to, „Lietuvaitė“ būdama L. K. Moterų Draugi
jos organas plačiai rašė apie jos veiklą. Jos bendradarbiais buvo 
moterys ir vyrai, vyrų net žymiai didesnis nuošimtis. Ir labai pras- 
mingai tada moterų pasinaudota palankia opinija ir nusistatymu 
mūsų žymiųjų visuomenininkų, rašytojų, kunigų ir kt. „Lietuvai
tė“ ėjo iki Didžiojo karo (1914).

1911 m. pradedama leisti „Žibutė“, „Lietuvos Ūkininko“ prie- 
i das, skiriamas moterų reikalams, redaguojamas Gabrielės Petkevi

čaitės. „Žibutės“ tikslas buvo kelti moterų teisės klausimus. Gabr. 
Petkevičaitė rašydama apie moters pareigas, sako: „Nepamesti iš 
akių to tolimo tikslo, prie kurio ketiname eiti ir kurs turi duoti 
mums, moterims, lygias su vyrais balsavimo teises visur: valsčių, 

. parapijų, miestų valdymuos, pagaliaus ir rinkimuose į V. Dūmą ir 
pačioje Durnoje,... kad visose mokyklose, kur mokosi vyrai būtų ir 
merginos mokomos ir priimamos“. („Žibutė“ 1911 m. Nr. 1). Mote
rų nešamos nuoskaudos lietė visų luomų moteris, tad „Žibutė“ 
kvietė visas moteris spiestis aplink ją kovai su varžančiais moteris 
įpročiai^ ir įstatymais. „Žibutė“ (1911 m. Nr. 2) net konkrečiai 
nurodė nelygias lietuvių moterų teises, būtent: 1) visų luomų 
moterys, neturi politinių teisių (rinkti ir pačioms būti renka
moms), 2) neleidžiama užimti valdininkų vietų, 3) neleidžiama 
išeiti mokslus, įgyti profesiją, 4) moteris už lygų darbą su vyru
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Jurgio portretas. B, Didžiokienė.

gauna menkesnį atlyginimą, 5) gali būti uždarytos paleistuvybės 
namuose po (policijos ir gydytojo priežiūra, 6) turto ir paveldė
jimo srityje moterys gauna mažesnę dalį ir tt. „Žibutė“ drąsiai ir 
gyvai kėlė moterų skriaudas, aprašė neteisingą ir sunkią moterų, 
ypač sodžiaus, būklę, duodama pavyzdžių kaip gyvena ir veikia 
kitų kraštų moterys, pasiekusios aukštesnį išsilavinimo laipsnį. 

t '

„Žibutei“ užsimojus šviesti moteris ir reikalauti joms teisių, 
tas nepatiko nesusipratėliams. „Lietuvos Ūkininko“ redakcija iš 
savo skaitytojų susilaukė daug priekaištų, net grąsinimų, kad ne- 
beskaitys „L. Ūk.“, jsei nebus sustabdytas „Žibutės“ leidimas. Jie 
rašė, kad „leisdamas „Žibutę“ nustos „L. Ūkininkas“ doriškos ver
tės“, išmetinėjo kam „prijungė prie savęs visas valkatų moterų sva
jones, papliauškas“. Sako: „Mes moterims jokių teisių nepripažįs
tame, labai protestuojame, „L. Ūk.“ meldžiame sustot moterų gei
dulius pildžius“.

Kaip dabar pasakoja G. Petkevičaitė, buvę dar net aštresnių, 
negražesnių ir skaudesnių žodžių dėl „Žibutės“. 1913 m. „Žibutės“ 
leidimą teko sustabdyti. Joje rašė daugiausia pati redaktorė G. Pet
kevičaitė, ėjo 4 — 8 pusi, didumo.

„Lietuvaitėje“ ir „Žibutėje“ keliami moterų teisės klausimai 
išjudina platesnę visuomenę. Bendrieji laikraščiai pradedą daugiau 
rašyti moterų judėjimo ir. teisių klausimais.
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Iki Didžiojo karo „Lietuvaitė“ ir priedas „Žibutė“ buvo vie
ninteliai moterų laikraščiai skynę kelius lietųvėrns į platesnį gy
venimą ir kulturėjimą. D. karas sutrukdė ir „Lietuvaitės“ leidimą, 
„Žibutė“ jau anksčiau buvo sustojusi. Aptilus karo audrai, „Lie
tuvaitės“ mintais takais, 1918 išleidžiamas, taip pat L. K. Moterų 
Draugijos, „Moterų Balsas“. Redaktorė- leidėja Zuzana Calkytė.

„Moterų Balsas“ pradėjęs eiti pirmaisiais mūsų valstybės kū
rimosi metais, ypač rūpinosi, kad moterys visuomenės, valstybės ir 
savivaldybių gyvenime užimtų tinkamas vietas ir kad moterų teisių 
klausimas L. Valstybės Taryboje būtų išspręstas moterų naudai. 
„Moterų Balso“ teišėjo 6 numeriai.

1919 m. Kaune įvykęs katalikių moterų kongresas nutarė vėl 
leisti moterims laikraštį. Vykdant tą nutarimą L. K. Moterų Drau
gija 1920 m. Vilniuje išleido pirmąjį „Moters“ numerį, redaguoja
mą St. Ladygienės,

Laikraščio uždavinys užsibrėžtas — didžiausia vienybė ir su
tarimas.

„Lietuvos moters, mes turim sudaryti vieną gyvą, tvirtą pa-
. . ■ . ■. s •

jėgą, turim atsiliepti į kiekvieną tautos šauksmą, nes nuo to pri
klausys ateities gerovė.

Laikraštis „Moteris“ parodys, kiek mes esame susipratusios, ir 
kiek mes esame savo tautos būtimi susirūpinusios“ („Moteris“ N. 1).

„Moteris“ pradėjusi eiti pirmais nepriklausomo gyvenimo me
tais skatino, ragino ir nurodinėjo, kuo moterys gali prisidėti prie 
valstybės atstatymo ir kūrimo. Pirmųjų kelerių metų „Moters“ skil
tyse daug vietos skiriama nagrinėjimui tų įstatymų, kurie tiesiogi
niai ar netiesioginiai užgauna moters civilinių ir pilietinių teisių 
lygybę ir kurie, kaipo prieštaraują V. Konstitucijai, turi būti pa
keisti. Net įstatymų projektai, pareiškimai, protestai, kurie buvo 
įteikti Seimui ar atatinkamoms žinyboms spausdinami „Moteryje“. 
Taip pat pradžioje duodama Seimų darbų apžvalga ir politinių situ
acijų įvertinimas. Gyvai reaguojama ir atsiliepiama visais tautos 
ir valstybės gyvenimo svarbesniais momentais, plačiai propaguoja
mas kariuomenės rėmimas, Klaipėdos atvadavimas, Vilniaus klau

psimo tarptautinėje plotmėje rišimas, protestai prieš Hymanso pro
jektą ir tt. Koks buvo gyvenamasis momentas, toks atspindys spau
doje. Šalia to, moterų spaudoje reiškėsi visuomeninis, kultūrinis, 
kūrybinis moterų veikimas ir gyvenimas. Čia mes rasime keliamas 
visuomenės žaizdas — prostitucijos reglamentaciją, girtuokliavimą, 
dorovinį palaidūmą, čia mes rasime keliamą moters nenormalią pa
dėtį — apkrovimas moters dvigubu darbu — šeimoje ir už šeimos 
ribų, ekonominę jos priklausomybę nuo kitų ir tt. Vertinant padėtį 
nurodoma, kaip iš tos padėties išeiti. Iki 1937 m. Moteris“ ėjo kas 
mėnesį, nuo šių metų labiau supopuliarinta, taikoma kaimo mote
rims ir eina kas dvi savaiti.

Visai kitokio stiliaus negu „Moteris“ 1921 m., prof. Dovydaičio 
įsteigta, pradedama leisti moksleivėms mergaitėms „Naujoji Vai
dilutė“. Jos uždavinys: „Kurti Lietuvos mergaičių moksleivių kata
likių judėjimą, savo pačių vidaus bei išorės išsivadavimui ir savo 

'• žmogaus asmenybės didžiausiam išaukštinimui“. Joje daugiausia
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keliamos idėjos ir klausimai buvo auklėjimo pobūdžio. Dešimtį me
tų „N. V.“ ėjo taikoma moksleivėms mergaitėms. Inteligentės ilgiau
siai pasiliko be jų išsilavinimo lygiui skiriamo laikraščio. Metai iš 
metų moterų inteligenčių eilės augo. 1931 m. „N, V.“ perreformuo
jama į akademinio išsilavinimo moterims taikomą laikraštį. Žurna
las dėdamas išsamias studijas vienu ar kitu klausimu nevengia ir 
praktiškų dalykų, tuo reikalu yra įvestas specialus skyrius „Namų 
židinys“.

Prie daugiau specialios spaudos, tik tam tikrus reikalus kelian
čios, tenka priskirti neilgai ėjęs „Lietuvos Abolicionistas“ ir vos pa
sirodžiusi „Lietuvos Sesuo“. Pirmasis kėlęs dvejopos moralės ir 
reglamentacijos klausimus, antrasis daugiausia gailestingųjų seserų 
profesinius reikalus. K

Specialiai vaikų auklėjimo ir sveikatos reikalams yra skiria
mas mėnesinis žurnalas ,,Motina ir Vaikas“, leidžiamas Lietuvos 
Vaiko Draugijos nuo 1929 metų. Pažiūrėjus į žurnalo bendradarbių 
sąrašą ir į keliamus žurnale klausimus aiškiai ryški dvi sritys — 
auklėjimas ir sveikata. Vaikų sveikatos ir auginimo klausimų nu
švietimu ir reikalų kėlimu „Motina ir Vaikas“ yra užėmęs mūsų 
spaudoje žymią vietą, be to, išleidimas ir gražus iliustravimas im
ponuojančiai veikia. Toji pati dr-ja leidžia vaikams „Vyturį“.

Skaučių vadovėms 4 kartus per metus išeina laikraštis „Va
dovė“. Jis eina su pertraukomis septintus metus. Tai skirtas gry
nai skaučių idėjoms auklėti ir skleisti ir jų darbams nušviesti.

Motinoms ir Vaikams Globoti Organizacijų Sąjunga nuo 1932 
m. kasmet išleidžia „Motinos ir Vaiko“ savaitinį kalendorių, pritai
kytą motinos ir vaiko gyvenimo reikalams. 1

Prie specialios moterų spaudos tenka paminėti, kad įvairios 
moterų organizacijos nemaža leidžia įvairiais klausimais neperio
dinių leidinių.

1937 metai buvo vaisingi moterų spaudos padaugėjimu — 
naujais moterų laikraščiais. Sausio mėn. išėjo „Liepsnos“, Lietu
vos mergaičių dvisavaitinis laikraštis. „Vyriausias šio laikraščio 
uždavinys bus padėti Lietuvos mergaitėms pasiruošti būti geromis 
savo krašto pilietėmis, sąmoningomis ir uoliomis Kristaus sekėjo
mis ir tvarkingomis nusimanančiomis, naudingomis bei pažangio
mis auklėtojomis ir šeimininkėmis“ („Liepsnos“ 1937 m. Nr. 1). 
Iškelti laikraščio ob alsiai katalikių kaimo mergaičių buvo entu
ziastiškai sutikti ir jam pavyko net pirmaisiais metais sutelkti virš 
dešimties tūkstančių skaitytojų.

Kiek vėliau, kovo mėnesį, išėjo antrasis šių metų naujas mo
terų laikraštis —- Lietuvos Moterų Tarybos mėnesinis žurnalas 
„Moteris ir Pasaulis“. Vienas pagrindinių „Moteris ir Pasaulis“ 
tikslų tapti ryšiu tarp vyresnės visuomeninio ir intelektualinio mo
terų darbo vadovų kartos ir jaunosios ir surasti kelią lietuvės są
monei ir jausmams apibendrinti“ („Moteris ir Pasaulis“ 1937 m. I ‘ ‘ eNr. 1). Laikraštis siekia moterų vieningumo ir bendradarbiavi
mo. Jis šiandieną yra vienintelis moterų laikraštis, duodąs užsie
nio politikos apžvalgą.
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Amerikos lietuvės turi du laikraščiu: „Moterų Dirvą“— ka
talikių ir „Moterų Balsą“ pažangiųjų - kairiųjų.

Tiek trumpai iš moterų laikraščių istorijos. Visai sąmonin
gai paliesti plačiau senesni laikai, nes praeitis jau daugiausia ar
chyvuose, o dabartį kuo plačiausiai galime matyti ir vertinti.

Šiemet moterų spaudos tiražas:
„Moteris“, red. J. Drungaitė — 15.500 egz.
„Naujoji Vaidilutė“, — 2.500 „
„Motina ir Vaikas“, red M. Nėmeikšaitė — 1.500 „
„Vadovė“, vyr. red. K. Žilinskienė — 1,200 „
„Liepsnos“, red. O. Labanauskaitė — 10.500 „
„Moteris ir Pasaulis“, red. Pr. Pikčilingienė— 1.000 ,,

Viso 32.2Q0 egz.
Paėmus bendrą visos Lietuvos moterų skaičių 1 egz. tenka maž

daug 50 moterų. Tai mažas skaičius palyginus su kai kurių kitų 
kraštų laikraščiais.

Moterų spaudoje rašo žymiausios mūsų rašytojos, poetės, be- 
letristės, menininkės, publicistės, visuomenininkės, pedagogės, gy
dytojos, teisininkės, agronomės valdininkės, studentės, mokslus ei
nančios jaunuolės, ūkininkės ir kitokių profesijų moterys. Moterų 
laikraščiuose turėjo progos ne viena jau pagarsėjusi rašytoja išban
dyti savo gabumus, duoti progos talentui pasireikšti. To principo 
laikomasi ir dabar. Kai kurios mūsų rašytojos reiškiasi spaudoje 
ne vien dailiąja literatūra, bet ir publicistika. Iš vyresniųjų: G. Pet
kevičaitė, Sof. Kymantaitė - Čiurlionienė, O. Pleirytė-Puidienė, jau
nesniųjų: A. Gustaity tė-ŠalČiųvienė, P. Orintaitė, J. Drungaitė, Ap. 
Brazdžionytė ir kt.

Moterys yra atsižymėjusios ir kaipo gabios, sumanios spau
dos darbo organizatorės ir vykdytojos, čia ypač minėtinos Jadvyga 
Chodakauskaitė (Tūbelienė), kuri pradžioje mūsų nepriklausomo gy
venimo organizavo spaudos biurą Šveicarijoje ir M. Avietėnaitė, 
dabartinė Užsienių Reikalų Ministerijos Spaudos Biuro viršininkė, 
kuriai tenka vesti 'visą spaudos ir kitokį informacinį darbą apie 
Lietuvą užsienyje.

Moterų pastangomis ne viename mėnesiniame, savaitiniame 
ir net dienraštyje buvo ir yra įvesta moterų skyriai. Tokių skyrių 
praktika siekia prieškarinius laikus, būtent, „Žibutę“.

Prūsuose dabar viena stipriausia spaudos darbininkė yra Ona 
Vilmantienė, kuri nuo 1924 m. yra faktinoji „Naujas Tilžės Ke
leivis“ redaktorė. Nors jai nuo 1936 m. Vokiečių Teismas už drą
sius straipsnius,ginant lietuvių reikalus atėmė tėisę redaguoti laik
raščius, bet ji- mielai ir nepailstamai dalyvauja mūsų spaudoje — 
dienraščiuose, rašydama prūsų lietuvių reikalus. Spaudos darbe 
nemaža dalyvauja ir prūsų lietuvė Raišiukytė.

Moterys turėdamos savo laikraščius nevengė, o ateityje turėtų 
dar labiau nevengti, bendrosios spaudos. Rašė ir rašo joje įvairiais 
joms rūpimais klausimais. Tačiau tai yra daugiau atsitiktini dalykai, 
dažniausiai kokios gyvenimo skriaudos ar neteisybės iššaukti. Šian
dieną nuolatinių bendrosios spaudos bendradarbių ir tokių, kurios
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ilgesnį laiką ir platesniu žurnalistiniu užsimojimu dirbtų bendroje 
spaudoje turime labai maža.

Jeigu skaityti pavardes, kurias galime rasti per. eilę metų 
mūsų laikraščių ar žurnalų puslapiuose priskaitytumėm dešimti
mis, bet jei imsime žurnalistes, tikra to žodžio prasme, kurios tuo 
darbu gyventų ir iš to pragyventų, rasime gal tik kelias. Dabar 
Žurnalistų Sąjungoje iš bendro narių skaičiaus 150, moterų tėra 5. 
Mūsų didžiųjų dienraščių ir savaitraščių redakcijose dirbančių mo
terų skaičius nėra džiuginantis. Pasiteiravus dienraščiuose gauti 
šie daviniai: „Lietuvos Aido“ redakcijoje nėra nė vienos, bendra
darbių 2 — 3, ir tos pačios daugiausia provincijos korespondentės. 
„XX Amžiaus“ redakcijoje — nė vienos, bendradarbių, kurios ret- 

\ " r 1

karčiais parašo, 4— 5. „Lietuvos Žinių“ redakcijoje— nė vienos, 
bendradarbių 4. Moterys, gyvenančios iš spaudos darbo teko surasti
tik 2. Konkretūs skaičiai geriausia už viską kalba. Iš dirbusių dien
raščiuose redagavimo ir atsakingą administravimo darbą ryški dvi 
moterys: buvusi „Lietuvos Žinių“ atsakomoji redaktorė Felicija 
Bortkevičienė ir dvejus metus (1931 — 1932) ėjusi „Ryto“ — „Aušros“ 
vice-redaktoriaus pareigas Ona Labanauskaitė. Pirmoji ant savo 
pečių nešė ne tik materialinius laikraščio sunkumus, bet pakėlė 
visas to laikraščio spaudos bylas, antroji dvejus metus eidama dien
raščio „Rytas“ — „Aušra“ vice-redaktoriaus pareigas pasireiškė 
kaipo sumani ir gabi publicistė, rašydama dienos klausimais ir 
duodama išsamius politinių reiškinių vidaus ir užsienio gyvenimo 
įvertinimus.

Tiesa, nemaža mes priskaitytumėm moterų, kurios ėjo ir eina 
atsakomingųjų redaktorių pareigas, bet jos dažniausiai labai ma
ža arba visiškai neprisideda prie laikraščių redagavimo ar jų li
nijos nustatymo. Tai tik aukavimas spaudos darbui savo pavardės!

Dar tenka konstatuoti v,ienas charakteringas reiškinys, bū- 
tent, slapyvardės. Dauguma rašančių moterų neapsieina be jų, taip 
Br. Biržiškienė turėjo — 4 slapyvardės, S. Kymantaitė - Čiurlio
nienė — 4, o kai kurios jaunesnės net iki 7.

Spauda — gyvenimo veidrodis, kuriame atsimuša visas gyve
nimas ir jo reiškiniai. Kas šiandieną spaudoje už metų kitų bus 
gyvenime, tad moterų aktyvus dalyvavimas savo raštais ir darbu 
spaudoje yra daugelį atžvilgių reikalingas ir labai reikalingas.

Žengiant į ateitį, moterys spaudos darbe turėtų prieš akis pa
sistatyti tuos dalykus, kurie laiduotų sėkmingesnį ir vaisingesnį pa
sireiškimą spaudoje, padėtų išvengti klaidų ir nepasisekimų, išug
dytų stiprių publicisčių.-

Baigiant:
1) pirmiausia, moterų spaudos pionierėms, kurios dar prie

spaudos laikais ir vos tik spaudą. leidus, drąsiai kovojo spausdintu 
žodžiu dėl savo tautos geresnės ateities, už ką ne vienai teko pakelti 
persekiojimus, baudimus, kalėjimą ar ištrėmimą, priklauso mūsų 
padėka ir pagarba. Garbė Joms! '

2) Lietuvės, aktyviai dalyvavusios spaudos darbe, budinusios 
ir kėlusios tautinę sąmonęrugdžiusios pasiryžimus, drąsinusios ko-* 
voti už tautos garbę ir laisvę, sielojusios dėl kiekvienos pasireiš-
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kiančios negerovės, budėjusios moterų teisių lygybės sargyboje ir sukūrusios specialią, įvairias sritis apimančią, moterų spaudą turi moralę teisę kreipti dėmesį ir reikalauti, kad visos moterys labiau, spauda susidomėtų, remtų ir palaikytų, nes tai liečia jų garbę ir prestižą. Būdai tai realizuoti: —pačiai prenumeruoti ir, skaityti; 
tvarkingai ir sąžiningai už ją atsilyginti. Tuodu dalykai ateityje turi atestuoti moters kultūrinį lygį.3) Dažnai moterys giliai atjaučia ir skaudžiai pergyvena kai kurių gyvenimo faktų ir reiškinių atvaizdavimą spaudoje ne kokioje dvasioje ir ne taip, kaip iš tikrųjų turėtų būti, tad ugdyti ir 
telkti kūrybines publicisčią jėgas ir padėti joms skinti kelius į žurnalistes, prof esininkes, kurios išmoktų vispusiškai vertinti vidaus ir užsienio politinio gyvenimo reiškinius ir kurioms žurna
listės profesinis apmokamas darbas garantuotą savarankišką pra
gyvenimą.4) Moterų nedrąsa kelti spaudoje viešas gyvenimo negero- ves, kurios demoralizuojančiai veikia plačias mases, kurios užgauna lyties ar profesijos teises ir garbę; pasyvus laikymosi bendrų reikalų atžvilgiu ir tesirūpinimas savo asmeniniais ar siauro ratelio reikalais, stumia visą moterų visuomenę regreso keliu. Pagrįstai galės mus kaltinti ateinančios kartos susmulkėjimu ir išsiblaškymu, jei mes iš po kojų išleisime ir neapginsime tų pozicijų, dėl kurių mūsų pirmtakūnių buvo kovota. Pats gyvenimas" diktuoja reikalą visoms kiek tik galime dalyvauti spaudoje, kad visi 
aktualūs mūsų valstybės, tautos ir pačią moterą iškilę reikalai bū
tą kuoplačiausiai, giliai iš esmės keliami, diskutuojami ir ginami.

5) Moterą laukia didelė kova su geltonąja spauda —- laikraš
čiais, brošiūromis, tariamais romanais, kuriais minta ne tik didelė 
dalis miesčionijos, bet kuri neišpasakytu tempu smelkiasi į kaimą, 
į mokslus einančiąją jaunuomenę.Ji žalingai veikia:1) jaunuomenę, naikindama taurų idealizmą ir jo vietoje propaguodama oportunizmą,2) griauna šeimos nesuardomybę, siūlydama laisvą meilę ir šlykščiausiai aprašydama šeimų demoralizacijos padarinius,3) moterų jaunimą stačiai begėdiškai vilioja į įvairias meilės avantiūras, žeminančias moterį, plėšiančias jos garbę ir naikinan-4 čias dorovę.Su tokia spauda kovoti yra kiekvienos moters pilietinė ir visuomeninė pareiga ir teisė, nes tokia spauda griauna visuomenės dorovę, kenkia jos gerovei ir pažeidžia jaunuomenės auklėjimo pagrindus.
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B. BU1VYDA1TĖ

Valsas
k v

Žybčioja vakaro akys sapfyrinės, 
Tulpės raudonos palinko...
Sukasi mylimi, sukasi giminės, 
Sukasi viskas aplinkui.

Sukas aukštybėse vegos, jupiteriai, 
Laikas gi valsą vis drožia...
Sukas rašytojai, sukasi riteriai, 
Sukas svirplelis ir rožė.

Sukasi bokštuose kryžiai ir vėliavos, 
Sukas lapas geltonas.
Sukasi makleriai, doleriai, žaliavos, 
Sukasi bedarbis ir ponas... 

r

Sukasi giltinės, dalgiais švaistydamas— 
Žybčioja saulėj ė plienas.
Sukasi, sukasi, viens kitą vydamos, 
Visos savaitės ir dienos.

Žybčioja vakaro akys sapfyrinės, 
Tulpės raudonos palinko...
Sukasi mylimi, sukasi giminės, 
Sukasi viskas aplinkui...

DANUTĖ LIPČIOTĖ

Jei myli
Ir ašaras, ir juoką, 
Ir vasaras visas 
Su šypsniu atiduosiu 
mergautines svajas, 
Jei myli!

4$ Tau surinksiu 
visas dainas iŠ pievą 
ir drebančias rasas 
nupjautam šiene, 
jei myli, ' —.
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B. BUIVYDAITĖ
*e

Pirmasis uždarbis
Baigėsi*) egzaminai.
Gėdukas gerai išlaikė ir gavo keturių klasių pažymėjimą — 

atviras kelias į muzikos mokyklą. Bet ateitis, kaip rudens rūkas, 
už poros žingsnių stabdo žvilgsnį. Ir rūpestėlis, kaip dainoj, auga, 
lapoja, o gal greit ir žydės: jokios žinios iš pono Motiejūno. Bent 
kelis laiškus rašė, o atsakymas ligi šiol tebeina.

Toliau gyventi pas sargus nieko nemokant, tai kaip marški
nius nuo elgetų vilkti. Nors nė karto dar neprikišo, bet kiekvienas 
duonos kąsnelis buvo kartus ir sprangus. Dažnai ir pusalkanis 
nueidavo nuo stalo, kad neatrodytų perdaug valgąs. O čia kūnas 
augąs, sveikas kūnas reikalavo nemaža ir maisto, ir daug valios 
reikėdavo pasakyti „ačiū nebenoriu“, kai dar mielai valgytų.

Reikia pačiam manytis, pati duona nelips į krepšį. O muzi
kos mokyklą, kaip rožės pumpurą, svajonėse puoselėti ir ugdyti. 
Gal kada ir jo gyvenimo ratai šiek tiek į saulės pusę pakryps. 
„O gal dar šiandien gausiu laišką, o gal rytoj“ — galvojo smurg- 
sodamas Vytauto parke ant suolelio.

Žmonių buvo pilna. Ypač daug vaikų su tėvais ar su auklė
mis. Didesnieji šokinėjo, pilstė smėlį, šūkavo; mažieji kėburojasi 
ratukuose ar miegojo.

Vikriai eidamos ir žvaliai dairydamosi, kur patogiau pri
sėsti, bindzinėjo čigonės margais sijonais švytruodamos, dideliais 
auskarais blizgėdamos, gėlėtomis skaromis persikarusios per pe
čius ir įkyriai siūlėsi „pavaražyti — visą tiesą pasakyti“.

Prie Geduko irgi prišmikšėjo čigonaitė ir pradėjo:
— Gal pavaražyti ponaičiui? Matau, kad liūdnos mintys šir

dį graužia, galvelę spaudžia.
— Nereikia, — papurtė galvą.
— O kodėl ne? — prisėdo ant suolelio, — aš visą tiesą pasaky

siu ir kas buvo ir kas bus.
— Pinigų neturiu, — pasisakė.
Čigonė atlyžo, bet tolyn nėjo.
Gedukas irgi iš vietos nekrutėjo — nėra ko, nė kur skubėti. 

Diena, kaip marios, kai darbo nėra. Pažiūrėjo į saulę, dar aukštai, 
tur būt, penkta valanda po pietų, ir įbedė žvilgsnį į po kojomis 
saulės spinduliuose tvaskančius Kauno bokštus.

*) Iš baigiamos spausdinti apysakos: „Trys ‘
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— Ponaitis nusiminęs,— vėl prabilo čigonaitė, — duok ran
kelę pavaražysiu— visą tiesą pasakysiu, kaip ant delno išdėsiu, 
ir kas buvo ir kas bus.

— Sakiau, kad pinigų neturiu, norėdamas atsikratyti, 
mostelėjo, lyg įkyrią musę baidydamas.

— Ir nė centelio neturi? — pasitikrino.
— Neturiu...
— Tegu bus šį kartą dykai, prašau duoti rankelę.
Gedukas dvejodamas vis tik ištiesė ranką.
— O, mano ponaiti karalaiti, didelis vargas į akis žiūri, spau

džia širdelę, — pradėjo į delną žiūrėdama čigonaitė, — bet nenu
simink, štai, šita linija daug ką gera žada. Garbės ir turtų pasiek
si... barstysi pinigėlius, kaip smilteles... Garbė laukia tikrai... Kai 
išsipildys atmink ir vargšę čigonėlę, kuri tau išvaražijo. O šita... — 
nebaigusi striktelėjo ir nušiaušė prie gretimo suolelio, kur ką tik 
atsisėdo ponai.

Gedukas pats sau šypsojosi. Nors ir netikėjo čigonei, vis 
dėlto smagiau pasidarė, ateitis, kad ir iš čigonės lūpų, lyg tapo 
šviesesnė, lyg mažytė kibirkštėlė sušvito rūkuose. Juk skęstantis 
ir už skustuvo griebiasi. Atsitiesė, pakėlė aukštyn galvą: gal greit 
laišką gausiu, bet čigonė apie tą nė žodžio... Bet ką ji žino, pats 
save suniekino, jai bet plepėti, ar jai sunku pasakyti turtas, ir 
garbė... Ir ką ji pasakė...

Aukštai padangėje greit greit plaukė nedidukas debesiūkš
tis, kuris kas sekundę kaitaliojosi: čia kaip galva kėksojo, čia jau 
ragai ištyso ir liko panašus į kažkokį gyvulį, čia sparnai išaugo...

„Viskas keičiasi“, mąstė Gedukas, „kodėl mano gyvenimas 
negali geron pusėn pakrypti. Jei Dievas padės, gal ir švystelės 
saulutė“. Bet dabartinės minutės vis dėlto juodos ir sunkios, kaip 
akmens. Ką gi džiaugsies. gražia ateitimi, kada dabartis negailes
tingai lenkia galvą prie žemės, lyg jau nebūtų nei dangaus nei 
saulės.

Ir dar truputį palūkuriavęs, lipo laiptais žemyn. „Garbė ir 
turtas“, skambėjo čigonaitės žodžiai. Lipdamas susitiko berniuką 
su pūslėmis, kurios, kaip gėlių puokštė siūbavo, vėjo lakinamos.

Gedukui dingtelėjo gera mintis, ir šuoliais pasileido žemyn.
Kieme sutiko Andriuką, tempiantį vandens kibirą. įėjęs rado 

sargienę trinant geldoj skalbinius. Garų kamuoliai mušė į lubas, 
o paskum pasisklaistė smelkėsi pro atdarą langą.

— Duokš ir tavo išplausiu, — pasiūlė Gedukui.
— Ką čia, dėdien, aš ir pats... — atsikalbinėjo.
— Duok, duok, ką čia tu pats — būta skalbėjos... Kai už

dirbsi, atiduosi. Nebijok nenuplėšiu, — juokavo, — o man ar porą 
marškinių daugiau ar mažiau — vistiek.

— Bet aš, kai ką sugalvojau, gal centą kitą ir uždirbsiu, —• 
pasisakė Gedukas, traukdamas iš pintinės nešvarius skalbinius, 
ir čia pat savo sumanymą išdėstė.

— Neblogai, — pritarė sargienė, — vis koks centas liks ki
šenėj. O toliau, gal, ir geriau Dievas duos, — paramino. — Aš ži-
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nau, kur galėsi pigiau gauti ir pradžiai paskolinsiu trejetą litų, 
juk neturi?

-^Neturiu,-— prisipažino, ir šitas, rodos, paprastai ištartas - 
žodis, taip skaudžiai nusmelkė, lyg tik dabar įsisąmonino, ką reiš
kia neturiu ir suprato visą savo bejėgiškumą... O nebuvo nė pagal
vojęs, kaip ėjo namo su giedria mintimi, kad nė to negali pradėti 
be pinigų. Gerai, kad sargienė pasiūlė, pats, gal, nebūtų išdrįsęs 
nė paprašyti.

Po poros dienų Gedukas tekinas dūmė laiptais į Vytauto 
kalną su raudonomis, mėlynomis, geltonomis ir kitokių spalvų 
pūslėmis, kurios, vėjo traukomos nuo virvelės, blaškėsi, norėda
mos ištrūkti ir kilti į aukštybes.

Įlipęs į kalną, sukinėjosi, kur daugiausia vaikų žaidė ir trau
kė jų akis, čia leisdamas pūsles aukštyn kiek virvelė leido, čia 
pritraukdamas žemyn po pat jų nosimis.

Prekyba sekėsi. Kai Vakare kinksėjo namo, pora pūslių tesi- 
blaškė rankoj, bet ir tas Vytauto prospekte pardavė. '

Grįžęs išbėrė centus ant stalo ir atskaitęs sargienei skolą, 
turėjo gryno pelno 70 centų.

— Nebloga pradžia, — juokavo, — nedaug šį kartą ir turė
jau, reiks rytoj daugiau išnešti — dvigubai tiek, nes sekmadienis.

— Milijonierium tapsi, — pasijuokė sargas.
-—Nėra ko taip juoktis, tėvai, — įsiterpė sargienė, — štai, 

mūsų Stasys lakstė su laikraščiais, o dabar 150 litų gauna — kei
čias žmogaus laimė... Vienam pareinant, kitam išeinant. ,

— Šiaip taip duonos plutai vis užlakstyčiau, — atsiliepė Ge
dukas, — bet muzikos mokykla neina iš galvos. Ar guliu ar keliu, 
vis kaip dieglys šone.. Vis galvoju, kaip čia, ištaisius, kad galėčiau 
įstoti...

—Cha... cha... cha, — nusikvatojo sargas net užsikosėda
mas, — o tu mano broliuk, mielas, tau, tur būt gaivoj negerai... 
čia... — pabaksėjo į kaktą, — tą mintį gali švariai iš galvos iš
šluoti, kaip aš gatvę šlupju... Kur kitą tokį kvailį rasi, kaip ponas 
Motiejūnas, kurs pinigus svetimiems vaikams mėto... O tu geriau 
galvok ne apie muzikos mokyklą, bet apie duoną...

—- Tėvai... — pertraukė žmona, — eitum gatvės pažiūrėti, 
bus nešvari ir surašys protokolą, matai, aš neturiu laiko, — tuoj 
kursiu vakarienei. Sargas palengva atsistojo ir, pypkę krapštyda
mas, išėjo. v

— Dėdien, — tyliu balsu pratarė Gedukas ir sustojo, lyg už
springęs...

1 — Žinau, žinau, vaikei, — atsiliepė sargienė, — ką nori sa
kyti, o tu nežiūrėk senio. Ne jis vienas duoną uždirba. Manai čia 
jau mus pravalgai ar ką... Palauk, gal tu kada už mus turtinges
nis būsi... ir atsilyginsi... Dabar štai, kelis centus uždirbai — jau 
duonai yra, o ryt, gal, bus ir pyragui...

Po valandėlės grįžo sargas ir vėl, pypkę papsėdamas, atsi
sėdo ant lovos.
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— O, broliuk mano, — vėl pradėjo, — tai tu manai kito to
kio kvailio ieškoti?..

— Aš ir nemanau kitą tokį poną rasti, — aiškino Gedukas,— 
bet, jei kokią tarnystę gaučiau pries piet, tai po pietų galėčiau 
eiti į mokyklą.

— Nu, jeigu šitaip,— užsitraukė dūmą, — tai jau kitas rei
kalas. Bet sakyk tu man, ko taip veržies į muziką. Argi skripko- 
riai gerai uždirba? Palauk, kaip čia juos visus vadina, tuos kur 
groja, ar paveikslus tepa... monininkais ar kaip?

— Menininkais, —- pataisė Gedukas.
-— Aha menininkai. O tai kas iš jų? Kad ir tavo ponas Mo

tiejūnas. Būdavo aš jo paveikslus į parodas bogindavau. Kiek 
išneši, tiek sugrįžta, — niekas nepirkdavo. Ir čia, mūsų kieme, 
gyvena toks vienas menininkas. Kambarėlis — tik žiurkės gūžta, 
o ir už tą neturi iš ko sumokėti... Vis sako, „parduosiu paveikslą 
ir sumokėsiu“, o tie paveikslai taip ir stovi... O kad matytum pil
nos sienos, kaip mėšlo...

— Aš, dėde, ne dėl pinigų, — aiškinosi Gedukas, — bet kad 
taip traukia, paimu smuiką, tai, rodos, pirštai prisvyla, negaliu be- 
padėti, tik groti ir groti...

— Traukia, sužiūrėsi, kas traukia... Ir mane štai, pusbonkė 
traukia, — sukikeno, — reikia, broliuk, žiūrėti, kas traukia ir kür 
traukia...

— Kad tu, tėvai, ir perdedi, — pastebėjo žmona, plakdama 
prie plytos košę: — sulygino pusbonkę ir smuiką. Eikit geriau val
gytų, —■ aplaižė košėtą šaukštą, nešdama garuojantį dubenį prie 
stalo.

— Nusiimk, -— pastūmė Andriuko knygą, —- škic, — kepštelėjo 
katei per ausį atgalia ranka. Ta, ausį kratydama, driūktelėjo žemėn.

— Eikš, Geduk, — pašaukė.
— Dėkui, dėdien, nenoriu...
— Ką čia nenoriu....Nekelk unaro, eik, kad sakau.
— Ne, dėkui... dar turiu reikalų, — ir sugriebęs . kepurę, iš

spruko pro duris.
„Tegu tas senis paspringsta koše“ pats sau murmėjo, greitai 

eidamas gatve be tikslo. Kaip jis mielai sviestų pinigus už pragy
ventą laiką... Deja, vėjas švilpauja kišenėj... Ne, jis šiandien nega
lėjo sėsti prie stalo po tokių senio kalbų... Ryt? Gal ryt vėl sės, bet 
šiandien ne... O gal sugrįžti, atsisėsti prie stalo ir padėti 20 centų už 
košės dubenėlį... O ne! Kaip senis kikentų... ir galėtų pasakyti... 
„permaža, broliuk, rodos, ne pirmą dubenėlį valgai“... Ne, to negali 
padaryti... Reik taip, kaip parazitui elgtis — bile kur prisvilai, pri- 
simetei, tai valgyk, gerk, akių nepakeldamas, visų pastabų nesu- s 
prašdamas... ir būsi raudonas, stiprus... Ak, šiandien jis taip negali!.. 
Jei ką senis valgant pasakytų, tėkštų kakton šaukštu... O juk senis 
turi teisę sakyti, — vėl dilgtelėjo širdin, — kada jį peni dykai ir 
kada atsilygins... Kad nors kokią tarnystėlę!

Kai sulėtino žingsnius, pamatė atsidūręs ties, stotim. Skubino 
vežikai su keleiviais, lėkė auto. „Kad taip sėsti.į traukinį ir parva
žiuoti namo, — sužibsėjo mintis, —ar už 70 centų?“ -— nusijuokė
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antroji, ir jis sukando dantis. O kas namie? Trys pilvai, ir trys hek
tarai žemės, ketvirtam tikrai perankšta. Reikia užsimerkti ir eiti... 
Kad ir išplaks audra akis, bet gal ir saulė švystelės, nors blankiai ir 
šykščiai. Panešios tuo tarpu dar kiek pūsles — duonai užsidirbs...

Tuo tarpu alkis nedavė ramybės, ir užsukęs į kepyklą, kur taip 
viliojančiai geltonavo cukrumi apibertos bandelės, kvepėjo įvairiai 
išrangyti šokoladiniai grietininiai pyragaičiai, išsirinko dvi mažių- 
kės bandeles už 20 centų... J“ - - .

* * ’
Rytojaus dieną Gedukas dar su gražesne pūslių puokšte suka

liojosi Vytauto kalne.
Kai keletą jau buvo pardavęs, kitas su pūslėmis bernaitis ėmė 

gretintis.
— Tavo pūslės vogtos! — piktai šaipėsi.
— Gerai, kad ne tavo! — atkirto Gedukas.
Paskum prie bernaičio prisiartino dar pora kiauromis alkūnė

mis berniūkščių ir tie sekiojo Geduką erzindami:
— Ar ne gėda: gimnazistas pūsles nešioja! Ar nepradėsi „auk

są“ vežioti!...
— Daug pelningiau! — nusikvatojo pirmasis.
-— Nė kvepalų nereikia, —■ pridūrė antrasis.
Gedukas nudavė negirdįs ir kiūturiavo manydamas: „palos ir 

nustos, burnos neužriši“.
Tuodu berniūkščiu, ėmė kažką tarp savęs tarstytis ir stumdy- 

damiesi vėl sukaliojosi aplink Geduką. Ūmai vienas, bėgdamas pro 
šalį, timptelėjo už skverno: Gedukas ne juokais užkaito ir atsigręžė 
pasirengęs mauti į sprandą, bet tuo tarpu antrasis šmaukštelėjo 
peiliuku per virvelę ant kurios blaškėsi pūslės, ir... visas pūslių ka- 
muolys ūžtelėjo aukštyn. Vaikai juokdamies nukūrė, net padai ma- 
tės, Gedukas liko bestovįs su virvele rankoj.

Pūslės pajutę laisvę, kilo ir kilo aukštyn, jau mažyčiu debesė
liu dūlavo padangėj, galutinai virto taškeliu, kuris vėjo sučiuptas 
visai pradingo. .

Pikta buvo Gedukui ir be galo graudu: kelių dienų uždarbį 
vėjas nusinešė. Bet nutarė nenusiminti ir apdairesniu būti. Matyt, 
anas pūslių nešiotojas tuodu buvo papirkęs, kad jo pūsles paleistų.

Ir kasdien Gedukas nešiojo pūsles. Siek tiek atsilygino sargie
nei už valgį ir turėjo lygiai keturis litus, kai prisiartino paskutinė 
diena stoti į muzikos mokyklą. Ką gali pradėti ir galvoti su tiek 
pinigų?

Visą dieną praslankiojo nusvaigęs nė pūslių nebenešė...
Sutemo.
Sargienė pasilenkusi prie lango adė kojines. Andriukas kažką 

knirpė, kalinėjo prie krosnies, barškindamasis gelžgalių krūvoj.
Gedukas pavartė knygą, pastoviniavo prie Andriuko ir išsi

tiesė lovoj. Šį kartą ir su bičiuliu nebeturėjo kalbos. Jis jau nuo pa
vasario su Andriuku mažiau bendravo, nes rūpesčių kamuojamas, 
vargo mygamas, ūmai subrendo, kai šis liko tik viščiukas po mamos 
sparnu. Tiesa, jie dažnai kartu ėjo vaikščioti, sutiko, bet dvasios pa- 
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šauly liko svetimesni. Geduko norai ir svajonės Andriui buvo nesu
prantami ir neįdomūs. 

, * / • - ■ * '

Gedukas tysojo aukštielninkas, žvilgį-į lubas įrėmęs. Jo širdy, 
lyg vabalų grumdys, raitėsi ir knibždėjo neramumas tvinksėdamas 

• • • ’ » • • 1 

smilkiniuose. Rodos, koks raganius šiandien saulę uždarė tamsiame 
urve, ir visa niūriomis spalvomis klostėsi, visa palšėj o, niaukėsi. 
Minutėmis net graudinosi iš Šventupio važiavęs. Jei negalės iš
mokti smuiku groti, kam šios miesto dulkės, triukšmas. Ir elgeta 
geriau būti namie, negu čia... Ten toks pievų žalumas, kvepėjimas, 
rugių vilnijimas... vieversėlių čyruliavimas... Ten sutinki pavasarį ~ 
su atskrendančiomis kregždutėmis, rudenį su išskrendančiomis ger
vėmis... Ir visa taip gražu ir miela pasidarė Šventupy, ir visa kas 
jame ir aplink jį yra pasakos spalvomis sumirgėjo, kad net kvapą 
užgniaužė. Nors pakilk ir mauk pėščias... Bet žvilgsnis užklydo į 
čia pat ties lova kabantį smuiką. Ne, ne, negrįš į gimtinę, kol smui- 

i kas nesudainuos jo rankose. Už jo dainas galima pavargti, paken-
į tėti, na, ir atkakliai kovoti. Eis, kaip keleivis prieš siuntantį vėją,
1 užsimerkęs, įsirėžęs, bet priekin... Dar turi išmėginti visus galimu-
j mus... Lepšis būtų, jei nuleistų rankas, pirmą kliūtį sutikęs. Gal,
< gaus kokią tarnyštėlę, juk tiek nedaug nori -—tik pavalgyti, šen ten 

galvą priglausti, kokį skudurą ant pečių užsimesti, by tik įžengti 
į muzikos mokyklą.

Ilgai svajojo, svarstė, graudinosi raminosi.
— Ar sergi? — pasiteiravo sargienė?
— Ne... taip sau guliu... šiandien mano troškimų bankrotas...
— Ei, vaikeli, vaikeli, tu tikrai sergi smuiko karštlige, — pa

lingavo galvą, — nusirenk ir gulk — Užmigsi bus lengviau, — pa- 
j tarė taisydamasi patalą... *

Jau visi miegojo.
! • Tik sidabrinis mėnuo, smalsiai pro langą žiūrėdamas, fantas-
j tiškais marginiais dažė grindis. Kažkur už sienos brazdinosi kati-
r nas, keldamas nerimą pelyčių širdyse... Sugiedojo tvartely gaidys,
į taip iškilmingai nutęsdamas gaidą, o Gedukas vis dar plačiomis
į žiūrėjo.
i Ritosi mintys, kaip bangos skalaudamos, taškydamos krantą;
i lingavo, kaip pakelės ramunės čia dulkių apnešamos, čia vėjų lanks-
|. ■ tomos, čia saulės kepinamos... Virpėjo, kaip verkiantis kūdikis, ne

teisingai nuplaktas... O kakta degė, kaip ugnies pripilta.
; . Tik kai rytmečio aušra, pakėlusi juodo debesio kraštelį, šypte- •.

■ Įėjo ir ėmė sruventi pro langą blankia šviesa, Gedukas apsivertė
ant šono ir stengėsi užmigti. Mintys vis lėčiau ir lėčiau dunksėjo, 
kol galų gale visa susipynė, susimaišė... ir muzikos mokykla... ir 
aukštyn kylančios pūslės ant kurių sėdėjo, toks mažytis angeliukas 

; su baltais sparneliais... ir siuvėjas Petrulis... ir su šluota šokąs Ste
pukas... ir net Šventupio viršaičio šuo vis taikstėsi kąsti, bet 

į nepasiekė...
i • .< . . - . . ■ ■ .
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O. NORUŠYTĖ

Prakartėlė
Neretoj Lietuvos bažnyčioj Kalėdų metu randame Betlėjų — 

prakartėlę. Lanko ją suaugę, jaunimas, grožisi ja, pasakojasi'apie 
ją, bet ypatingai jos ilgisi vaikai, per. visą adventą rengiasi aplan
kyti „bernelį“ — Kūdikėlį Jėzų. Mažesnieji iš anksto galvoja ko
kiais drabužėliais rengsis, kai važiuos pas „bernelį“. Puošniausios 
prakartėlės yra užsilikusios tose bažnyčiose, kurios buvo vienuo
lynų arba Lietuvos didikų globojamos. Vienuoliai, be abejo, atsi
dėję, su meile puošdavo prakartėlės, kad žmonėms būtų džiaugsmo. 
Didikai tuo tarpu laikė sau garbės dalyku statyti bažnyčias, jas iš
laikyti, arba bent papuošti. Dažnas iš jų laikė save liaudies tėvu — 
vadu, todėl jie manė turį teisės į jų darbą, turį teisės į privilegijas 
ir pagarbą, bet kartu jausdavo šiek tiek pareigos prisidėti prie to 
liaudies auklėjimo.

Pačių prakartėlių praeitis gana sena. Jau pirmaisiais krikščio
nybės amžiais katakombose randame vaizdų iš Kristaus gimimo ci
klo, pav. Trijų karalių dovanų atnešimas. Ir vėliau krikščionys plas
tiškai stengdavosi atvaizduoti Kristaus užgimimą, piemenėlių atlan- 
kymą, karalių atkeliavimą. Viduramžiais ypatingai kruopščiai ir gy
vai buvo vaizduojamos ir tos srities įvairios scenos tapyba ir skulp
tūra. Kai kuriuose, užsilikusiuose iš viduramžių altoriuose, ypač 
spintiškuose (panašūs kaip spinta su atidarančiomis durelėmis) 
mėgiama buvo scenos ir iš Kristaus užgimimo atvaizduoti. Tačiau 
šie visi kūriniai dar nelaikomi prakartėlėmis, nes jiems dar trūksta 
tos minties, kuri turėtų būti vaizduojama prakartėlėj. Vėlesnėse, 
jau tikrose prakartėlėse, matomas tam tikras planas, tam tikra 
tvarka, įvairūs užgimimo dalykai turi net menininko jiems paskir
tas vietas, kurie derinasi su pagrindine, norima atvaizduoti, minti
mi. Tikrosios prakartėlės ypatingai išplito ir susilaukė gerbėjų bei 
puošėjų baroko laikotarpy (XVI — XVII a.) Ypatingai brangias ir 
puošnias namų prakartėlės. įsirengdavo italų didikai. Švietimo lai
kotarpis (XVIII a.) pasiryžo prakartėlės išnaikinti. Jam pagelbėjo 
ir bažnytinė vyriausybė apie 1800 metus išmesdama prakartėlės iš 
bažnyčių, nes šioji priemonė nesanti būtina žmonėms šventąsias 
tiesas perteikiant. Bet šiuo laiku paprasti žmonės — liaudis ypač 
susidomėjo prakartėlėmis ir pradėjo su visu savo primityvišku nai
viu-nuoširdumu rengti ir puošti prakartėlės, drožinėti jos dalyvius. 
Ypač išgarsėjo kruopštūs, nuoširdūs Vaikelio Jėzaus gimimo scenų 
vaizduoto jui Alpių kalnų gyventojai (ypatingai tiroliečiai ir bava
rai). Savotiški tai buvo liaudies menininkų kūriniai. / . ‘ ■ -v
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Vėliau atsirado menininkų, kurie prisiminę Viduramžius ir nusižiūrėję į Dūrerio ir kitų olandų dailininkų kūrinius pradėjo prakartėiėse vaizduoti savojo krašto gamtą, pastatus (miesto vartus, pilis, trobeles...) ir tokiu būdų prasidėjo savųjų (savojo krašto) prakartėlių laikotarpis.Pagaliau suprato žmonės prakartėlių auklėjančią reikšmę ir prasidėjo sąjūdis už prakartėles. Pirmieji sąjūdžiai, kurie stengėsi išpopuliarinti prakartėles idėją ir jos meniškumą pakelti, atsirado apie 1900 m. Šiame sąjūdyje daug nusipelnė šv. Pranciškaus ordinas. Dabar Vokietijoje yra gana gausinga prakartėles draugų sąjunga. Prakartėles draugai nesitenkina dabar, kad tik bažnyčioje, kur nors prie šoninio altoriaus, arba atskiroj koplytėlėj būtų įrengta prakartėlė pasižiūrėjimui — parodai. Jie reikalauja, kad Kristaus užgimimo momentas būtų sujungtas su šventąja Mišių auka, su didžiuoju altoriumi. Todėl dabar sąryšy su liturginiu sąjūdžiu vedama akcija, kad bažnyčios prakartėles nebūtų tokios gausios savo asmenimis, gyvuliais; priešingai —norima kad būtų atvaizduota tik pati pagrindinė mintis. Šiai minčiai pavaizduoti Atpirkėjo atėjimui į pasaulį pakanka Marijos, Juozapo ir Kūdikėlio. Kai kur net Juozapo nėra. Kartais virš tokios prakartėles didžiajame altoriuje yra ir kryžius. Vadinasi, čia atvaizduojama pradžia ir pabaiga—visa atpirkimo esmė. Taigi bažnyčioje stengiamasi daugiau paprasčiau, simboliškai, atvaizduot šį įvykį, bet turiningiau, giliau jis išgyventi. Tuo tarpu namų prakartėles (skiriamos šeimoms) daromos puošnios, gana didelės, su daugybe asmenų, gyvulių ir t. t., kurios vaizduoja visus užgimimo istorijos momentus (piemenėlių pagarbinimą, Karalių atkeliavimą).Lietuvos bažnyčiose mes dar matome dideles prakartėles daugiau pasižiūrėjimui parengtas, taip pat dažniausiai prie šoninio altoriaus, arba visai atskiroj vietoj. Šeimose prakartėlių dar beveik nesimato. Bet ir Lietuvoje jau pasigirsta balsų, raginančių rengti šeimose Kalėdoms vietoje eglutės prakartėles, nes tai būtų prasmingiau. Tiesa, trūksta mums prakartėlių, dr šeimos tuo skundžiasi. Nieks jų dar nepasistengė pagaminti. Čia galėtų gražios »" • Vd? ~iniciatyvos parodyti katalikų draugijos, pav. Sv. Kazimiero draugija. Ji galėtų pasirūpinti pagaminti šeimoms tinkamų -— gražių neperdidelių ir neperbrangiausių prakartėlių. Gal atsirastų ir Lietuvoje bent vienas menininkas, kuris pasiryžtų tapti 'lietuviškos prakartėles kūrėju. Vis dėlto ir eglutę rengiant šeimose turėtų po eglute būti bent mažutė, popierinė prakartėlė.Kai kur vaikų darželiuose ir mokyklose vietoje eglutės jau rengiamos prakartėles. Susidomėję, su meile vaikai jas rengia, puošia net ir po Kalėdų, iki prakartėles dar kambary stovi. Prakartėlė nesulaukia eglutės likimo — ji neišmetama laukan, kaip nereikalingas daiktas. Priešingai prakartėles dalys, visi daikteliai rūpestingai suvyniojami, sudėliojami kitiems metams.Šią idėją vertėtų populiarinti, nes ji ir mūsų kaimui būtų priimtinesnė, negu žibučiais apkabinėta eglutė. Atsirastų ir mūsų kaime tada dievdirbių, kurių specialybė gal būtų prakartėles.' ; • . ■ ■ - . 599
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. A. ŠILGALYTE

Prieblanda
»

• t

Temo. Lengvos snaigės krito, sukdamosios žemėn. Krito ant 
tako sode, korėsi ant obelų, kitos net subyrėjo, prisilietusios kietos 
šakos ar tvoros smaigalio. Snaigės gražios, baltos, kaip angelų spar
nų pūkeliai.

Sustojo vaikščiojęs po neerdvų kambarį ponas Vilius ir įsmei
gė akis į langą. Gražiomis rožikėmis šalčio pirštai tiesė audinį ant 
stiklų. Ore, prie lango prisegtas, termometras rodė — 12 °C.

Kambary prieblanda gulė ant rašomojo stalo, žalia paruda
vusia gelumbe dengto, ant knygų lentynos, ant senų inkrustuotų 
apsitrynusių baldų.

Vilius apsidairė — gretimame kambary šnopštė jo žmona. 
Visada, kasdien, tuo laiku.ji mėgdavo pamiegoti -— tai esąs gar- 
džiausiąs ir sveikiausias vištamiegis.

Tyliai apsivilko švarką, užsimetė berankovį apsiaustą, pasi
ėmė virvelinį krepšį ir, lengvai paspausdamas durų rankeną, iš
slinko.

Tyru žiemos oru skriejo begalės gatvės garsų. Netoli radijų 
parduotuvėje, be paliovos, rėkė kažkokia vokiečių stotis, rusų agi
tacinės dainos aidai sklido, o kartais ir švelnesnė Milano muzika 
užlinguodavo.

Smulkiais, kaip mergaitės žingsniais, nuskubėjo Vilius dar- 
žinėlėn, pasirinko keletą pagaliukų malkų, susidėjo į krepšelį, 
pasikišo po apsiaustu, po pažastimi j ir greitai, kaip vagilis, risnojo 
per sodą, bijodamas, kad kartais žmona nepasigestų, nepamatytų. 
Tada jau ji suprastų, kodėl taip veikiai išnyksta malkos, bulvės, 
susi valgo sūris.

Pavakarį miesto gatvėse apstu žmonių — dauguma gražiai, 
turtingai apsirėdę. Minkšti kailiai malonia šilima supa kaklus. Iš’ 
lėto, be,, skubos eina ir grįžta virtinės praeivių. Tarp tos judančios 
ir čiauškiančios minios, vyniojosi pralenkdamas, stabteldamas, 
pralįsdamas Vilius. , .

Vienoj vitrinoj mažame akvariume nardė auksinė žuvelė, 
traukdama vaikų dėmesį, sustojo ir jis.

Elektros šviesoj matėsi jo didelė raukšlė tarpaky, smulkūs 
veido bruožai, aštrus mažų apvalių akių žvilgsnis.

— Sukasi, sukasi, kaip ruletė, kaip auksas nuo kunigaikš
čių stalo, kaip perlai nuo princesių kaklo, — šnabždėjo pabalusios, 
bet purios lūpos.
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Visa, kas sukosi, kas tik žvilgėjo Viliui atrodė, kad tai sukasi 
ruletė tyliojoj Monte-Carlo salėj.

— Vistiek, vistiek, vistiek dar kartą būsiu Monte-Carlo ir ; 
pamėginsiu... Juk mano uždėtas numeris turi sustabdyti tą besi
sukančią laimę.— Su vaikiška Šypsena nusigręžė Vilius nuo tos 
auksinės žuvytės, kuri visą laiką lengvai ir elegantiškai nardė 
siaurame inde; ilgėdamos laisvų vandenų, jūros dugno žolelių ir, 
į gelmes besiveržiančių, žalsvų spindulių.

Žmonės vaikščiojo, snaigės krito, Šaltelis kuteno nosis ir au
sų viršūnes. Ponas Vilius, spausdamas prie savęs nepatogią neš
menę, skubėjo tolyn. Vielos, kaip karoliai, apsagstytos sniegulė
mis žvilgsėjo gatvių neaiškioj šviesoj ir, jokio vėjelio nekrėstel- 
tos, trupinėliais biro žemėn.

Vilius pasuko į šoninę gatvę. Ten, kaip kitame pasauly, tuš
čia. Juoda katė perbėga kelią, žalias akis vartydama, kieme šuny
tis laibu balseliu kiauksėjo, nedidelių namukų kaminai rūko ir, 
rodos, taip toli miesto ūžesys, su brangiai kaštuojančiu gyvenimu, 
pasiliko.

Geltonas namukas. Viršuje, saiko j e, nedidelis langas baltu
tėlėm užuolaidom. Ant durų boluoja kortelė su herbu Sofija 
Rudinka’itė. Pasuko skambutį kartą, kitą —tyla.

— Nagi, kurčios, ar ką? — nerviškai pasakė. x
Išgirdo nulipant laiptais.
— Kas nori įeiti? —plonu oficialiu balsu paklausė.
— Savas, savas!

—- Balso nepažįstu. Atidaryti negaliu.
— Ak, esu Vilius.
— Matai, reik gerai ištirti, nes gali kas apiplėšimo tikslais 

tavo vardu pas mus įsibrauti, — aiškino darydama duris; — ačiū 
Dievui, kad tu. Juk šiais laikais turtingesniems žmonėms reik 
daug drąsos, kad įsileisti ką vakare. Dargi mes moterys, o ką ma
nai? — Nuodugniai pasakojo, kopdama laiptais Viliaus sesuo.

— Pas jus taip šalta! -— įėjęs kambarėlin, pastebėjo.
— Šalta? O juk tris nemažus pagalius sukūrenom.
Tuos žodžius, pasakė vyresnioji Rudinkos sesuo su dideliu 

orumu, nors daugiau nebuvo likę nei skalos.
Jaunesnioji Rudinkaitė, jau turinti 55 metus, sėdėjo prie 

krosnies ir glostė mažą baltą šunelį.
— Viliau, tu atnešei malkų, o gal dar ko nors? —
Džiugiai paklausė, nes kiekvienas trupinys buvo priimamas, 

kaip vertinga dovana.
— Pasikūrenkit, bus šilta, kaip pirty, — pasakė brolis, — 

daugiau nieko šiandien neturiu, rytoj turgus, — ramino seseris, 
kurioms turėjo padėti gyventi, nes jis įstūmė jas į pilką ir šykštų 
gyvenimą.

— Laikas bėga, mes laukiame išvadavimo, o mūšų palikimas, 
kur mūsų palikimas? — Skundo gaidomis skambėjo jaunesniosios 
balsas.

— Į dvarą grįžti laukiate?!... — dusliai ištarė Vilius.
* * > * *■
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— Aš galvoju, galvoju ir neišsprendžiu, nerandu tos paslap
ties, neatspėj u tos piktos mįslės — kodėl man nepasisekė tada, 
kai aš dar kas nors buvau... — Bet, aš vis nenustoju vilties, aš ra
siu tą gilią paslaptį ir, kai tik nuvyksiu, laimėsiu, laimėsiu tikrai. 
Ir tada mes vėl turėsime dvarą, grįšime, — mostiguodamas, pa
keltu tonu džiugino save ir seserys viltimi, o ta viltis kas kart 
gęstančiomis spalvomis tolo. . . _

— Savo šunų jau nė vieno neberasime, — glostydama prisi
merkusį šunytį, tęsė jaunesnioji. Jos visos mintys per daugelį me
tų vien tik apie turtingą dvarą, savo tėviškę, iš kurios, kaip sve
timas, išvarė, tesisuko.

—Man turi pavykti atsiimti, kitaip aš negaliu. Trys kartus, 
labai sekėsi, daug laimėjau. Paskum diena iš dienos, kaip užburta. 
Sako, kad reik rizikuoti didele suma. Kontoroje pasitiesiau mū
sų dvaro planą — atskėliau šiaurinę dalį su dviem palivarkais — 
išnyko, nebe mäno. Atskėliau rytinę dalį su mišku—-nebėra. Va
karinė dalis taip pat... pamažu dideli turtai išseko.

— Buvai šaunus, drąsus Viliau, kas kitas taip ryžtingai pa
darytų, — su širdgėla, neviltimi ir paslėpta ironija gėrėjosi sese
rys, nors jau šimtąjį kartą visa girdėjo ir žinojo įvairiai pasakojant.

. Vilius tęsė:
— Puikus buvo vakaras. Susitarėme mes trys iš Nicos iš 

Grand-Hotel vykti į Monte-Carlo tik pasižiūrėti. Išraudusių veidų, 
ugningų akių liepsnos degino ruletės ašį. „Laimė — nelaimė“ — 
tyliai prasiverždavo iš lūpų. Ruletė be atvangos sukosi, o lūpos 
šnabždėjo.

Sustingo mano mintys, nebegalvojau, kad tik dvaro centrą 
beturiu — pasitiesiau paskutinius užstatytojo centro pinigus — 
buvo nemaža krūva žalsvų plytelių. Ir pradėjo lūpos šnabždėti: 
nelaimė, nelaimė. Tada įkaitęs kraujas sustingsta prie išplanuo
tojo stalo ir visai šaltai mėtai plyteles ir lauki, tikies. Bjaurus 
buvo tas vakaras tos valandų valandos, šalčiu dar šiandie tebe- 
purto, — nutilo Vilius.

— Gera turtuolio širdį turėti: Netekome turtų, bet širdis 
liko. Bet, kas, pagaliau, iš to Viliau? Mes nebepajėgsime užsidirbti, 
o tavo žmonos turtai per maži dėl visų, -— rūpestingai pasakė vy
resnioji, kuri jau baigė 60-tuosius metus.

Jos siuvinėjo kilimus, haftavo skalbinius, nėrė staltieses. Bet, 
kasdien darbas ilgiau rankose sukosi, ir pelnas šykščiau jų gyve
nimą aprūpino.

Rūbai nuo gerųjų laikų tebetvėrė, kreipdami į save dėmesį — 
seniausios mados skrybėlės, rūbų pasiuvimas, pakitėjusi spalva, 
nuklypę batai, nors ir geros buvę odos ir matę švelnų vaškuotą 
parketą.

Abi seserys, kaip du lašai panašios, ir amžiaus 5 metų skirtu
mas, neskyrė jų. Tik vyresniosios veide rami šypsena, ryžtingas ir 
atviras žvilgsnis. Jaunesnioji — svajinga, su ilgesio ir apatijos 
žvilgsniu. '

Balzgana nuo stogų sniego šviesa šykštėjo šešėlių. Jauku ’ 
buvo tvarkingame kambarėly.
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Skulptorė -grafikė D. Tarabildaitė-Tarabildienė
Šį rudenj, Švietimo Ministerijos stipejidijuojama, |stojo | Pary
žiaus meno akademiją, kur 2 metus studijuos skulptūrą ir gra
fiką. Čia matome ją su savo vaikystės dieną darbeliais.Marmuro likučiai, kurio niekas nebenupirko, puošė apvalų stalelį.— Seserys pasidžiaugdavo tais gražiais niekučiais, nutol-

. . . . .damos tomis minutėmis nuo skurdžių dienų — susiliedavo mintys ir nuotaika su „švilpaujančio berniuko“ statulėlėn įrėžtu nerūpestingumu ir „baltosios gulbės“ romantišku gamtos džiaugsmu..— Viliau, veltui svajoji ir apgaudinėji save viltimi grįžti atgal į dvarą, kuris jau senai pamiršo buvusius savo šeimininkus. Ten Viskas mums jau svetima, ir mes viskam svetimi, — kimiu balsu prašneko vyresnioji.— Aš nesvajoju, aš- tikiu, kad kokiu nors būdu, bet priversiu likimą išspręsti tą klausimą mūsų naudai. Suprantate, jei nori603
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ko pasiekti,, negalima niekados abejoti, negalima nutolti nuo už
manytojo dalyko. Man nė į galvą neatėjo, kad aš taip ir liksiu įna
miu pas savo žmoną. Aš turiu turėti savo rezidenciją. Aš tiek me
tų studijuoju ruletės laimėjimo galimumus, juk tat paslaptis. Ir, 
kai pagaliau... nuvyksiu į Monte-Carlo — laimėsiu, mielosios, 
nenusiminkit, palaukit, — išdidžiai pasakė, kaip kunigaikštis, su 
akcentu.

— Nenoriu juoktis, broleli, bet šneki labai naiviai. Jau 20 
metų, kaip tu beveik kiekvieną dieną baigi pas mus savo vizitą 
utopiškų svajonių kupinas, o pradedi, kaip mažiausios grįtelės 
įnamis... na, net skurdžius... atsiprašau!

— Ak, aš skurdžius, skurdžius, skurdžius, — pasviro Vilius t ■ * ' ’ •
kėdėn, susinėrė rankomis galvą, sukando lupas, o per raukšlėtus 
veidus riedėjo pigios, dažnai matomos, ašaros ir juodais taškeliais 
gėrėsi į grindis.

— Aš manau, kad mes, kaip romano herojai, kaip paslaptin
gieji pasakų karaliai, laimingai baigsime savo dienas, — plastiš
kai kilnojosi liesa ranka ir vienodai glostė šunytį, o,~ akys, pro pu
siau primerktas blakstienas, išdidžiai žiūrėjo į pilką sieną.

— Brangioji, man neįdomu svajoti. Gana. Pamačiau, kaip 
žmonės pasauly gyvena. Žinau, kad tie gražūs pasakiškieji roma
nai, kuriais iš mažystės kūriau savo pasaulėvaizdį — tik sotiems, 
o kai esi alkanas, tai jie nesugeba pasotinti ir nieko neduoda tos 
negyvenimiškos skambančios frazės, — suniekino vyresnioji.

— Zola, tu kasdien keities, atrodo, kad tavyje nebe mūsų gi
minės kraujas. Argi mes galime iš tų gražiųjų luomo aukštumų 
nusileisti į tą neturto ir trūkumų klaną, suprask, ar mes galime? — 
nepasidavė jaunesnioji.

— Ne, mes negalime, mes negalime, sakau, kad mes negali
me! — Pašokdamas ir net pliaukšteldamas rankomis, šaukė Vilius.

. Prie galinio lango staktos stovėjo vyresnioji Zola ir šypso
josi gilia šypsena, lyg matytų, kaip vaikai karščiuodamies iš pu
raus smėlio stato pilį. Geros išvargusios, akys . spindėjo pilku si
dabru nuo atsimušiahčios iš gatvės blankios šviesos. Palingavo 
galvą, krūptelėjo svarios minties paliesta ir, atsigręžus į savo sva
jotojus, tyliai pasakė: «

— Aš suprantu, kodėl mes čia taip gyvename. Mums reikėjo 
subręsti. Mes pažinome tik iškraipytąjį gyvenimo vaizdą. Aš visa
da norėjau ne svajoti, o tikrojo, vargstančioje žmogaus miegu 
užmigti.

— Aš negaliu klausytis. Zola, kad tu ėmei taip niekinti mū
sų aukštojo luomo tradicijas, — nerviškai pareiškė jaunesnioji, 
Jos ausyse švietė apvalios grandys su mažais brilijantukais. 
— Tu tiek kartų norėjai ir paskutinę liekaną -- mano auskarus par-» • 
duoti. Fi, dėl duonos -- ne, niekados!

.— O ar ne'dėl duonos kasdien badai, klavitūrai lankstykus, 
pirštus, jos netekai, tai adata ir kabliukas pavaduoja...

— Visvien, tai nesvarbu. Man tebeskamba anų dienų piano 
akordai, tebesišypso tos nerūpestingosios dienos, nors senai akor-
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GIEDRĖ JUODVALKYTĖ;
į . -

Ieškai žmogaus
• * • , ■ 

e * _ ■ ’ _ •

Krintant rudenio lapams tu kažko pasiilgsti, 
Kažko artimo baisiai, kažko baisiai brangaus, 
Ir išeini toks vienas prieblandoje į gatvę, 
Ir minioj neatrandi žmogaus. 

• ’ •• ,

Vakarai būna tamsūs. Būna darganos pilkos. 
Tavo ilgesio nieks, tu žinai, neišraus.
Ir tu klaidžioji vienas... Vėjas ūžauna medžiuos...
Ir tu ieškai, vis ieškai žmogaus.

Tyliai vakaro sūtemos tave gatvėn išvaro.
Tu ilgiesi, ko niekad, niekados nebebus.
Tarp žmonių suklumpi tu po ta baisia vienatve 
Ir vėl vienas sugrįžti į taip vienus namus.

Gal norėtum, kad kas nors iš vasaros grįžtą^
Kas nors artimo baisiai, kas nors baisiai brangaus,— 
Bet — jau lapai nukritę. Būna darganos pilkos.
Ir tu veltui vis ieškai žmogaus.

dai nutilo ir dienos, ak tos gražiosios dienos, praėjo. — Karčiai 
baigė paskutinius žodžius.

— Aš, juk aš esu tas kaltininkas, — bėginėjo nuo vienos prie 
kitos Vilius ir sujaudintas vėl pasakojo apie tai, kaip neteko turtų 
dėl smagiai praleistos jaunystės svetimuose kraštuose. — Kas grą
žintų man nors dalį to, ką praradau, jau mokėčiau branginti, gal 
ir gyventi, kaip ir kiti gyvena.

—- Viliau, Viliau nesijaudink. Buvai jaunas ieškojai džiaugs- 
mp, jį radai. Juk gražiai, kad ir klastingai sukosi ruletė, kaip su
kasi visas mūsų gyvenimas. Nedejuok, juk tada šimtai krištolinių 
saulių žėrė nakties ir azarto kvaituly paskendusios. Na, o kai tik- 
kroji saulė patekėjo — siauras takas beliko išeiti i vargais ir rūpes
čiais pilną gyvenimą. Mes dabar žmonės, kaip ir visi, — su meilės 
ir dovanojimo šypsena, pasakė, Zola. Nors lūpų kertelėse virpėjo 
skausmas ir neužtikrintos senatvės rūpestis.

’ ' . 1 *
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J. BROKLYNIETĖ

A. A. Sesuo Marija Scholastika
Mūsų išeivija nėra sena, bet mūsų tautiniame ir kultūrinia

me gyvenime suvaidinusi ir dar tebevaidinanti žymų vaidmenį. 
Svarbų kultūrinį darbą atlieka kelios vienuolių kongregacijos, iš 
kurių seniausia ir plačiausiai veikianti yra Šv. Kazimiero Seserų 
kongregacija. Ši kongregacija įkurta Amerikoje 1907 metais, šįmet 
švenčia 30 metų sukaktį. Seserys kazimieriėtės jau spėjo paruošti 
įvairių mokslo sričių specialisčių, kaip, pedagogių, menininkių, 
muzikių ir gailestingų sesučių, savo vedamai šv. Kryžiaus- ligoninei.

Šiemet rugsėjo mėnesio 29 dieną kongregaciją ištiko skaudus 
smūgis — mirė žymi muzikė, pedagogė ir dramaturge sesuo Ma
rija Scholastika — Butrimavičiūtė. Ši liūdna žinia žaibo greitumu 
aplėkė visą mūsų išeiviją. Tai didelis smūgis Šv. Kazimiero vie
nuolijai ir jos vedamai Mergaičių Akademijai ir drauge lietuvių 
tautai. Jos gedėjo ne tik lietuviai, bet ir anglų spauda plačiai apie 
ją rašė.

Jeva Butrimavičiūtė — sesuo M. Scholastika gimė 1890 me
tais gruodžio 25 d. Kingston’e, Pa., ir tame pačiame mieste lankė 
pradžios mokyklą. Dar būdama mokykloje, ji gerai nujautė savo 
pašaukimą. 1909 m. įstojo į Šv. Kazimiero Seserų kongregaciją ir 
įvilktuvių dienoje pasirinko Marijos Scholastikos vardą.-Kongre
gacijai tik įsikūrus, sąlygos buvo sunkios, bet gabią Seselę M. Scho
lastiką vienuolija .leido mokytis muzikos ir lavintis įvairiose meno 
srityse. Visur ji pasižymėjo kaip uoli menininkė, o ypačiai dramos 
srityje. Ji taip pat nesiskirdavo su lietuviška daina ir, jau būda
ma muzikos mokytoja akademijoje, lietuvišką dainą propaguo
davo. Kuriantis kongregacijai seseriai M. Scholastikai, tik baigus 
mokslus, drauge su kitomis seselėmis teko nešti sunki našta. Mo
kyklų yra daug, o lietuvių mokytojų tik ant pirštų suskaitoma. 
Seserys energingai imasi darbo ir ištveria iki galo, įkuria Akade
miją, kurioje ruošiami lietuviai mokytojai. Šiam darbui sesuo M. 
Scholastika nesigaili savo jėgų. Čia jai nenuilstamai dirbant, pa
sireiškė jos, kaip mokytojos ir pedagogės, gabumai — paruošia 
muzikos programą, aktyviai dalyvauja pedagoginiuose seselių 
mokytojų pasitarimuose ir daug ką įneša akademijos gyveniman. 
1919 metais kongregacijos Generale Vyresnioji, Motina Marija, 
paskiria ją Šv. Kazimiero Akademijos direktore. Einant šias pa
reigas, jos sveikata pradeda silpnėti ir pradeda reikštis sąnarių 
paralyžas ir žymiai pakerta jaunas jėgas. Vėliau ji liko tik akade
mijos mokytoja bet su muzika ir drama nesiskyrė iki pat mirties.
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Sesuo M. Scholastika buvo gabi pianistė,‘sukūrė muzikos kūrinių, 
kurie per įvairias šventes buvo atliekami. Jos dėka, šią akademiją 
baigė daugelis gerų muzikių, kurios Čikagos miesto surengtuose 
muzikos konkursuose laimėjo pirmąsias premijas. Būdama gabi 
choro vedėja, kur kas daugiau dar pasireiškė retorikos ir dramos 
srityje. Garsi akademijos dramos sekcija, seseriai M. Scholastikai 
vadovaujant, išgarsėjo ne tik lietuvių, bet ir svetimtaučių tarpe. 
Taip, pavyzdžiui, 1935 m. vasario mėn. 27 d. akademikės suvai
dino jos sukurtą komediją — „Nesugautas — nevag’s“, kuri buvo 
transliuojama per dienraščio „Draugo“ radijo valandėlę. Be to,

buvo pastatyta dar šie jos sukurti veikalai: „Vakarienbutis“, „Per 
Dievo gailestingumą“, „Magnificat“ ir visa eilė smulkiausių kū
rinėlių. Taip pat iš didesniųjų jos kūrinių buvo suvaidinta „Ma
no gimtinė“ ir „Daugiau ugnies“, iš kurių gausiai trykšta gili pa
triotiška dvasia ir skaidri dieviškos meilės ugnis. Greta šių, jos 
pačios sukurtų veikalų, buvo dar vaidinama daugybė jos versti
nių kūrinių. Sesuo M. Scholastika stengėsi meno pagalba lietu
vių tarpe kelti religinį ir tautinį entuziazmą. Ji buvo gabi reži- 
sorė, ir jos mokinės, išėjusios į gyvenimą, pasireiškė, kaipo gerai 
paruoštos dramos vadovės.

Pastaraisiais metais sesers M. Scholastikos sveikata ima vi
siškai irti, bet ji nesiskundžia—- dirba ir daug dirba Šv. Kazi-
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miero Seserų kongregacijos akademijai ir tėvynei Lietuvai^ Ji bu
vo tyli, darbšti, nuoširdi — tokia, kokia gali būti lietuvė seselė. 
Ją seselės mylėjo, rūpinosi ir stengėsi visur padėti. Šįmet jai pri
minė, kad sveikata susilpnėjus ir reikalinga poilsio. Bet sesuo M. 
Scholastiką atsakė: „Aš trokštu dar sulaukti savo sidabrinio jubi
liejaus, o po to aš mirsiu“. Šie jos žodžiai išsipildė. Rugpiūčio 15 d. 
šventė savo sidabrinį 25 metų jubiliejų nuo pirmųjų įžadų, ir jos 
galvą J. Ė. vysk. M. Reinys papuošė sidabriniu ištikimybės vainiku.

Po šios garbingos šventės, seselėms patariant, sesuo M. Scho
lastika išvyko pailsėti į seserų kazimieriečių Juozapo Marijos vilą 
Newtown, Pa. Atsisveikindama su seselėms, pasakė: „Ši kelionė tai 
jau bus paskutinė mano žemiškoji kelionė. Gal ir į vienuolyną gy
va jau nebegrįšiu“. Nujautimas išsipildė. Nuvykusi džiaugėsi, kad 
gali aplankyti ten dirbančias seseles ir pasigėrėti jų vedama akade
mija. Būdama viloje parašė seselėms keletą laiškų, kuriuose buvo 
reiškiama išsiilgimas kasdieninio darbo ir mokinių, kurioms buvo 
atsidavusi visa savo siela. Viename laiške ji šitaip išsireiškė: „Žmo
gus prie darbo jaučiasi švenčiausiai“.

Rugsėjo mėn. 29 d. seseriai M. Scholastikai išmušė paskutinė 
jos gyvenimo valanda. Su Jėzaus, Marijos ir Juozapo vardais lūpose 
jos galva nusviro tyliai, kaip baltas lelijos žiedas, ir jau daugiau 
nebepasikėlė — ji užmigo giliu amžinybės miegu. Laidoti buvo par
vežta Čikagon į motiniškąjį namą. Čia spalių mėn. 4 d., dalyvaujant 
tūkstantinėms minioms, kunigams ir seselėms, sesuo Marija Scho
lastika iškilmingai palaidota Šv. Kazimiero kapinėse šalia kitų se
selių. Kaip ji kukliai užėmė savo vietą kongregacijoj, būdama še
šiolikta kongregacijos narė, taip ir dabar ji yra šešiolikta mirusiųjų 
sesučių eilėse. Sesers M. Scholastikos laidotuvės buvo retos, — tą 
pastebi ir svetimtaučiai. Karstą nešė „Draugo“ redaktorius L. Ši
mutis, Bethoveno konservatorijos direktorius, kompozit. A. Pocius, 
inžinierius A. Thoart ir giminės. Koplyčioje pamokslą pasakė Ma
rijonų kunigų seminarijos Rektorius Kun. Prof. Dr. J. Vaitkevičius 
M. I. C., ir baigdamas priminė: „Reikia šiandien liūdėti, nes kata
likiškoji ir tautiškoji visuomenė neteko uolios darbininkės, o vie
nuolija neteko to dvasios centro, apie kurį spietėsi visos seselės, no
rinčios gyventi nežemišku gyvenimu. Ji buvo joms prieglauda, pa
tarėja, ir užvėja“. Šie pamokslininko žodžiai puikiai velionę seselę 
apibūdina. Sesuo M. Scholastika buvo svari jėga mūsų išeivijoje, 
kurios mirtis yra skaudi ir mūsų tautai. Nors išeivijoj gimus, bet 
nepamiršo tėvų kalbos, dirbo tėvynei Lietuvai ir akis užmerkė, 
lietuviškai kalbėdama. Jos kūną pridengė žemė, o jos darbai teįsi- 
sunkia į kiekvieno lietuvio išeivio širdį ir teįkvepia kartų kartoms 
maldą, darbą ir tėvynės meilę. Jos giminėms, vienuolijai ir sese
lėms gili ir nuoširdi užuojauta.
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NAMU ŽIDINYS

JOLAN GERCHY

Gimsta Kūdikėlis Jėzus
• * • ' . " r

Kalėdos jau už durų. Tik dvi naktys skiria Kūdikėlį Jėzų 
nuo tos šventės, kurios vaikai taip karštai laukia.

Jevutė nemiega, nors visi manė, kad ji seniai miega. Jos mo
tina nunešė į jos lovą, kartu pasimeldė, švelniai pabučiavus, už
gesino šviesą ir išėjo iš kambario. Bet Jevutė atsistojo lovoje ir 
klausėsi. Kambaryje nebuvo visai tamsu, per langus spindėjo 
švelni šviesa.

Iš kaimynų langų buvo girdėti tylus pašnekesys. Žodžių ne
buvo galima aiškiai suprasti, bet tuo Jevutė nė nesidomėjo. Jaus
mas, kad savieji buvo arti, ja nuramino ir galėjo ramiai užmigti.

Bet šiandien buvo kitaip, kaip kasdien. Jevutės galvutė buvo 
pilna sunkių minčių ir rūpesnių. Ji pirmu kartu apsivylė gy
venimu.

Prieš pietus mokykloje jos kalbėjosi apie Kristaus gyvenimą. 
Viena mažųjų mergaičių pasakojo, kad kalėdų eglutę ne Kristus 
atneša, bet tėvai nuperka kitame gatvės kampe. Daugumas vaikų 
tą patį tvirtino. Jevutei buvo gėda prisipažinti, kad ji vis manė, 
jog Kūdikėlis Jėzus eglutę atneŠąs, todėl tylėjo. Namie ji kreipėsi 
į tarnaitę, jos klausdama, kur ji perkama. Ji nė pati nežino, kodėl 
ji nesikreipė į motiną ar Irutę.

Tarnaitė buvo gera mergaitė, patikimas padaras, tik trupu
čiuką naivi. Ji visai nesuprato, kodėl ponai rūpestingiausiai slėp
davo nuo savo vaikų eglutę, kas kaime buvo visai suprantama ir 
paprasta. Todėl ji pasakė, kad eglutė dabar rūsyje, kad nenu
džiūtų spygliai. Saldumynus, auksinius ir sidabrinius papuošalus 
šiandien vakare motina su Irute raišios sidabriniais siūlais. Jei 
Jevutė norėtų pamatyti, kaip tą jos padaro, ji turi po valandėlės, 
kaip nueis gulti, atsikelti ir pažiūrėti pro rakto skylutę.

Todėl J e va sėdėjo savo lovoje, valandėlę laukdama, kol jie 
pamanys, kad ji jau užmigo. Paskui ji atsikėlė ir galais pirštų nu
sėlino prie durų. Bet varge! Duryse buvo įkištas raktas. Jevutė, 
pasinaudojusi tinkama proga, kada kambaryje kažkas subrazdėjo, 
ištraukė raktą ir žiūrėjo pro rakto skylutę.

Jos visas kūnas sudrebėjo, gerklę gniaužė kartus verksmas, 
bet ji susivaldė ir toliau stebėjo. Taip, ten viduryje apie stalą sė-
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dėjo šeima. Jos sesers: Irena, Verutė, jos brolis Aleksandras ir 
pats tėvas. Tėvas su Aleksiu sustatinėjo Betlėjaus ėdžias, kiti tuo 
tarpu aplipinėjo saldainius ir varstė juos sidabriniais siūlais.

Taigi tiesa, tiesa! Jevą apgavo, jai melavo. Bet kodėl? Geras 
»Dieve, kodėl? Kokį tikslą turi suaugusieji taip už nosį vedžioda
mi mažuosius? Galbūt visai nėra Kūdikėlio Jėzaus? Gal tik suau
gusieji jį sugalvojo, kad mažieji būtų kilnūs?

Jevutės širdis nepakėlė šito smūgio. Vaikas pamiršo ir raktą 
į duris įkišti. Ji susirietė ant grindų ir graudžiai pravirko, Motina 
išgirdo. Kas tai yra? Tai lyg verksmas? Ji puolėsi į vaikų miega
mąjį ir prie durų išvydo susirietusią žemėje savo mažąją dukrelę. 
Ji paėmė į rankas vargšelę ir vėl paguldė į lovą. Ilgai truko, kol 
ji šį susijaudinusį padarėlį užmigdė motinišku meilumu ir įvai
riais vaikiškais pažadais. Jai visai nereikėjo klausti, klausimas bu
vo aiškus.

Ji pasakojo mieliau jai pasakas. Bet šį kartą ne apie „Snie
gulę“, bet apie Kūdikėlį Jėzų. Ji pasakojo veik tą patį, ką ji mo
kykloje buvo girdėjusi, bet iš motinos lūpų viskas rodėsi kitaip, 
daug gražiau: Kaip Kūdikėlis Jėzus gimė, kaip piemenys atsisku
bino su savo dovanomis, paskui apie gražiuosius stebuklus rytų 
krašto.

— Nuo to laiko yra daug, daug metų praslinkę — tęsė toliau 
motina, — bet žmonės kasmet švenčia Kristaus gimimo šventę. 
Kiekvienas šia proga turi dovanoti Kūdikėliui Jėzui kokią dova
nėlę, kaip piemenys arba trys karaliai. Jėzus dabar nėra tarp 
mūsų, kaip jis tada Bętlėjuje buvo, mes jam negalime duoti nė 
dovanų, nė jo rankeles pabučiuoti, kaip darė piemenys. Bet ka
da jis užaugo, žmonėms sakė: jei vaikams mano vardu paruošiate 
džiaugsmų, man padarote džiaugsmą.

* ' H • ' , ■ - *•

Todėl suaugę, norėdami Jo atsiprašyti, deda vaikams dova
nėlių prie eglutės ir ėdžių. Kristus mielai priima mūsų dovanas, 
kurias mes duodame jo vardu vaikams. Todėl mes visai neme
luojame, jei sakome vaikams, kad Kūdikėlis Jėzus jiems dova
nėlių siunčia. Jis labai mylėjo mažutėlius ir sakė: „Leiskite vaikus 
pas mane ateiti“.

Aš neabejoju, kad ir mūsų mažajai Jevutei Kūdikėlis Jėzus 
kaiką parūpino. Dabar tu slepi savo veidelį, ar aš tave nenutvėriau!

Bet jei tu tokia didelė mergaitė esi, kad gali tą viską su
prasti, tai mums padėsi medelį puošti. Šiandien jau ne, nes jau 
vėlu, bet rytoj.

Kaip visada, taip ir šįmet mes atsiklaupsime prie eglutės ir 
padėkosime Kristui už dovanėles. Lyg tu, Jevute, nežinai, kad už 
viską, ką mes gauname, turime dėkoti Kūdikėliui Jėzui.

Jevutė prisiglaudė paraudus ir susigėdusi prie savo motutės 
ir tarė:

— Tiesa, kad tu ir Kūdikėlis Jėzus nepyksite, jei aš per rakto 
skylutę žiūrėjau? .

— Ne, mano širdele, ne. Bet kitą kartą, jei tu ko nors nesu
prasi, tu ateik tiesiai pas mane ir paklausk. Nereikia aplinkui tei- 
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rautis? Ąš tikiu, kad mano Jevutė su Dievo pagalba bus gera, tei
singa mergaitė? -

— ’Bet, mamyte, jei Kūdikėlis Jėzus savo gimimo dieną taip 
mielai priima dovanėles vaikams, aš ir norėčiau kai ką padovanoti.

Motinos akyse sužibo ašaros.
— Tai kam tu norėtum. Ar tu žinai, ką tu galėtum ap- 

, dovanoti?
— O taip. Mūsų klasėje yra labai neturtinga mergaitė, Ro

želė. Ji mums sakė, kad pas ją nėra eglutės, nes jie neturi tam 
pinigų. Ji turi dar du mažesnius broliukus.

— Rytoj, Jevutė, mes eisime kartu į turgų ir nupirksime 
tavo Roželei mažą eglutę. Tu ją papuoši. Paskui pasiklausk, kur 
Roželės tėvai gyvena, o užporyt ją su Irute galėsite nunešti.

Gerai? Na dabar miegok, nes jau vėlu!
Jevutė užmigo su laimingu nusišypsojimu. Ji niekada netu

rėjo laimingesnių Kalėdų, kaip šįmet.

E. STARKIENĖ

Prieš Kalėdas
Šventės pakeičia žmonių gyvenimo nuotaiką, neleisdamos per

daug įsitraukti į kasdieninių darbų sūkurį, bei materialinius rei
kalus. Per šventes netik proga, bet ir pareiga padėkoti Dievui už 
tą gausybę gėrio, kurį kiekviename žingsnyje patiriame, kad ne
būtume iš tarpo tų 9 ligonių, kurie Kristaus pagydyti užmiršo Jam 
padėkoti. Tačiau, kad ta padėka būtų Kristui maloni, būtina, kad 
visas mūsų gyvenimas Jam patiktų. Gyvenimą patobulinti puikiai 
gali padėti visiems katalikams įsakytos minėti Kalėdų šventės. Ne
dera tad katalikui švenčių proga pasidaryti stabų, kuriais nere- 

- tai esti pilvas ir įvairūs pasilinksminimai. Taip švenčia pagonys...
■ • ■ > , ■

Nedraudžiama valgyti ir linksmintis katalikams, bet jiems 
tai nėra vieninteliai ar svarbiausi dalykai švenčių metu. Didžiųjų 
švenčių nuotaika turi , būti persunkta tokia dvasia, dėl kurios 
Kristus, jei gyventų žemėje nevy tų iš bažnyčios, kaip anuos pirk
lius su materialinėmis gėrybėmis susigrūdusius į Jojo namus.

Bet pagaliau, paklaus gal ne viena, ko gi reikia iš mūsų? Ar 
per visas šventes sėdėti bažnyčioje ir tiktai melstis? To nereika
laujama. Reikia sutikti ir praleisti šventes taip, kad Dievui pa
tik tumėm, kad mūsų lūpomis šnabžddma malda būtų Jam miela, 
kad Jis priimtų Kūdikėliui siunčiamus mūsų pasveikinimus taip, 
kaip anų 3-jų karalių, kurie gal būt viso advento laiką paskyrė 
tam, kad keliautų ir pasiektų Atpirkėją. Atradę Jį džiaugėsi, gar
bino, nešė Jam dovanas. Turime ir mes Kūdikėliui mielų dovanų, 
kaip artimo meilė, pagalba vargšui, malda, tyra širdis. Ypačiai 
šitais dalykais pasitikime Kalėdas, tada švenčių džiaugsmas bus 
gilus ir prasmingas.
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O kas daugiau? — Juk Dievas nereikalauja, kad ir kasdie
nius reikalus paneigtum, kad vaikščiotum galvas panarinę.

Tiesa, mums leista džiaugtis, gėrėtis daugybe žemiškų da
lykų, tik su sąlyga, kad jų nepervertin tumėm. Įvairios p adorios 
pramogos pritinka ir geram katalikui, nes vidujinį, vien moralinį 
džiaugsmą žmogus nevisada pajėgia patirti, o išorinis, bet padorus 
džiaugsmas padeda patirti ir vidujinį džiaugsmą. Džiaugsmas, pa
sitenkinimas pakelia žmogaus darbingumą, palaiko jo sveikatą, pa
deda pažinti gražius ir vidiniai vertingus dalykus. Ir Kristus gyven
damas žemėje nesmerkė dorų pasilinksminimų, nes Pats su savo 
mokiniais pagerbė vestuvių pokylį. Dėl to kiekvienas žmogus gėris, 
kai po gražiai praleisto advento per Kalėdas, šeimoje iš ryto visi 
nuoširdžiai pasimeldę bažnyčioje, vakare susirenka prie gražiai pa
puoštos eglutės, aplanko draugus, pasidžiaugia laimingai sulaukę 
didelės šventės. Bet tose pramogose svarbu išlaikyti gero kataliko 
ir tautiečio vertę. Netenka paneigti tradicijų, kurias sukūrė mūsų 
seneliai, sudėję į jas religinius ir tautinius pradmenis ir kaip kul
tūriniai vertingas jas mums paliko.

Štai Kūčių vakaras. Graži tradicija, visų mielai vykdoma. 
Bet paskutiniu laiku pastebima, kad tos gražiosios kūčios pradeda 
išsigimti. Iš kūčių nebedaroma jauki šeimos tradicinė šventė, bet 
paprastas pokylis, tiek skirtingas nuo kitų, kad šitam pokyliui val
giai ruošiami su pasninku. Be to, šeimininkės primygtinai ieško 
naujų valgio receptų, nes viskas jau esą nusibodę. Toks atsiliepi
mas kūčioms netinka, nes kūčių valgiai yra tradiciniai, dėl to jokių 
naujienų čia ieškoti nereikia. Kūčių valgiai turi būti tie patys, ku
riuos valgė ir mūsų seneliai, kitaip kūčios netektų savo veido, o 
gal net ir prasmės.

Vargu kam iš mūsų patiktų kūčių vakarą praleisti užsieny, 
kur kiti papročiai. Tokį vakarą kiekvienas lietuvis katalikas ilgėsis 
savųjų įprastų kūčių, kur po staltiese šlama šienas, kur vakarienė 
pradedama visos šeimos susikaupusia malda, kur laužiamas „Die
vo pyragas“, o ant Stalo sudėti įprasti valgiai: silkė, žuvis, barščiai 
su grybais, prėskučiai su aguonomis, skriliai su aguonomis, kisie
lius, kompotas. Jokių mandrybių čia nereikia; tuo labiau, kad šie 
kūčių valgiai sveiki, varškūs ir jų persivalgyti nėra pavojaus. Svar
bu tik, kad tie patys valgiai būtų skaniai pagaminti ir gražiai, iš
kilmingai į stalą patiekiami. ■Nereiktų kūčioms gaminti tokių valgių, kurių patiekimas ap
sunkina šeimininkę, pavz. šilta žuvis su įvairiais priedais. Žinoma, 
vieną kitą patiekalą galima ir naujesnį pagaminti, bet ir tai nėra 
būtina. Svarbu, kad visa nuotaika būtų kūčioms pritaikinta, jau- 
kiai iškilminga ir maloni.

Tam padeda tvarkingai ir laiku patiekta vakarienė, kurioje 
dalyvauja dar nemieguisti vaikai, šventadieniškai visi apsirengę, 
gerai nusiteikę, ypačiai nepervargusi pati šeimininkė. Per kūčias 
nevartojami svaigieji gėrimai, nes jie ardo gražios šventės rimtį.

• , • . ■ ■* • - '

O kaip su svečiais? \—Kūčioms nekviečiami svečiai ir netinka 
tą dieną vaikščioti į svečius, nes kūčios yra šeimos Šventė ir kiek- 
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vienas savo šeimoje turi susirasti malonumo — sveeiavimuisi čia 
ne vieta. .

Tačiau, ypačiai jaunose šeimose, daugeliui atrodo permaža 
žmonių ir dėl to nejauku, ypačiai j ei . iš mažens įprasta kūčiavoti 
skaitlingoj šeimoj. Tokiais atsitikimais pravartu švęsti kūčias dviem 
ar net trim šeimom bendrai. Bet tai dera tik artimų giminių ar 
labai gerų draugų tarpe. Į. tokias kūčias einama su vaikais ir su tar
nais. Suprantama, kad tai įmanoma ten, kur galima jaustis kaip na
mie. Taip pat tinka į šeimas kūčioms pakviesti viengungius. Vie
ton kitų svečių.kūčių vakarienėje kartu dalyvauja tarnai.

Po vakarienės uždegama eglutė. Paskutiniu laiku vieton eg
lutės daugelis ruošia prakartėles, tik bloga, kad gražių ir nebran
gių prakartėlių beveik negalima gauti. Prakartėles labai kalėdiškai 
nuteikia visus, o ypačiai džiugina vaikus, kuriems eglutė dažniau
siai įdomi tol, kol ji dar puošiama.

E. ST-NĖ

Kaip praktiška šeimininkė pasiruošia 
šventėms

Šventės iš šeimininkių pareikalauja nemaža vargo ir sumanu
mo. Vis dėlto reikia taip susitvarkyti, kad pasiruošimas šventėms 
perdaug neišvargintų ir tik dėl to pačios šventės neatrodytų niū
rios ir nemielos.

Kalėdų šventės pareikalauja daugiau darbo dėl to, kad reikia 
paruosti ir kūčioms ir Kalėdoms valgį.

Kad darbas būtų nuoseklesnis, negalima dirbti be plano ar 
atidėti viską paskutinėms prieššventinėms dienoms. Reikia turėti 
aiškų ir smulkų darbo planą.

Pirmas dalykas plane pažymėtas bus buto tvarkymas. Čia rei
kalingas netik buto valymas, bet ir smulkus sutvarkymas spintų, 
stalčių, skalbinių, pasiuvimas iš anksto šventėms reikalingų dra
bužių, tiek suaugusiems tiek vaikams, kojinių ir tt. Visa tai turi 
būti iš anksto taip paruošta, kad tais daiktais tik pasinaudoti beliktų.

Be to, iŠ anksto reikia nusipirkti visus reikalingus maisto pro
duktus. Tam reikalui būtinas sąrašas gaminamų patiekalų ir jiems 
reikalingų produktų, nežiūrint daug ar maža valgio šventėms ga
miname.

Taip pat prieš gaminimą reikia paruošti prieskonius, pavz., jei 
vartojami riešutai ar migdolai, tai nulupti, susmulkinti, prįtarkuoti 
ar sugrūsti ir kitus reikalingus prieskonius, kaip citrinos žievelę, 
sausainius ir k. ,

Surinkti ir patikrinti įrankius ir indus, jei jie dėl reto nau
dojimosi buvo sudėti nuošalesnėn vieton.
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Dvi dienas prieš šventes tenka skirti maisto gaminimui, nes 
per vieną dieną kūčioms ir Kalėdoms tvarkingai pasiruošti beveik 
neįmanoma.

Kūčių išvakarėse paruošiami tie patiekalai, kurie taip greit 
nesusensta, ypačiai šiuo šaltu sezonu. Pavž., galima išvirti kumpį, 
drebutieną, iškepti tokius pyragus, kurie nesusens, pav., sausi pyra
gėliai, kaikurie tortai ir trapios ar net purios tešlos. Kūčioms iš va
karo _galima paruošti silkes, žuvį (ypačiai drebučiuose), iškepti prės- 
kučius, išvirti kompotą, f* ■ . .Kūčių dieną lieka iškepti mielių tešlos pyragą (jei tokį kepa
me), sutvarkyti vakarykščius kepinius, pavz., papuošti tortą ar kitą 
pyragą, išvirti daržovės ar paruošti salotus ar mišraines kūčioms 
ir Kalėdoms, pagaminti aguonpienį, (aguonas grūsti mėsai malti 
mašinėle, įdėjus tam tikrą peiliuką). Taip pat geriau paskutinę die
ną iškepti Kalėdoms skirtą mėsą ypačiai paukštieną. Jei dar pri
dėsime eglutės ar prakartėlės ruošimą, galutinį kambarių pa
puošimą (staltiesėles, gėles ir k.) ir kitus darbus, tai kūčiose darbo 
visada bus per akis. Dėl to ir tenka dirbti planingai, viską, ką tik 
galima paruošti iš anksto, kad darbas eitų greitai ir-sklandžiai.

o , ,

Ką gaminti?
Niekas patiekalų nurodyti negali, nes jie priklauso nuo dau

gelio išorinių sąlygų, kurias žino ir jaučia tik pati šeimininkė.
Viena tik bendra visoms šeimininkėms, kad jos privalo steng

tis valgius pagaminti netik skanius, bet ir sveikus. Noroms neno- 
roms švenčių valgiai pasidaro sunkiai virškinami, nes gaminama 
daug mėsos, sunkių ir riebių kepinių. Šitoks valgis jei ir nesuga
dina, bet vis dėlto žmonės dėl jo pasidaro labai sustingę, nerangūs, 
nešnekūs, nes didelis kiekis energijos panaudojamas virškinimui. 
Iš.kitos pusės susidarius tokiai padėčiai ypačiai prie svečių siūlo
ma išgerti linksminančių sunkų, o geros nuotaikos vardan nusto
jama ir jų saiko. Čia ir yra didelė svečiavimosi blogybė. Nekal
bant jau apie sveikatą, po tų vaišių ir gėrę ir negėrę labai blogai 
jaučiasi ir rytojaus dieną.

Dėl to reikia stengtis valgius padaryti varškesnius, nors kol 
įprasime gal ir neatrodys taip skanu. Čia ypačiai keistini mūsų 
kepiniai, į kuriuos vis dėlto sukrauname daug kiaušinių ir riebalų. 
Tuo atžvilgiu praktiškesnės kitų kraštų šeimininkės, nes jos gami
na daugiausia mažus, lengvus, iš obuolių ar kitų vaisių kepinius, 
nors jie ypatingu rafinuotu skoningumu ir nepasižymi. Tiesą pa
sakius, ir pas mus šia kryptimi einama gerų keliu. Visokie pyragai 
iš vaflių, vaisių perdėjimai, vis labiau ir labiau pakeičia senoviš
kus dešimtimis kiaušinių ir svarais sviesto sukrautus kepinius. Pa
ieškojusios naujesnėse receptų knygose tokių kepinių rasime nemaža.

Be to, reiktų pasistengti šį tą gaminti ir iš daržovių. Tiesą, šie 
produktai mažiau naudojami šventėms dėl to, kad iš anksto iš dar
žovių nedaug ką galima pagaminti. Daržovės naudojamos daugiau
sia šiltos ir šviežiai pagamintos. Bet vis dėlto iš raudonų kopūstų, 
iš salerų ir kitų daržovių šį tą galima pagaminti.
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E. NORVILIENE

Elgimosi prie stalo
Kasdiena kelius kartus sėdame prie stalo, rodos toks įpras

tas dalykas, kad nebūtų nė ką tuo reikalu kalbėti. Bet arčiau pa
sižiūrėjus, pastebime, kad nelabai daug kas moka gražiai ir man
dagiai elgtis prie stalo. Namuose daug kas į tat net nekreipia 
dėmesio. Tačiau neišmokus gražiai elgtis prie stalo namuose, to
kie žmonės dažnai juokingais tampa svečiuose. Storžieviškas apsi
ėjimas prie stalo aiškiausiai parodo žmogaus neišsiauklėjimą.

Išauklėtas žmogus tiek namuose, tiek pakviestas svečiuos vi
sa d o s p u n k t u ai i a i s ė d a s i prie stalo. Nepunktualu
mas yra nemalonus laukiantiems šeimos mariams ir kitiems sve
čiams, Jeigu būname svečiuose, nesėdame prie stalo tol, kol na
mų šeimininkė ar šeimininkas paprašo. Jeigu kartais netyčiomis 
tenka pasivėluoti ir visi svečiai jau sėdi prie stalo, nereikia 
p avė 1 avus i a m s v e i k i n t į s r a n k o s p a d a vi m ū kiekvie
nam, užtenka pasveikinti visus galvos nulenkimu. Sėdant prie 
stalo nereikia per toli ar per arti atsisėsti. Taip pat negražu ko
jas ištiesti po stalu. Atsisėdus pirmiausia paimama servetėlė 
ir užtiesiama ant kelių, bet jokiu būdu nė po kaklu. Po 
kaklu kišama tik vaikams. Valgius p i r m i a u s i a p a d u o t i 
m o t e r i m s, nors jos būtų ir namų šeimininkės. D u o n a ima
ma su pirštais, o ne su šakute, dedama šalia lėkštės ant sta
lo, o jei yra, ant tam skirtos lėkštutės. Duona valgyti ma- 
žais gabaliukais, atlaužtais nuo riekutės. Valgyti nuo vi
sos riekutės nepritinka. Jeigu valgoma sriuba — reikia valgyti 
š a u k š t o š o n u. Sriubos pūsti, maišyti, kad atvėstų nepritinka. 
Srebiant nereikia labai lenktis prie lėkštės, bet šaukštą pakelti 
prie burnos, truputėlį visam pasilenkus. Visi valgiai valgomi su 
škkute. Su peiliu negalima nieko d ė t i į burną, Peilis 
tarnauja tik piaustymui. Valgant šakutės ir peilio nė
rė i k i a d ė t i a n t 1 ė k š t ės, bet šalia jos. Tik pavalgius šaku
tė ir peilis padedami ant lėkštės. Kai imamas valgis nepritinka 
kalbėtis. Kol valgį įsidedama į lėkštę šneką reikia pertraukti. 
Taip pat nemandagu yra kalbėtis su kąsniu burnoje. Valgant rei
kia atsižvelgti, kaip kiti —greit ar pamažu valgo ir prie jų pri
siderinti, nes labai negražu, kai vieni jau pavalgę, o tuo tarpu 
kiti neįpuSėję. Valgant niekada nereikia išbaigti sriubos iki pas
kutinio lašo ar suvalgyti mėsą iki paskutinio gabalėlio.

Valgant žuvį, įvairių pavidalų maltą mėsą ir kitus 
minkštus valgius, kuriuos lengvai galima atskirti nuo gabalo su 
šakute p e i lis n e v a r t o j a m a s piaustymui. Jei prisieina iš žu
vies išrinkti kaulus, galima paimti į kairę tanką duonos plutelę, su 
ja prispaudus žuvį prie lėkštės, su šakute išimti žuvies kauliukus. 
Valgant kompotus, kuriuose yra vaisių su kauliukais, k a u 1 i u k ų 
nėr e i k i a s p i a u d y t i į lėkštę, bet nežymiai paimti iš lūpų su 
šaukšteliu ir padėti ant lėkštutės.
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Valgant viena ranka, kitos nereikia laikyti po stalu, bet padėti 
ant stalo iki kumščio. Taip pat nedera remtis ant stalo su alkūne.

Jeigu valgiai, kuriuos norime paimti, yra toli nuo 
mūsų, niekada nereikia pačiam siekti, bet paprašyti kaimyno, kad 
pakeltų, o jei yra netoli tarnas, tai jo paprašyti, kad paduotų. La
bai negražu ir jautresnės šeimininkės gali įsižeisti, jeigu sve- 
č i a i a p ži ū r i n ė j a vai g i u s, k a s s k a n i a u, varto ant 
stalo padėtus daiktus arba jais žaidžia.

S e r v e t ė 1 ė, laikoma ant kelių, naudojama tik lūpoms nu
sišluostyti, jokiu būdu ne veidui ir ne nosiai. Nosine šluostyti lū
pas taip pat nepritinka.

Kalbos prie stalo turį būti tokios, kad neužgautų ir nega
dintų nė vieno asmens nuotaikos. Jeigu svečių nedaug tai geriau
siai užmegsti tokias kalbas, kuriose visi galėtų dalyvauti. Jei sve
čių daugiau kalbos gali susiskaldyti grupėmis. Kalbant prie stalo 
nedera kitiems nugarą atsukti, o taip pat kalbėtis su toliau sėdin- • • . * ■ ■ * • ... . * ■ • . ■ k
čiais, nekreipiant dėmesio į savo kaimyną. Jeigu kas nors iš sėdin
čių prie stalo ne taip laikosi, kaip turėtų laikytis, nereikia kreipti 
ypatingo dėmesio, bet dėtis nematančiu. Ypačiai netinka prie stalo 
kalbos apie „mėgstamus ir nemėgstamus“ valgius, apie vidurių 
negalavimus. Jeigu patiekiami tokie valgiai, kurių nemėgstame ga
lime jų nevalgyti, bet be atsikalbinėjimų, kodėl jų nevalgome.

Pavalgius tuoj nekylama nuo stalo, bet laukiama kol šeimi
ninkė tą pasiūlys.

G ė 1 ė s a n t s t a 1 o . Svečiams nepritinka gėles imti iš va
zos ir duoti betkuriai kaimynei, pažįstamai, nes jos ne tam skirtos.

Tai bendri ir pagrindiniai dėsniai,kaip turime elgtis prie sta
lo, bet kiekvienu atsitikimu yra dar įvairių smulkių variantų, ku
riuos lengvai kiekvienas žinąs pagrindinius dalykus, gali nuvokti 
kaip pasielgti, kad neperžengtų mandagumo taisyklių vienu ar 
kitu atžvilgiu. Įdomiai papasakojo viena mūsiškė studentė, kuriai 
teko buvoti užsienyje; Ji viename gerame restorane vos tik pradė
jusi valgyti mėsos patiekalą padėjo šakutę ir peilį ant lėkštės. Tar
nas tuoj pribėgęs paėmė lėkštę su valgiu. Su ja buvęs draugas pa
aiškino, kad čia griežtai laikomasi valgymo dėsnių, ir jai taip su
dėjus šakutę su peiliu, tarnas supratęs, kad ji daugiau to patiekalo 
nevalgys ir pasiskubinęs nunešti. Mergaitei buvo gera pamoka.

4
S

RAG. VOV.

Kalėdų naktĮ
Už stalo sėdi tėvelis, mamytė, broliukai, sesutės ir Jonelis. 

Baltos Dievo duonytės atsilaužė Jonelis, kai tėvelis jam padavė; 
ir suvalgė. Paskui tai triuškino spragintus žirnius, srėbė kukulius 
su aguonpieniu. Taip skanu buvo! Ant stalo ir obuoliai raudona
vo, riešutai geltonavo, o po baltute kaip sniegas staltiese šienas 
taip kvepėjo! Ot kramtys jį rytoj gyvulėliai, kai tėvelis nuneš į 
tvartą ir padalins visiems po žiupsnelį. Taigi čia kūčių šienas, jis

- . ■ • > • • •
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dabar po staltiese, po visais valgiais šiugžda, kaip Betlėjuj po Jė
zuitu šiugždėjo, kai Kūdikėlis pasispardė.

Bevalgant tik strykt Jonelio sesutė Onutė — jau didelė mer
gina —nuo stalo ir išdundėjo laukan.

— Kur tu? klausia mamytė. O ji tik ranka numojo, nusi
juokė ir išbėgo. Tik dun, dun ir vėl ji troboj, o paskui ją šalčio 
upė siūbtelėjo. Bimbt! numetė ji prie krosnies malkų glėbį ir dės
to vis po dvi plauskas. Išdėstė po dvi, bet viena liko. Nusijuokė 
Onutė, pasišokėjo, pribėgo prie mamytės, pabučiavo į veidą ir 
sako: „Mamyt, viena pliauska liko, dar neištekėsiu šiemet“.

Nusijuokė mamytė ir tėvelis, o tėvelis sako:
— Pasiklausyk iš kur šunes loja, tai bent žinosi, iš kurios 

pusės piršliai atvažiuos.
— Neklausysiu, sako Onutė. — Jeigu neištekėsiu šiemet, tai 

ir piršlių nereikia.
Juokiasi visi, juokiasi ir Jonelis, džiaugiasi, kad Onutė dar 

neištekės, neišeis dar iš namų.
— Kažin kas ilgiausiai gyvensim? sako mamytė ir ištraukė 

ilgą šieną iš po staltiesės.
— O! dar ilgai gyvens mamytė, sako Juozukas. Traukia ir 

Jonelis, jis gerai paieškojo po staltiese, kad jo šienas būtų ilgas.
— O, o! Žiūrėkit, Jonelis ilgiausia gyvens, žiūrėkit koks jo 

šienas ilgas.
— Taip ir reikia, sako tėvelis. Jis jauniausias, tai ilgiausia ir 

gyvens.
— Vaikai neužverskit šaukštų, sako mamytė, kai visi jau 

pavalgė, — naktį pareis vėlės į namus pavalgyti tai reikia palikt 
ir joms atverstus šaukštus.

— Tai aš ir negulsiu, sako tėvelis, kai visi pavalgę ir mal
delę sukalbėję pakilo nuo stalo.

— Pasėdėsiu iki reikės į bernelių mišias važiuot. Jau pėsti 
žmonės eina į bažnyčią.

Pastatė Jonelis auseles ir akeles: „Aha, važiuos į bernelių 
mišias“. Prislinko jis prie mamytės, apkabino ją už kaklo ir kuž
da į ausį.

— Mamyte, mamytėlę taip noriu, taip noriu, kužda Jonelis ir 
labai noriu.

— Šalta, vaikeli, naktis, sako mamytė, pavargsi, sušalsi.
— Mamyte, mamytėlę taip noriu, taip noriu, kužda Jonelis ir 

net ašarėlės blizga akyse.
— Tėveli, Jonelis labai prašosi į bernelių mišias, sako ma

mytė tėveliui.
— Sušalsi, Joneli, sako tėvelis, miego norėsi.
— Tėveli, nesušalsiu, miego nenorėsiu, leisk tėveli, ir pri

bėgęs pabučiavo tėvelio ranką.
— Gal tegul važiuoja, sako tėvelis, kad taip nori, oras minkš

tas, gerai pasnigo, tai rogių kelias geras, netruksim. nuvažiuot.
— Tai greit lipk į lovą, sako mamytė, pramik, o aš pažadin

siu, kai reikės važiuot. ,
• - . ■ . ' ' * ■ '
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Šoko Jonelis lovon, apsiklojo ir galvą, bet miegas neima — 
kažkur jis. pabėgo- Tik galvoja apie sienas ir žvakeles, kaip gražu, 
kaip daug žmonių bažnyčioje, kaip gražiai gieda. Bet užmerktos 
Jonelio akytės limpa, limpa... ir visai sulipo... užmigo. Bet jis ma
to baltą sidabrinį varpelį ir jau... jau truktels, kad suskambėtų. 
Tik girgžt, girgžt lova ir girdi Jonelis mamytė šaukia:

— Joneli, jei nori važiuot į bernelių mišias, tai — laikas 
keltis.

Šilta Joneliui lovytėje, nesinori keltis, bet bažnytėlėje bus 
gražu, bus daug žmonių... Pratrynė akis ir šoktelėjo iš lovos ir 
stovi jau stačias. Tėvelis jau rogėse, jau laukia. Apsupo mamytė 
Jonelį kailiniais ir pasisodino vidury tarp savęs ir tėvelio. Trukte
lėjo bėriai ir lekia kelin, skambučiai skamba. Dairosi Jonelis: 
žmonių, žmonių... abiem kelio pusėm — visi eina į bažnyčią. Ma
to Jonelis — priešais pilnos rogės važiuoja, o užpakaly skambu
čiai girdėt, arkliai prunkščia. Žmonės plaukte plaukia į bernelių 
mišias. O bažnytėlės langai šviesūs — iš toli, toli matyt. Bokšte 
varpai tik skamba: din — dan, din— dan — net už miško girdisi. 
Trobelių langeliai švysčioja. Visus prižadino varpas.

Eina Jonelis su mamyte į bažnyčią. Kad sušvis, sušvis visi 
altoriai, net apstulbo Jonelis — nieko nemato. Vargonai kad su- 
ūš, kad sugros, o visi žmonės kad užgiedos „Sveikas Jėzau ma
žiausias“ net bažnytėlė dreba, žvakių liepsnos šokinėja. Eina ma
mytė per žmones vis tolyn — gilyn bažnytėlėm o Jonelis laikosi 
tvirtai už mamytės rankovės, bijosi pasimesti, paskui nesusiras! — 
tiek daug žmonių.

— Din—- dil-in suskambėjo plonai. Pakelia Jonelis akis: tai 
čia Betlėjus, žiūri, ir gyvulėliai, ir piemenėliai. Marija klūpo, šv. 
Juozapas rankeles sudėjęs. O prakartėlėje vaikutis — Jėzulis gu
li, rankeles iškėlęs, šypsosi. Aplink Jo galvelę aukso saulė spindi. 
Priklaupė Jonelis. Rankeles sudėjo ir žiūri į vaikutį: toks mažutis, 
gražus, ėdžiose beveik plikas guli. Ar jam nešalta? Gyvulėliai arti 
jo stovi, savo kvapu šildo, o prie ėdžių kaspinas pririštas ir ant 
jo mažas sidabrinis varpelis. Norėtų pasupti Jonelis vaikutį, bet 
nedrįsta. Žiūrėjo, žiūrėjo į tą skambutį ir neiškentė: patraukė už 
kaspino. Din — dil - in suskambėjo sidabro varpelis, o Jėzulio lop
šelis susiūbavo. Nusijuokė Jonelis iš džiaugsmo, būtų ir rankelėmis 
suplojęs, bet atsiminė, kad bažnytėlėje negalima, tai ir lūpeles 
rankytėmis užsidengė, kad niekas nematytų, kad jis juokiasi.

Nenorėjo Jonelis dar eiti namo, kai kunigėlis žmones per
žegnojo, bet mamytė sakė, kad tuoj visas žvakes užgesins ir baž
nytėlę uždarys, tai reikėjo namo važiuot.

Arkliai prunkščia, rogės paukščiu skrenda važiuoja... Važiuoja 
Jonelis, lyg nuo kalno... žemyn slenka, ir vis girdi: din —dil-in, 
din — dil - in, lyg sidabro varpelis skambėtų, mato — lyg vaikutis 
ėdžiose šypsotųsi! 

   • ' _■ • - i*  .. - ■ ■
Šis pasakojimas tinka mažiesiems Kalėdų šventėms įvykstant. 

Vyresniesiems vaikams motina gali papasakoti apie įvairius mū
sų žmonių papročius ir burtus surištus su Kalėdų laikotarpiu.

1
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PIJAUS XI ENCIKLIKA
■ ■ ■ ' ■ ‘ »

„Ingravescentibus malis"
Šių laikų žmogaus, tikėjimo ir dvasinių vertybių niekinimas 

eina iš trijų įžūlių pajėgų, kaip pastebi savo enciklikoj Pop. Pijus 
XI „Ingravescentibus malis“: a) bedieviško komunizmo šalininkų, 
b) nuo tų, kurie be galo aukština valstybę nepaisydami priemonių 
vertingumo siekiant jos garbės ir atnaujina stabmeldžių klaidin
gas pažiūras į privatų ir viešą gyvenimą, c) klastingos sektos*, nie
kinančios Dievo ir žmonių teises, vylingais būdais sąmyšius kelian
čios tautų gyvenime.

Atsižvelgiant į šių laikų baisius krikščionybei ir iš viso kul
tūrai pavojus, nėra jokios kitos tikros išsigelbėti priemonės, kaip 
pastebi Šv. Tėvas Pijus XI savo minėto j enciklikoj apie šv. Rožan
čių,; kaip tik sugrįžti prie Kristaus, prie Jo švenčiausių nurodymų. 
Jis tik vienas „Verba vitae aeternae habet“ (Jon. 6, 69). Pop. Pijus 
XI, pažindamas, istorinę dalykų eigą, pabrėžia, kad žmonija tik pa
sukdama savo gyvenimą antgamtiškumo kryptimi gali išsipainioti 
iš tų nelaimių, į kurias yra papuolusi bėgdama nuo bičiuliškųjų 
santykių su Dievu. Ir tuo tarpininku, į santykių sunormavimą su sa
vimi, su žmonėmis ir Dievu, nurodo švenčiausiąją Mariją, per kurios 
užtarimą pavojingais laikais buvo surasta kelias į geresnę ateitį. 
Istorija pakankamai nekartą yra tai parodžiusi, pav. magometonų 
invazijų laikais ir kovoje su albigensais.

Nors daug pavojų turime, kaip pav. bedieviškas bolševizmas ir 
perdėtas nacionalsocializmas; kur vienas ir antras savo doktrinomis 
ir savo dvasia yra antikrikščioniškas, antireligiškas, antihūmanis- 
tiškas ir perdėm materiališkas bei imperialistiškąs; vieno ir antro 
aiškiai nepaisoma dvasinio prado žmoguje ir dieviško elemento pa
sauly, bet nėra ko nusiminti, pastebi Šv. Tėvas Pijus XI enciklikoje 
apie šv. Rožančių, nes tuHfne Globėją, Kurią Dievas yra paskyręs 
savo malonių dalintoja. Čia Šv. Tėvas iškelia šv. Rožančių, kuris 
yra Evangelijos ir krikščioniško gyvenimo santrauka, kurį yra prak
tikavę ir praktikuoja visų padėčių krikščionys ir kurį karštai yra re
komendavęs didysis Pop. Leonas XIII. Šv. Marija nekartą yra paro
džiusį, kaip jai šita malda yra maloni. Dėl to Šv. Tėvas ir ragina ti
kinčiuosius kalbėti Rožančių viešai, ir privačiai už žmones, kurie 

. amžinąjį Dievą niekina ir įžeidžia, kurie stato pinkles katalikų

Čia matomai, Pop. Pijus XI tun galvoje masinus
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tikėjimui ir Bažnyčios laisvei, kurie kelia neprotingą maištą prieš 
Dievo ir žmonių teises, kad jie su Mergelės Dievo Motinos pagalba 
būtų nugalėti ir pastūmėti prie atgailos.

Žodžiu, čia norima dvasinę kultūrą sujungti su antgamtiniu 
gyvenimu, kurią sutrukdė humanizmas, paskatindamas žmogų ieš
koti laisvės ne bičiulystėj su Dievu, bet savy; apnaikino protestan
tizmas, paneigdamas Bažnyčios antgamtinį charakterį; racionaliz- 
mas ir, pagaliau materializmas visiškai ne vieną suklaidino, skatin
damas žemės paviršiuje susiknisti sau jaukų guolį.

Tame darbe turi dalyvauti mūsų laikų silpnas žmogus, kuris 
yra silpnas, bet jo silpnumas antgamtinio pasaulio horizontuose 
įgaus jėgų. Iš čia eina, kad žmogus tik tiek yra pajėgus darbuotis 
tikrai gerovei ir savo ir žmonijos, kiek jis yra antgamtiškas. Juk 
fizinių lavonų nesodinama prie kanceliarijos stalo, nesiunčiama 
tiesti kelių ar rausti žemės viduriuose materialinių gėrybių. Net fi
ziniai paliegėliai neskiriami šiems uždaviniams. O tuo tarpu dva
sios lavonams pavedamos kurti krikščioniškosios kultūros gyvybės, 
laimėti mases Kristui ir sulaikyti nukrikščioninimo bangas. Ne tik 
pavedama, bet pasitikima, kad jie čia daug galį padaryti. Elgdamie
si taip, tarsi nebūtų žinoma, kad sukrikščioninti yra tas pats, kas ir ' . • . • ■ , * .
suantgämtinti. Mūsų asmenybė turi būti dvasinio gyvenimo šedev
ras, kuri atgaivintų nuvargusią kartą, bet trokštančią kilti į viršū
nes. Kataliko uždavinys įrodyti, kad katalikybė nėra praeities daly
kas, bet, kad tikėjimo pasiilgimas, katalikiška dvasia stiprėja įvai
riose institucijose, o tada ir bus pasiekta tai, ką Pop. Pijus XI no
rėjo savo nauja enciklika „Ingravescentibus malis“.

Kaz. B.
• . i . . ■ '

KĄ MĄSTO IR DIRBA 30 MILIJONŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ

1910-m. sudaryta Tarptautinė Katalikių. Moterų Unija, jun- 
• gianti anksčiau įsikūrusias 33 tautines katalikių moterų organiza

cijas bendram tarptautiniam religiniam ir socialiniam darbui. Apie 
Unijos santvarką ir obalsiųs buvo rašyta „N. V.“ Nr. 11, tad jos čia 
nebeminėsime.

Pastaruoju laiku Unijoj buvo studijuojami krikščioniškojo 
feminizmo pagrindai. Tuo tarpu priimtos šios pagrindinės mintys.

* * . ■

Moteris yra protingas ir laisvas žmogus, turįs asmeninį pa
skyrimą, lygų vyro paskyrimui. Vyras ir moteris iš prigimties turi 

t • ■ ■

skirtingas savybes, sudarančias jiems galimumų papildyti kits ki
tą visose jų veikimo srityse.

Moteris yra socialus žmogus, kuris negali besiinteresuoti žmo
nijos gerove ir pastaroji negali įvykti be moters gerovės. Ieškoda
ma savo gerovės moteris visuomet privalo jausti atsakomybę dėl 
jos prigimties skirtų jai pareigų visose jos veikimo srityse.

Moteris yra Dievo kūrinys, paskirtas jo garbei. Visas jos 
veikimas privalo būti nukreiptas į antgamtinį tikslą.
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Tarptautinės Katalikių Moterų Unijos direktyvomis vado
vaujantis pradėjo veikti visų kraštų katalikės moterys,

Amerikos Katalikių Moterų Taryba įsikūrė po karo, 1919 m., 
vyskupijos raginama jungtis ir patarnauti katalikių moterų gru
pėms, nustatant auklėjimo ir veikimo programas. Didelės svarbos 
turi Katalikių Tarybos išlaikoma socialinė mokykla, kur jaunos • . ' *
moterys gali lankyti, paremtus Kristaus doktrina, kursus. Si mo
kykla daug pasitarnavo tarptautiniu atveju, nes ji turėjo savo tar
pe mokinių iš įvairių tautų. - ----.

Antras svarbus Amerikos katalikių veikimo plotas — taikos 
auklėjimo kursai ir dviejų filosofijų atskirimas: pacifistinė filoso
fija ir krikščioniškoji taikos filosofija. Be to, Tarybos pastangomis 
įkurti’šeimyninio auklėjimo kursai ir religijos kursai atostogų metu 
viešųjų mokyklų mokiniams.

Amerikos katalikės, jausdamos didelę pilietinę ir moralinę 
atsakomybę, darė didelę įtaką į socialinę įstatymdavystę. Jos parė
mė emigruojančių ir pramonės darbininkų globos įstatymus ir su
kritikavo sterilizacijos įstatymo projektą, kaip priešingą žmogaus 
garbei ir vedybų nesuardomybei ir šventumui.

Meksikos ir Pietų Amerikos krikščioniškojo feminizmo pra
džią sudarė dvi XVII-j o šimtmečio moterys. Sor luana įneš de la 
Cruz vienuolyne paruošė gražiausius literatūrinius ir socialinius 
kūrinius, kuriuose ji kėlė balsą prieš daromas moterims neteisybes. 
Ji prikišo vyrams, kad jie, būdami patys moters klaidų ir puolimų 
priežastimi, niekina ir žemina moterį. Antroji Meksikos moteris 
žymiai praturtino katalikų literatūrą kultūriniais raštais. Jos balsas 
už platesnį ir turtingesnį moters gyvenimą tapo nuslopintas gal 
dėl stiprių vyrų įtakoje sukurtų tradicijų, o gal dėl vietos prietarų. 
Po to praėjo šimtmečiai, o moters gyvenimas nepasikeitė. Laikui 
bėgant, gal Imt paskatintos ateinančių iš Europos srovių ir vietos 
socialinio gyvenimo pasikeitimų, pradėjo ispanų kalbos moterys 
grupuotis į įvairias organizacijas labdaringiems darbams. Jos pra
dėjo studijuoti moterų teises, tapo sąmoningesnės savo, pareigose, 
praplėtė savo šeimyninio gyvenimo akiratį, pradėjo kovoti už savo 
ekonominę nepriklausomybę. Šio šimtmečio pradžioj susikūrė mo
terų organizacijos spręsti įvairiausiems moderno gyvenimo klau
simams.

Katalikių Akcijos organizacijos kuriasi visur su konkrečiomis 
programomis, reikalaujančiomis daugiau atsižvelgti į moters ver
tybes, į šeimos ir socialinių gyvenimo sąlygų pagerinimą, kuriose 
vystosi žmogaus gyvenimas.

Tenka pabrėžti socialinių mokyklų augimą, kurios tobulina so
cialinio darbo techniką ir pritaiko jį moderno j o gyvenimo reika
lavimams. Socialinės mokyklos įsteigtos Brazilijoj, Gili, Urugva
juj, Peru ir Kolumbijoj. Meksikoj taip pat jau būtų veikusi so
cialinė mokykla, tik religinis persekiojimas sustabdė jos įkūrimą.

Pastaruoju laiku Meksikos katalikės kovoja ir kenčia baisius 
persekiojimus ir pažeminimus. Didvyriškai jos gina savo princi
pus. Net auklėjimo srity jos yra persekiojamos, priverstos slaps-
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tytis ir gyventi katakombų gyvenimą, kuriose jos gina savo tikė
jimą. Bet jos yra gyvos, veiklios ir visuomet pasiryžusios. atsta
tyti visa tai, ką suardė religiniai persekiojimai. Tarptautiniuose 
suvažiavimuose Meksikos katalikės atstovės prašo visų tautų ka
talikes, vykdančias krikščioniškąjį feminizmą, atsiminti Meksikos 
seseris ir melstis už jas.

Italijos katalikės, kurių šeimos-dvasia gyva ir gili, siekia grą
žinti pasaulį Kristui per šeimos atstatymą. Jos turi specialinę ko
misiją šiai svarbiai problemai tirti. Pastaruoju laiku jos studija
vo encikliką „Representanti in terra“ ir atkreipė ypatingo dėme
sio į šeimos auklėjančią misiją, pairusių šeimų atstatymą ir tėvų 
paruošimą šeimyninio auklėjimo uždaviniui. Italijos Katalikių 
Unija skatina profesines ir socialines iniciatyvas vengti šeimos ži
dinio ardymo, priešingai jį stiprinti ir auklėti šeimos uždaviniams.

Anglijos katalikės moterys yra sąmoningos dėl jų pilietinės ir 
politinės atsakomybės. Catholic Women's League yra organizacija, 
į kurią atkreiptos katalikų akys, kad ji saugotų katalikų principus 
tame krašte, kur katalikų socialinė doktrina mažai žinoma. Didžiau
sias Katalikių Lygos uždavinys paruošti moteris pilietinėms parei
goms ir sutaikyti jas su katalikų dėsniais. Lyga skatina savo narius 
pasinaudoti pilietinėmis teisėmis ir panaudoti savo įtaką į atstovus, 
kad jie pravestų įstatymdavystėj dorus ir palankius šeimos žydi
mui įstatymus. Be to, Lyga deda pastangų pravesti įtakingas savo 
nares į visas viešas įstaigas ir komisijas, kurios turi įtakos, ypatingai 
švietimo ir socialinio gyvenimo srityse. Katalikės moterys dirba jau
nimo teismuose.

Visose provincijose katalikės moterys deda pastangų pravesti 
savo nares į visų partijų politinius komitetus. Anglijos šiaurėj ka
talikės laimėjo šiuo žvilgsniu, pietuose jos yra netoli tikslo.

Lyga daro įtaką visose didelės Anglijos organizacijose, ku
rios kviečia į savo tarpą katalikes atstoves.

Danijos katalikių mot erų Lyga, 1925 m. įėjusi į Tarptautinę 
Katalikių Uniją, saugo ir skleidžia katalikiškąjį tikėjimą protes
tantų tarpe. Katalikai čia tesudaro vieną nuošimtį visų gyventojų. 
Viešas ir privatus gyvenimas čia nekatalikiškas ir visai indef eren- 
tiškas religiniu žvilgsniu. Todėl katalikėms moterims darbo dirva 
plati ir sunki. Jos pirmiausia turi gerai susipažinti su katalikų 
doktrina šiam tikslui veikia katachečių kursai, kurių kvotimuose 
dalyvauja vyskupas. Lygos narės dirba religinėj, socialinėj ir svei
kos ir pažangios moterų emancipacijos srityse. /

Danės katalikės dažnai susiduria su kitų pasaulėžiūrų moterų 
organizacijomis ir kiekviena proga joms įrodo, kad Katalikų Baž
nyčios suprastas feminizmas atsižvelgia į laiko reikalavimus psi
chologiniu ir praktinio gyvenimo žvilgsniu. Danės katalikės pla
čiai aiškina perdėto ir kraštutinio feminizmo klaidingus siekimus 
pabrėždamos, kad tik turinčios pagrinde krikščioniškąją moralę 
moters teisės gali duoti moteriai laisvę ir lygybę. Joms yra aišku, 
kad lyčių skirtumai, neturi būti lyčių nelygybė. Kuriant ateitį rei
kia atsižvelgti į šiuos skirtumus ir į šią lygybę.
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MOTERIS IR PROFESINIS DARBAS
' * * • . . " 

I ■ * ,*•’ * • kĮ krikščioniškojo feminizmo problemų komplektą įeina svarbus klausimas: moters profesinis darbas, kuris taip smarkiai prasiplėtė dabartiniame ekonominiame gyvenime. Negalime paneigti, kad laiko reikalavimai verčia daugelį moterų ieškoti apmokamos tarnybos. Kadangi moteris yra priversta užsidirbti pragyvenimą, ji turi visas teises ruoštis visoms profesijoms, kurios nežemina jos asmenybės. Pasirinktoj profesijoj moteris turi visišką teisę gauti teisingą atlyginimą, kuris užtikrintų jai garbingą pragyvenimą. Todėl katalikės moterys kovoja su neteisingu mažesnio moters darbo atlyginimo įpročiu, nes atlyginimo nepakankamumas verčia moterį, pirmiausia nevedusią arba našlę, ieškoti papildomo darbo. Tai yra didelė neteisybė, nes kiekvienas darbininkas turi teisę gauti reikalingą pragyvenimui atlyginimą, ir už vienodą darbą privalo būti vienodai atlyginta.Lygiai katalikės moterys protestuoja prieš teorijas, kurios prisidengę laimės obalsiu, atmeta įstatymų globą darbininkėms. Toks feminizmas nepažįsta moters prigimties, kurios uždavinio vykdymas reikalauja jos fizinės sveikatos ir dorinės neliečiamybės ir kurias kovą už būvį gali sunaikinti. Čia glūdi globojančių darbininkę įstatymų pateisinimas.Tik išeinant iš dviejų principų, galima spręsti moters profesinio darbo klausimą, būtent, pakankamas pragyvenimui atlyginimas ir darbo pritaikymas moters prigimčiai.Taip klausimas gali būti išrištas ne vedusios darbininkės žvilgsniu. Tačiau čia kyla vedusios, arba tiksliau, šeimos motinos darbo šalia namų klausimas. Vieton normalios darbo dienos, į kurią kiekvienas žmogus tūri teisę, šeimos motina turi atlikti tri- gubą darbą: motinos, šeimininkės ir profesinį darbą. Tenka pripažinti, kad -pasaulis, kur motinos darbas yra gyvenimo būtenybė, daro didelį nusikaltimą, kuris privalo būti pašalintas. Motinos apleidimas šeimos židinio yra kenksmingas ne tik šeimai, kur motinos įtaka nepakenčiama, bet ir visuomenei, kurios pagrindas yra šeima. , fTenka padaryti išvada, kad moterys, kurios be reikalo pasitraukia nuo motinos - auklėtojos ir namų šeimininkės pareigų, turi klaidingą pažiūrą į savo pareigas ir socialinį vaidmenį. Si teisybė lygiai liečia visų kategorijų darbininkes mieste ir kaime. Vesdama moteris pasiima pirmąjį užsiėmimą. Ar ji gali nelaužydama šio laisvai pasirinkto pasižadėjimo pasirašyti dar darbo sutartį arba susirišti profesinėmis pareigomis, kurios pakenks jos šeimyniniam užsiėmimui. Be abejojimo šeima ir profesija esmėje, neprieštarauja viena kitai. Tačiau moters prigimties teisė ir laisvas moters pasirinkimas savo gyvenimo padėties su visomis iš jos plaukiančiomis pareigomis daro šeimos darbą svarbesniu už profesinį darbą, kuris privalo būti paaukotas, jei jo atlikimas kenkia šeimai. 623
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Šia proga nereikia pamiršti, kad moters vaidmuo z išeina iš 
šeimos židinio ribų, kuriame ji neprivalo užsidaryti. Iš patenkin
to šeimos židinio moteris privalo spinduliuoti į išorę. Jei dėl 
gyvenimo būtinybės ar dėl pamėgimo moteris dirba profesinį dar
bą, vistiek kurį, katalikės moterys nori, kad ji dirbtu pasiaukoji
mo ir gailestingumo nuotaikoj, kuri atatinka motinos psichologi
jai. Visuomet ir visur, moters veikime privalo būti neatskiriamas 
socialūs motinos jausmas. (Iš TKU studijų).

KLARA BARTON
šiemet sukako 25 metai nuo mirties didžios ir tylios gailes

tingųjų darbų vykdytojos Klaros Barton (1821 — 1912). Kilimu 
yra amerikietė. Pirmoje pusėje savo gyvenimo ji dirbo mokyto
jos ir valdininkės darbą. Sulaukusi 40 metų amžiaus, savo toli
mesnį gyvenimą ir darbą paskyrė kitų gelbėjimui ir globojimui. 
Tas įvyko šiuo būdu. Amerikos pilietiniame kare (1861 — 1865) jos 
brolis pateko į nelaisvę. Ji pasiryžo jį išgelbėti ir tas jai pavyko. 
Po to ji ėmė galvoti, kad galėtų padėti ir kitiems panašiais atsi
tikimais. Pasiskelbė laikraščiuose, kad sutinkanti vežti į frontą 
kareiviams pinigus, maistą, drabužius ir kitas reiknąenes. Po šio 
skelbimo jos namai Vašingtone buvo užversti įvairiais daiktais 
kareiviams. Ji išsirūpinusi leidimą vykti į frontą, tuos daiktus 
pristatydavo kareiviams. Kareivių tarpe ji įgijo pasitikėjimą. Ka
ro vyriausybė leido jai būti frontuose laike mūšių, teikti karei
viams moralės paguodos ir materiales paramos.

Karui pasibaigus, daug tėvų, giminių, pažįstamų pradėjo 
ieškoti savo artimųjų. Klara Barton sugalvojo jiems padėti. Įstei
gė ieškojimo biurą, į kurį galėjo kreiptis pagalbos ir nurodymų 
ieškantieji žuvusiųjų. Keturius metus ji vadovavo tam biurui ir 
per tą laiką surado tūkstančius kare žuvusiųjų karių kapų. Su
rastas vietas atatinkamai pažymėjo ir sutvarkė. 1873 m. ji pra- 
dėjo organizuoti A. J. V. Raudonojo Kryžiaus skyrių. Tam darbui 
ji iš pradžių sutiko daug sunkumų ir kliūčių, nes A. J. V. buvo 
atsisakiusios pasirašyti Ženevos sutartį, pagal kurią visos kultū
ringosios valstybės pripažino Raudonojo Kryžiaus Sąjungą, įsteig
tą Sužeistųjų ir ligonių globojimui karo metu, ir užtikrino jos 
nariams neliečiamybę. Klara Barton dėjo pastangas, kad Amerika 
pakeistų savo nusistatymą. 1882 m. A. J. V. sutartį pasirašė. Kla
ra Barton atsistojo A. J. V. Raudonojo Kryžiaus priešakyje ir jam 
vadovavo iki 1904 m. Klaros Barton vadovaujamas Raudonasis 
Kryžius labai išplėtė savo veiklą ir padidino kapitalus.

Dirbdama Raudonajam Kryžiui pastebėjo, kad jis gali būti 
naudingas ir kitokiais nelaimingais atsitikimais,, o ne vien tik 
karo metu. Ji įnešė pakeitimą į Raudonojo Kryžiaus statutą, kad 
jis gali rinkti aukas šelpti žmones, ištikus badui, potvyniams, 
žemės drebėjimui, epidemijoms ir kt. Tą pataisą priėmus Rau
donasis Kryžius tapo didžiausia pagalbos įstaiga pasaulyje. Klara 
Barton pati vedė gelbėjimo darbus 'geltonojo maro metu Flor i-
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doje 1887 m., potvynio Johnstowno srityje 1889 m.; bado metu 
Rusijoje 1891 m.; Armėnijos žudynėse 1896 m. Dirbdama šioje sri
tyje nejautė nuovargio, bet nežinojo ir poilsio. Didžios žmonijos 
nelaimės ją taip paveikdavo, kad atsirasdavo tiek jėgų, jog išti
sas dienas ir naktis pajėgdavo teikti pagalbą be jokios pertraukos. 
Penkios dešimtys metų pašvęstų nelaimingųjų globai, jai prabė
gę taip greit, kad, rodosi, tik vakar ji tą darbą būtų pradėjusi, 
taip ji guosdavosi savo artimiesiems.

SESERŲ SAMARITIEČIŲ PARUOŠIMAS

Visi tautiniai Raudonieji Kryžiai seserų samaritieeių pa
ruošimą laiko itin svarbia .savo pareiga. Net ir pašaliečiai visi su
pranta, kad ištikus didesnei nelaimei kadrinės gailestingos sese
rys vienos neišgalėtų atlikti viso slaugymo darbo; tad, neminint 
jau karo pareikalavimų, be seserų samaritieeių negalima būtų ko
voti su jokia didesne katastrofa ar epidemija. Pavyzdžiui, 1918 — 
1920 metais siautusi gripo ir vidurių šiltinės epidemija beveik vi
suose kraštuose buvo sumobilizavusi visas Raudonojo Kryžiaus 
samaritietes, kurios daugiausia padėjo sėkmingai kovoti su tomis 
ligomis. Amerikos Raudonasis Kryžius be jų negalėtų teikti žmo
nėms pagalbos per baisiuosius potvynius, kur tą kraštą ištinka 
beveik kas metai.

Tad seserų samaritieeių reikalas Raudonajam Kryžiui visa
da rūpėjo, ir jis buvo svarstomas beveik visų tarptautinių Rau
donojo Kryžiaus konferencijų.

Raudonasis Kryžius ruošia sanitarinį personalą, kurį jis 
karo metu atiduoda kariuomenės sanitarinių vadybų dispozici
jai; tad seserys samaritietes yra mokomos visų pirma būti karo 
sanitarijos pagalbininkėmis, ir jų paruošimas yra pagrįstas karo 
reikalavimais.

Tačiau, Raudonasis Kryžius globoja visų nelaimių aukas, 
todėl jis turi turėti atsargą tinkamai išmokyto personalo, visada 
pasiruošusi© prireikus atvykti į Raudonojo Kryžiaus kvietimą. 
Ištikus nelaimei Raudonasis Kryžius gali būti pašauktas duoti ne 
tiktai gailestingų seserų, bet ir gydytojų ir pagalbinio personalo 
(virėjų, sanitarų, šoferių ir k.). Kai kurie Raudonieji Kryžiai to
kiam atvejui yra paruošę sanitarinių būrių, kuriuos sudaro gy
dytojai, administratoriai, gail. seserys, seserys samaritietes, sa
nitarai, radiologai ir k. Tie būriai nuolat mokosi sklandžiai at
likti visokeriopas pareigas. Jie yra aprūpinti visa medžiaga, rei
kalinga pirmosios pagalbos punktui įsteigti ir susisiekimo prie
monėmis, kuriomis jie gali kilnotis iš vienos vietos į kitą ir ve
žiotis sau reikalingų produktų, vaistų ir k. Be to, nelaimės metu 
Raudonajam Kryžiui dar gali būti pavestos įvairios socialinės 
pareigos, k. a. pašalpų, butų, maisto, drabužių paskirstymas, o 
praėjus pavojui jam gali tekti išvarytų iš vėžių gyventojų per
auklėjimas, kad gyvenimas ko greičiausiai galėtų vėl vykti nor
maliai.

_ v \ •
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Raudonojo Kryžiaus seserų samaritiečių darbas gali būti 
labai įvairus. Tačiau, nors jų vaidmuo keičiasi, jų darbo princi
pas visada yra vienas. Raudonasis K r y ži u s y r a s u k u r
ta s k a r o i r k i t ų nelaimių aukoms globoti, jis tas 
pareigas turi būti pasiruošęs atlikti ko geriausiai.

Visi tautiniai Raudonieji Kryžiai sutinka su tuo, kad nelai
mės metu tikrai naudingos gali būti tik tokios seserys samaritie
tės, kurios ^raTTsejusios reikalingą teorijos ir praktikos mokslo 
minimumą ir savo fiziniais ir dvasiniais privalumais tinka sun
kioms ir atsakingoms slaugymo ir globos pareigoms. Dar ne per 
seniai seserys samaritietės buvo mokomos tik pirmosios pagalbos 
ir elementarinio ligonių slaugymo, pastaraisiais metais visur iš
siplėtė vaikų globa ir socialinė pagalba, tad pirmieji du mokslo 
dalykai buvo papildyti vaikų higijena ir socialinio patarnavimo 
mokslu. Be to, kadangi nepaisant 1925 metų Ženevos protokolo 
draudimo, nė viena tauta nesijaučia apsaugota nuo dujų karo pa
vojaus, s. samaritietės menkai betiktų karo metui, jei jos nebūtų 
išmokytos kovoti su tuo pavojum. Su dujų karu yra glaudžiai su
sijęs ir oro puolimų pavojus ir bakterinis karas. Šitie naujieji ka
riavimo metodai ne tiktai neša reikalingų slaugymo ir globos au
kų, bet ir demoralizuoja gyventojus, kas — visi specialistai pripa
žįsta — sudaro dar žymiai didesnį pavojų. Su tokiu pavoju gali 
kovoti tik tvirtos, prityrusios ir pasiaukojančios samaritietės. Tad 
visi šie dalykai dabar sudaro visų Raudonojo Kryžiaus seserų sa
maritiečių mokymo bazę. Raudonojo Kryžiaus s. samaritietėmis 
gali būti tik tos moterys, kurios sėkmingai išeina reikalingą teori
jos ir praktikos mokslą ir išlaiko visų tų mokslo dalykų egzaminus. 
Tapusios s. samarietėmis, jos specializuojasi atitinkamomis krypti
mis Raudonojo Kryžiaus ekspertų vadovaujamos.

Lietuvos Raudonasis Kryžius savo seserų samaritiečių perso
nalą ruošia jau kelinti metai. Lietuvos samaritietės turi išklausyti 
60 valandų teorijos, atlikti 4 mėnesių praktiką ligoninėse ir išlai
kyti atitinkamus egzaminus. Išėjusios tokį mokslą, jos yra įrašomos 
į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus seserų samaritiečių kadrą. 

f' • .

Tokie mokymai yra ruošiami pagal reikalą visuose didesniuo
se Lietuvos miestuose. (L. R. K. B.) \

VIENOS VALANDOS SUSITELKIMAS

Sena tradicija rengti Marijos minėjimus 8-tą gruodžio. Tą 
tradiciją palaiko ir stud. ateitininkai, kasmet surengdami religinę 
valandą. Šiais metais Marijos Valanda buvo ypač nuotaikinga. 
Ateitininkų rūmų salė pilnutėlė rinktinės publikos. Profesoriai, stu
dentai, inteligentai, palikę savo rūpesčius, atėjo čia. Atėjo, kad bent 
vieną valandą pagyventų grožio pasauly, kurį sukūrė aplink save 
Amžinas Moteriškumas. Sceną puošė balta Marijos statula. Ją supa 
gėlės ir ilgos vėliavų juostos. * A. •
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Programą pradeda kun. St. Yla trumpa paskaita: Marijos kul
tas istorijos fone. Marijos garbinimas prasidėjo Rytuose IV šimtme
ty. V. š. pasiekė vakarus. Ligi XVI š. išplito visam pasauly. Dievo 
Motina tampa visos žmonijos Motina viduriniais amžiais. Rožančius, 
Škaplieriai, Litanija — tų laikų palikimas. St. Santvaras skaito savo 
kūrybos „Tris trumpas •Maldas“. Ypač nuoširdi Trečioji Malda į 
Mariją:

Skriaudas ir nuodėmes atpirkę
Norėtume pakilt lyg iš sunkių ligų pagiję.

Po simpatingos, švelnios p. Ivinskienės deklamacijos didingai 
nuskambą Kučingio giedamos Dambrausko kompozicijos. Valandos 
rimtį tęsia Kubertavičius — Fausto Kiršos ,,Meditacija“ ir „Nuodė
mės“. Maloniu niuansu įsiterpia J. Augaitytės sopranas — Verdi 
„Sveika Marija“ ir Mocarto „O Angele, mano“. Kūn. St. Būdavas 
paskaito Marijos meilės įkvėptą novelę: „Spalvų ir garsų Madona“. 
Minėjimą baigia Vasiliausko smuikas — Šuberto „Avė Marija“.

Paskutinis akordas nuskambėjo. Nė ovacijų, nė triukšmo — tik 
tyli mintis nuskrido. Ir visiems pasidarė gaila, kad tokia trumpa 
buvo ta valanda, kad ji būna tik vieną kartą metuose. Atrodė, kad 
Dievo Motina buvo nusileidus į klausančiųjų tarpą, atrodė, kad Ji 
susirinko ir išsinešė visas tylias maldas jokiais žodžiais nepasakytas.

S, P-tė
• ‘ I

DISKUSIJOS INTELIGENTŲ KLAUSIMU

Per šimtą ateitininkų sendraugių susirinko lapkričio mėn. 24 
d. vakare į diskusijas apie „Lietuvos inteligentą“. Kauno at-kų 
sendraugių skyriaus valdybos rūpesčiu sudaryta j auki programa. — 
Diskusijos vyko prie užkandžių - arbatos, po to meninę programos 
dalį išpildė p. V. Dagelytė - Valatkienė ir p. Pr. Kaupelytė - Ka- 
veckienė. Akomponavo p. K. Kaveckaš. Maloniai visus nustebino 
p. Kaveckienės padainuota nauja kompozicija — K. Kavecko muz., 
K. Grigaitytės žodžiai „Na tai kas“. Po to šokiai. . * , * * .

Diskusijas apie Lietuvos inteligentą pradėjo p. J. Keliuotis. 
Kalbėjo šiuo klausimu dar Dr. A. Maceina, Gen. Galvidis Bikaus- 
kas, Dr. Juška, prof. Pakštas. Iš diskusijų vis dėlto buvo ryšku, 
kad kalbėtojai nėra patenkinti šių dienų lietuvių inteligentu. Inte
lektualine, estetine ii* visuomenine kultūra musų vadinami inteli
gentai nevisada pasižymi. Be to, nepateisinamas yra ir inteligenci
jos priskyrimas kuriam nors luomui, pa v. valdininkų, mokytojų ir 
k. Inteligentų — intelektualų gali būti ir kituose luomuose, pav. 
ūkininkų ir k.

Pobūvį ruošiant ‘■daug pasidarbavo p. E. Masiliūnaitė. Adv. 
Plokštys, sk. vald. pirmininkas, pareiškė vilties, kad tokie pobūviai 
gal bus dažnesni, dalyviai tam pritarė.

' • .ai. v.;
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VISUOMENINIS GYVENIMAS
■* ■ •

Socialinių klausimų s t u d i j o s. Socialiniai klau
simai, socialinių klausimų studijos ypač gyvai iškilo pastaraisiais 
laikais, kada šalia socialinio veikimo vistiek visokios socialinės ne
gerovės skaudžiai ir slegiančiai vargina ir spaudžia žmonių mases. 
Nežiūrint visų kultūrinių laimėjimų, civilizacijos progreso žmo- 
nių gyvenimas nėra lengvas ir laimingas. Daug vargo, skurdo ir 
nemokėjimo taikintis prie gyvenimo sąlygų. Kiekviena tauta, vals
tybė ieško kelių ir būdų lengvinti ir kelti socialinį gerbūvį. Įvairūs 
tarptautiniai socialiniai kongresai, ruošiami platesnėms studijoms 
ir įvairiems pranešimams duoda progos sužinoti, kas daroma kitur 
ir kokie rezultatai toje srityje jau pasiekti. Pas mus socialinis klau
simas kas kartas aiškiau ryškėja. Išsamios tuo reikalu studijos ge
riausia gali patarnauti tuo atveju, kai ieškoma naujų kelių socia
linėms blogybėms pašalinti ir naujoms socialinio darbo formoms 
kurti, juk nuo to, kokia linkme bus varomas socialinis darbas daug 
priklausys visuomenės gerbūvis. K. V. C. š. m. gruodžio mėn. 1, 2, 
3 d. buvo surengęs socialinių klausimų studijų dienas Kaune. Pen
kiolikoje parinktų paskaitų buvo išnagrinėti svarbiausi. socialinio 
klausimo aspektai. Pirmą ir dar net antrą studijų dieną buvo mes
tas platus žvilgsnis į Rytus, kur per dvidešimtį metų ėjo atkakli 
ir žiauri kova už komunizmo įgyvendinimą, kas pasaulyje sukėlė 
daug triukšmo, susirūpinimo ir vargo. Štai Dr. L. Bistras skaitė 
apie Rusijos gyvenimo priešbolševistinį laikotarpį. Prof. K. Pakštas, 
Komunizmo išplitimo ir išsilaikymo priežastys. Prof. F. Kemėšis, 
Komunizmas ir kapitalizmas šių laikų gyvenime. Dr. Pr. Dielinin- 
kaitis, Komunizmas ir darbininkai. Vysk. T. Matulionis, Bolševiz
mo antireliginė veikla ir jos pasėkos SSSR. Kun. St. Yla, Komunis
tų veikimo metodai Lietuvoje. T. Venckus S. J., Bolševizmo bandy
mai naujųjų kartų auklėjime. Kun. Dr. St. Gruodis, S. J., Bolševiz
mo teorija ir praktika moterystės reikalų tvarkyme.

Vispusiškai buvo išnagrinėta komunizmo žalingumas, jo pa
grindas, ir veikimo metodai, ir tai, koks jo veikimas reiškiasi Lie
tuvoje ir būdai prieš atsilaikyti — atgimti stipria vieninga krikš
čioniška dvasia.

Kitos paskaitos daugiausia lietė socialinius klausimus, susietus 
su krikščioniškojo gyvenimo pagrindais. Taip, kun. V. Byla, Krikš
čioniškojo jaunuomenės auklėjimo reikalavimai ir dabartinė jau
nuomenės būklė Lietuvoje. Kun. Dr. Brizgys, Krikščioniškoji mo
terystė - šeimos klestėjimo pagrindas. O. Labanąuskaitė, Kraštu- 
tinieji sąjūdžiai ir katalikai. Dr. Z. Ivinskis, Socialinis klausimas, 
didžiųjų sukrėtimų priežastis istorijoje. Dr. A. Maceina, Krikščio
nybės pažiūros į nuosavybę ir turtą. Dr. Pr. Dielininkaitis, Sociali
nė katalikų doktrina ir praktiniai bandymai socialiniam klausi
mui spręsti. Vysk. P. Būčys, Mūsų tautos, dorinio atsparumo rei
kalas ir priemonės.

J. E. vysk. Būčys užbaigdamas socialinių klausimų studijų 
dienas, labai stipriai pabrėžė reikalą kelti mūsų tautos dorovinį at
sparumą. Doroviniam palaidumui, kurs vis labiau pradeda įsiga- 
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lėti mūsų tautoje, turi būti paskelbta griežta kova. Į tąją kovą pir
mieji turi stoti katalikai. Jie savo gyvenimo būdu tūrėtų kelti gra
žaus, tvarkingo, dorovingo gyvenimo nusiteikimus. Šeimų atstaty
mas, pirmiausia nuo savęs, šių dienų kiekvieno kataliko obalsis. 
Pilnutėlė salė žmonių, iš visos Lietuvos, klausiusių šių studijų, 
grįžę į savo kampus, kad po truputėlį neštų naujos atgimstančios 
dvasios, o tai jau sudarytų labai daug.

Po socialinių klausimų studijų dienų įvyko K, V. C. metinė 
konferencija, kurioje J. E._vysk. M. Reinys skaitė paskaitą, „Ka
talikiškoji Akcija Jungtinėse Amerikos Valstybėse“. Jo Ekscelen
cija pabrėžė, kad tauta turinti 120 milijonų gyventojų, kurių dau
gelis emigravę iš įvairių kraštų su didele iniciatyvos ir veiklumo 
dvasia, ryžtasi pozityviam religijos ir kultūros darbui. Įvairūs že
mės turtai ir vertingos asmenybės yra tie veiksniai, kurie laiduoja 
veikimo galingumą ir jo sėkmingumą. Visą katalikišką veikimą 
Amerikoje koordinuoja „Tautinė Katalikų Gerovės Konferencija“, 
kuri yra Čikagoje. Tos Konferencijos tikslas yra religinis veiki
mas, K. Bažnyčios reikalai ir krašto gerovė. Šalia religinių tikslų, 
rūpinamasi katalikybės principais paremtu kultūriniu darbu: švie
timo — auklėjimo, socialiniais ir emigracijos — imigracijos klau
simais. Konferencija skirstosi į 7 departamentus: vykdomąjį, so
cialinės akcijos, juridinį, pasauliečių organizacijos ir Kat. akcijos 
studijų departamentą. Be to, dar veikia „Lietuvių Katalikių Ak
cija“, į kurią įeina lietuvių katalikiškos organizacijos.

Konferencijoje buvo pranešimai apie K. V. C. veikimą, „Mūsų 
Laikraštį“ ir kt. Iš nutarimų vienas naujesnių dalykų yra specia
lios komisijos įsteigimas, kuri rūpinsis katalikiškos spaudos to
bulėjimu. ■

Naują K. V. C. Valdybą sudaro: Kan. Prof. Kuraitis, Prof. 
Dovydaitis, Kun. Dr. Ūsoris, Dr. Leimonas, Dr. Pankauskas, Gyd. 
Balčiūnas, adv. Katilius, M. Galdikienė, Gyd. Ragaišienė, A. Serei- 
kytė, Ateitininkų gen. sek. Senauskas ir Pavasarininkų gen. sek. Ce
zaris Surdokas.

Namų ū k i o < s k y r i U š. Š. m. nuo gruodžio mėn. 1 d. Že
mės Ūkio Rūmai atidarė naują Namie ūkio skyrių. Jau nuo 1928 m. 
Žemės Ūkio Rūmai pradėjo rūpintis surasti būdus, kuriais būtų 
galima sudaryti tinkamas sąlygas mūsų šeimininkėms šviesti namų 
ūkio srityje. Reikia pripažinti, kad iki to laiko mergaičių švietimą 
ir paruošimą žemės ūkio kultūrinimo darbams didelį darbą atliko 
privačios, daugiausia išlaikomos moterų organizacijų, mergaičių 
žemesnės žemės ūkio mokyklos, kai kurios k. a. Karmėlavos mer
gaičių ž. ž. ūkio mokykla L. K. Moterų Dr-jos įkurta, net dar vo
kiečių okupacijos metu.

Tik 1929 m. Ž. Ū. Rūmai šeimininkių švietimo darbą praplėtė, 
tam darbui tvarkyti paskirdami nuolatinę namų ūkio instruktorę 
prie agronomijos skyriaus. Šia pirmąja instruktore buvo paskirta 
M. Poželaitė - Sidaravičienė, užsienyje baigusi specialius namų 
ruošos mokslus ir buvusi Karmėlavos merg. ž,. ž. ūkio mokyklos mo
kytoja. Jai pirmajai teko ruošti veikimo planus ir darbo programą 
šioje srityje. Suprantama, pradžia visada sunki, trūksta patyrimo,
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darbininkų, o be to, pats darbas pradžioje nevisada vertinamas ir 
suprantamas. Specialisčių kadrą papildė 1934 m. išleista Ž. Ū. 
Akademijos pirmoji namų ūkio sekcijos laida. Jos beveik visos 
nuėjo kaimo šeimininkių šviesti. Šiandieną Ž. U. Rūmai turi 30 
namų ūkio instruktorių. Visos instruktorės veiks nurodymais ir 
instrukcijomis, einančiomis iš namų ūkio skyriaus, kuriam dabar 
vadovauti paskirta agr. E. Jasevičiūtė.

Reikia tikėtis, kad šios srities specialistės, tirdamos ir pažin
damos mūsų kaimo šeimininkės gyvenimo ir darbo sąlygas, mokės 
jas suprasti ir rasti tą vidurį, kuriuo eidamos šviesti kaimą, nesiū
lysiu buičiai lengvinti ir kelti dalykų, kurie joms tik paklausyti, 
ir apžiūrėti prieinami.

N e p r i k 1 a u s o m y b ė s d v i d e š i m t m e t i s. Kitais, 1938 
metais švęsime jau pirmąjį savo valstybės atstatymo dvide
šimtmetį. Tas jubiliejus rengiamasi plačiai ir reikšmingai paminėti 
ir atšvęsti. Tuo reikalu yra sudarytas 20-ties metų Lietuvos Nepri
klausomybės sukakčiai minėti Vyriausias komitetas. Apskričiuose, 
miestuose, valsčiuose bus sudaromi atskiri komitetai. Moterims 
tektų prisiminti ir pagalvoti, ką jos padarė atstatant ir ginant Lie
tuvos Nepriklausomybę, ką pasiekę per šį dvidešimtmetį ir kokie 
darbai jų laukia ateityje. Laimėjimai ar nepasisekimai turėtų 
suinteresuoti visas.

MOTERŲ PASIREIŠKIMAI
. * * ' . /

Marcelė Katiliūtė Paryžiaus pasaulinėje parodoje 
laimėjo aukso medalių. Marcelės Katiliūtės, tragiškai žuvusios pe
reitą pavasarį, buvo išstatyta Paryžiaus parodoje keletas grafiškų 
darbų. Už darbus ji buvo apdovanota aukso medaliu. Įvertinimas 
šios gabios ir besiveržiančios į gyvenimą menininkės atėjo daug vė
liau, negu gyvenimas ją pačią palaužė.

P i r m o j e L i e t u v o s m o t er ų dailininkių meno 
parodoje iš 296 parodoje išstatytų darbų parduota 55 darbai - 
3319 litų 60 et. sumai.

Naujos d i p 1. humanitarės. Humanitarinių moks
lų fakultete baigiamuosius egzaminus išlaikė M. Š v a b s k a i t ė, 
išklausiusi visuotinės istorijos kursą, O. Gurevičiūtė, — vi
suotinę istoriją, R. P o r t n o v a i t ė, anglistiką, F. S k a r in
gai t ė, — visuotinę istoriją, M. B r u z d e i k a 1 y t ė, . — germa- 
nistiką, S t. Čekanauskaitė, — visuotinę istoriją.

Akių gydytojos. Akių gydytojų suvažiavime, įvyku
siame lapkričio mėn. 22 d., kuriame ypač ryškėjo kovos su tracho
ma būtinumas ir kas toje srityje Lietuvoje padaryta ir daroma tarp 
kitų pranešimus padarė: gyd. M. Staneikienė, Kas yra padaryta 
Kauno Miesto Savivaldybės kovoje su trachoma ir gyd. O. Juškevi
čiūtė padarė mokslinį pranešimą — ,,Akių vaccinola“. Diskusi
jose — kova su trachoma, aktyviai dalyvavo gyd. O. Landsber
gienė. Iškelta mintis, kad į talką kovoti su trachoma turėtų eiti 
Liet. Raud. Kryžius.

J u b i Ii e j i n i s Ii e t u v i ų moterų suvažiavimas 
įvyko gruodžio mėn. 10 — 12 d. Kaune. Apie ji bus plačiai kita
me Nr.
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Knygos
* < '

J. Biliūno Raštai. Gruodžio mėn. sukanka 30 metų nuo- 
Jono Biliūno mirties. Šį rudenį Spaudos Fondas išleido jo raštus, 
beletristika. Jo mirties sukaktuvių proga pažvelkime, kaip jis vaiz
davo humaniškumą savo raštuose. C* '

Jonas Biliūnas yra skaudžios ir sunkios gyvenimo tikrovės 
vaizduotojas. Jis įžiūri, kad pasauly mažą teisybės. Dėl to jis ken
čia, nerimastauj a, organizuoja skriaudžiamus darbininkus, aprašo

* ■ ■ . . . ■ ■ ■»

jų sunkią dalią, nori, kad kiti suprastų ir užjaustų savo artimą, 
brolį. Sielojasi Biliūnas ir dėl žmonių tamsumo. Jis gerai žino, kad 
įvairūs prietarai, be blogo, nieko gero žmogui duoti negali.

Biliūnas norėdamas lengvinti žmogaus gyvenimą, nori, kad 
ne vien žodžiais, bet realiu darbu būtų kovojama su neteisybėmis, 
su piktu. Jis sako: „Mes išrodome labai naiviškai, jei, laipiodami 
vien tiktai padebesiais, gyvendami viena tiktai .mūsų pačių išmįs-^ 
lyta fantazija, neturinčia jokio ryšio su kasdieniniu gyvenimu, sva
jojame tą gyvenimą pagerinti“.

Apysakoj, „Be darbo“, darbininkas, palikęs dirbtuvės sienose 
savo sveikatą, jėgas, šeimos laimę, išmestas iš jos, tamsią rudens 
naktį apleidžia pasaulį, tapdamas pakaruokliu. Dėl pramonės kri
zės jis liko be darbo. Išmestas į gatvę vargo, badavo. Badavo jis 
pats, badavo jo šeima. Bastėsi jis nuo fabriko prie fabriko, o darbo 
vis negavo. Ir taip darbo žmogus susilaukia Brisiaus likimo.

Daug yra tokių Brisiu, kurie alksta ir trokšta socialinio ger- 
būvio ir teisybės, bet jos nesulaukę, — tampa sielos ir kūno paka- 
ruokliais. Tą baisią darbo žmogaus gyvenimo ironiją Biliūnas gi
liai atjaučią ir skaudžiai pergyvena. Užtat išgirdęs, kad darbinin
kai reikalauja gerinti jų darbo sąlygas, sako: „Pasidarė linksma 
ir lengva, iš džiaugsmo norėjau ir verkti, ir juoktis ir šokti“.

Skaudu Biliūnui žiūrėti į tą senelį, kurį sūnus išvarė iš namų 
vien tik dėl to, kad savo rankomis nebegali užsidirbti duonos. Pilno
mis ašarų akimis tiesia drebančias rankas paimti duonos riekelę. Tas 
senelis dirbęs per visą savo gyvenimą, sukrovęs sūnui turtus, dabar 
turi vaikščioti po sodžius šunis lodydamas. Žiauriai atsilygino sūnus, 
tėvui už darbą ir vargą, kad sūnus nekęstų bado, šalčio, užaugtų svei
kas ir būtų senatvėje parąma.

Tokių senelių labai daug randame prieglaudose ir šaligatvėse. 
Biliūno aprašytasis senelis verkia ir šiandien.

„Laimės Žibury“ Biliūnas labai gražiai ir vaizdingai aprašo 
žmogų, užsimojusį siekti, kas yra kilnu, kas jo išalkusią sielą sotin-
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tų ir darytų ją laiminga. Laimingas žmogus bus tik tada, kai sutru
pės nelaisvės pančiai, išnyks tarp žmonių neapykanta, visokios 
skriaudos ir neteisybės, kai visi pajus esą lygūs broliai, gerbs artimą 
ir jo teises, kai nebijos reikale už savo artimą dirbti, kentėti ir net 
gyvybę padėti.

Štai ant aukšto kalno stovi „laimės žiburys“. Lipk į tą kalną ir 
palytėk jį. Paliestas „laimės žiburys“ pasipils žemėn, ir tada žmo- 

' nės bus laimingi. Prie „laimės žiburio“ žmogus noriai eina, bet, 
deja, sulaiko jį nakties šmėklos, su kuriomis žmogus turi grumtis 
visą savo gyvenimą. Tos šmėklos — egoizmas, įvairūs prietarai, -yra 
didžiausi priešai, neleidžią žmogui paliesti „laimės žiburio“.

Žmonės, kurie drąsiai lipa į kalną ir siekia „laimės žiburį“, 
dažniausiai žūsta krisdami slidžiais kalno šlaitais ir virsdami akme
nimis. Kalnas slidus, o šmėklos iš visų pusių gąsdina, vilioja, kad 
tik žmogus nepasiektų savo užsibrėžtojo tikslo. Dėl to tik maža dalis 
žmonių tepajėgia pasiekti tai, ko nori.

Daug yra žmonių, kurie turi kilnius norus ir mano juos įvyk
dyti, bet patekę į pilkosios minios sūkurį, nebepajėgia iš jos išsi
skirti ir tampa įvairių šmėklų aukomis. Tik maža jų dalis tepa
jėgia iškilti į viršų. Už tai liūdi Biliūnas, gaila jam žūstančių žmo
nių. Dar liūdniau jam, kada susipratusios minios atstovas tampa 
kartuvių auka... Tai atvaizduota „Liūdnoj pasakoj“. Čia iš tikrųjų 
liūdna pasaka. Žmogus žūsta nuo piktos rankos vien tik dėl to, kad 
ieško teisybės, nori valgyti, nori būti „sau žmogus“.

Biliūno vaizduojamas žmogus gyvena nerimu, nors jo gyveni
mas ir darbai yra pagrįsti moraliniais pagrindais. Jis trokšta tei
singumo ir gerų darbų. Vargstantis žmogus svajoja apie šviesesnį 
rytojų, visa buitimi protestuoja prieš žmogaus išnaudojimą, žemi
nimą ir varžymą. Ir tas beširdis ponas, nušovęs Brisiu, kuris jam 
tarnavo visą savo gyvenimą, supranta, kad negerai pasielgė, bėga 
nuo jo tolyn, lyg tuo norėdamas savo sąžinę nuraminti.

Žmogaus numanymas ar žinojimas, kad blogai daro, blogai 
gyvena, yra ženklu, kad gali kada nors pasitaisyti. Todėl galima 
manyti, kad Biliūno aprašytasis žmogus tikisi, kad po visų vargų ir 
bėdų kova, nors per aukas ir kančias, bus laimėta. Ateis prie kalno 
pasiryžę jaunuoliai, įlips į kalną ir palies „laimės žiburį“.

‘ Ant. Gaubaitė

O. Norušytė. Žaidimas ir Žaisi a s. 1937 m.
Knygelės autorė, dr. O. Norušytė, priešmokyklinio auklėji

mo specialistė, gerai žinoma „N. Vaidilutės“ skaitytojoms. Šiame 
žurnale ji yra parašiusi visą eilę straipsnių mažamečių auklėjimo 
klausimais. Jos knygelė yra pirmas išsamus įvadas į priešmokyk
linio vaiko darbą. Atskirų straipsnių įvairiuose žurnaluose šiuo 
klausimu nestigo. Tačiau ši knygelė apimanti pirmuosius septynis 
vaiko- metus ir nurodanti kiekvieniems metams pritaikytus žaidi
mus yra pirmutinė. Ją būtų galima pavadinti mažyte enciklope
dija, kurią kiekvienai motinai dažnai bus pravartu pavartyti ir 
žvilgterti, ką tam besočiui vaikui būtų galima duoti, kad jo veide
lis nušvistų nenuilstamo prakaituoto darbo džiaugsmu, kuris taip •
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nuoširdžiai pasireiškia tik pas vaiką. Pedagoginė medicina sako: Jei suaugusieji vadina vaiką velniūkščiu, reiškia jis sveikas vaikas. Be abejojimo sveikas vaikas be darbo nesėdės. Jei auklėtojai neduos jam pritaikyto žaislo, pritaikytų jam darbo priemonių, vaikas pasidarys jas pa£s, viską aplinkui griaudamas, ardydamas, gadindamas, nes viskas jam rūpi ir viską jis nori žinoti. Reiškia žaislas arba jo darbo priemonė gelbsti vaiką nuo netvarkos, neklausymo, nervingumo ir įvairių kitų pakrikimų. Jei vaikas neramus, nuolat verkšlena, mėto ir daužo daiktus, tenka daryti išvadą, kad jis serga, - * ■ ' * > <arba neturi tinkamo darbo. Knygelė ir nurodo, kaip aprūpinti šiuos mažus bedarbius pritaikytu jų amžiui darbu, padaryti laimingesnę vaikystę. Ji žymiai palengvins motinų rūpesčius.Knygelė lengva pasiskaityti. Čia sklandžiai pinasi autorės išstudijuotos teorinės žinios, pedagoginės literatūros pavyzdžiai ir asmeniniai patyrimai. Sunku norėti, kad tokio mažo mąsto knygelė daugiau begalėtų duoti praktiniam auklėjimui. Lieka tik pageidauti, kad autorė ateityje tuo ar kitu būdu duotų šeimai daugiau medžiagos iš vaikų darželių praktikos. Daugelį priemonių gal išmoktų ir namuose, pasigaminti ne tik darželiuose. V argu ar būtų pagrindo bijoti persotinimo žaislais. Jei vaikas, ilgą laiką žaidęs, nebenori daugiau tuo žaislu žaisti, reiškia jis- pasisavino viską, ką tas žaislas jo pažangai galėjo duoti, ir nori naujų žaislų ir naujų įspūdžių. Juk daržely daugiau priemonių negu šeimoje, tačiau per- sotinįmo žaislais neįvyksta, nors vaikas turi visišką laisvę paimti/kiekvieną norimą žaislą.Tačiau, jei vaikas atsižaidęs turimais žaislais namuose, nebenori jais žaisti darželyje, visai suprantama, lygiai kaip vaikas, išmokęs daržely skaityti - rašyti, pirmuosius metus mokykloje neturi ką veikti ir nuobodžiauja. Be abejojimo, šeimos, kurios leidžia vaikus į darželį, neprivalėtų apkrauti vaikus žaislais namuose ir turėtų duoti jiems tokius, kurių darželyje nėra. Tačiau, šeimos, kurios neleidžia savo vaikų į darželį, turėtų aprūpinti juos galimai daugiau darbo priemonėmis. Ir čia priešmokyklinio auklėjimo specialistės platūs patarimai daug pasitarnautų. Tiesa, pedagoginiai žaislai yra dažnai brangesni, bet jie patvarūs ir gali vėliau patarnauti ne vienam vargšui vaikui, kurio motina negali jų įsigyti.Galop didžiausia vaikų dalis neina į darželius. Ir patys darželiai kilo iš labdaringos iniciatyvos padėti neturtingoms šeimoms auklėti vaikus ir šiam uždaviniui daugiausia tebetarnauja šeimose, kur pačios motinos užsiima savo vaikų auklėjimu, retai jie siunčiami' į darželius. Be to, nuo darželių atitraukia galybė visokių gyvenimiškų kliūčių. Iš viso to išeinant, visa priešmokyklinio auklėjimo pažanga neatidėliojant turėtų būti pritaikyta Šeimai.Norėtųsi taip pat daugiau paaiškinimų, kurias vaiko sielos savybes ir kuriuo būdu lavina tas ar kitas žaislas, ta ar kita darbo priemonė. Žodžiu, reikėtų platesnio išdėstymo, ką lavinti ir kaip lavinti žaislais ir žaidimais. Be to, šeimos auklėjimui būtų svarbi plotmė šeimos vaikui pritaikinta gimnastika, judesių lavinimas - įvairiais žaidimais, gal surištais su dainelėmis. Knygelėje nurodyti laisvų judesių žaidimai reikalingi taip pat platesnio aprašymo ir “ • • b' ; ■ . 633
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iliustracijų, pav. švediškas suolelis, raketės su sviediniu ir kiti. Be 
to, kai kurie knygelėje nurodomi žaidimai suprantami tik juos ma
čiusiems, pav. pirštų žaidimai, šešėlių paveikslai ir t. t. Būtų reika
lingas platesnis žaidimų aprašymas. Žodžiu, pradėtu klausimu auto
rei plati darbo dirva prieš akis. R. Dargytė

, • . ' t ■

T. Danielius, S. J., D i d ž i o ji Jėzaus Š ir d i e s A p a š- 
t a 1 ė. Vertė CL Zaštautaitė.

Šiemet O. Zaštautaitė pasirodė su dviem dideliais spaudos da
lykais. Vidurvasari išėjo jos redaguotas didelis kolektyvinis veika
las „Pijus XI“, o rudenop jos versta knyga „Didžioji Jėzaus Šir
dies Apaštale“, t. y. didžios asmenybės Margaritos Marijos Alaco
que gyvenimas. Knygų apie didžias asmenybes, kurios patraukiau-. 
čiai veiktų mūsų dvasią šiems laikams ypačiai reikalinga. Didžiųjų 
žmonių, šventųjų gyvenimas ir pavyzdžiai, skaitant knygas, sušvin
ta, kaip šviesi žvaigždė, kaip pragiedrulis, nešąs į kasdieninį gy
venimą giedrios nuotaikos ir ramaus sieloje susikaupimo, kuris 
žmogų nukreipia įsigilinti į savo vidų ir į savo gyvenimo kelius. 
Panašią nuotaiką pergyveni skaitydamas šią knygą. Knygoje tarp 
kitko vaizduojami anų laikų gyvenimo epizodai ir kiti žmonės, 
duoda progos šiek tiek pažinti anų laikų dvasią, ir gyvenimo būdą.

Vertimas atliktas rūpestingai. Vertėjai reikėtų palinkėti ir to
liau šia kryptimi varyti darbą. R. Dargytė

Atsiųsta paminėti
Kun.J. Lomanas, SIELOS PROBLEMA. Šv. Kazimiero Dr-jos 

leidinys Nr. 665. Kaunas, 1937 m. Kaina 3,30.
Balys Gaidžiūnas, ŽALIUOJANTI ŽEMĖ. Kaunas. 1937 m. 

Kaina Lt. 1,50.
VAIKŲ KALENDORIUS 1938 METAMS. „Žvaigždutės“ lei

dinys. i
Kun. St. Raila, GYVIEJI ŽIEDAI. Vaikai — mūsų ateitis. Kau

no Arkivyskupijos Angelo Sargo Vaikų Sąjungos Centrinio Ko
miteto leidinys. Nr. 3. Kaunas, 1937 m.

MARIJOS PECKAUSKAITĖS LAIŠKAI Janinai Kairiūkšty
tei - Tumėnienei. Spaudai paruošė J u o z a s Eretą s. Atspau
das iš „Athenaeum“ VIII t. Kaunas, 1937.

ŠATRIJOS RAGANOS „VIKTUTĖS“ ŠALTINIAI. Marijos 
Pečkauskaitės dienoraščių medžiaga. Juozas Tarvydas, Ro
kiškis. Atspaudas iš „Athenaeum“ VIII t. Kaunas, 1937.

L. Boussenar, LEDŲ PRAGARAS. — Vertė C. Petrikas. 
,,Dirvos“ b-vės leidinys. 228 pusi. Kaina Lt. 2,50.

S. Pikšys, EŽERAI ŽYDI. Novelės. „Dirvos“ bendrovės 
leidinys. 312 pusi. Kaina Lt. 3.

Henrikas Senkevičius, TVANAS. II tomas. Vertė Juozas 
Sužiedėlis. „Dirvos“ b-vės leidinys. 276 pusi. Kaina Lt. 2,50.

Leidėja - redaktorė O. Gaigąlaitė-Beieckienė.
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1937 m. „Naujosios Vaidilutės“ 
turinys

I. Straipsniai
t »

A 1 y t i e n ė, A., Moterys kovoje su piktu 544
Balčiūnaitė, E., A. A. Marija Dzenkauskaitė - Mantvydienė 100 
Beleckienė, O., 1936 metai Lietuvos moterų gyvenime 1

Pasikalbėjimai Šveicarijos Friburge 342
Prelatas JanuŠevičius apie I-jį lietuviu moterų 
suvažiavimą 385
Suvažiavimas, įrašytas aukso raidėmis - 391
Mūsų menininkės su daina užsienyje 352
Lietuvė spaudos darbe 583

Biržiškienė, B r., Lietuvos bajoraitės ir dvarininkaitės tautos 
atgimimo darbe 257

B r o k 1 y n i e t ė, J., A., a. Sesuo Marija Scholastika 606
B u i v y d a i t ė, B., Pirmasis uždarbis 592
B r,, B., Mieloji Viešnia 17
Česnys, B., p r o f., Dievo Gimdytoja _ 577
D o v y d a i t i s, P r„ p r o f., Iš mano ankstybiausių atsiminimų 81
D rungai t ė, J., Moterų reikalai Tautų Sąjungoje 37

Ponia Pakštienė pasakoja 151
Lietuvaitės kraičio likimas 163
Ar esame ant gero kelio 222
Minėjo mirusias 224
Ranka rankon — sieksime kūrybos idealo! 274
Pašaukimo keliu 423

E g z e m p Ii a r o v a i t ė, EI., Suomijos moterų keliai 322
Galdikienė, M., 1907 m. lietuvių moterų suvažiavimo vaisiai 408
G a T a u n i e n ė s, A., moterų meno parodos atidarymo žodis 540
G a u Č y t ė, Elzė, Mūsų pirmoji lyrikė ir jos „Auksinis batelis“ 71
G i r č y t ė - M a k s i m a v i č i e n ė, O., Kodėl aš rengiau Lietuvos 

istorinį žemėlapį ir kaip man sekėsi darbas 474
G r a u s 1 y s, A., k u n., Moteris ir religija 21
Jackevičaitė EI., Moters švietimo siekimai ir trukdymai 418
Jonkaitytė, O., Pasakų miestai * 427

. K r i p a i t i e n ė. P., Spinduliuojanti dvasia 28
L a,b a n a u s k a i t ė. O., Šeiminis atlyginimas arba Šeimų priedai

darbininkams 345
Leonas, P., Pirmąjį lietuvių moterų suvažiavimą prisiminus 394
L i s i t z i n, Elisabeth, Moterys suomių literatūroje 324
Maceina, iA., d r., Namai ir pasaulis 129
M a c e i n i e n ė, J., Genijus ir moteriškumas 449
M a n e 1 i e n ė, F., Motinos ir vaiko globa Vokietijoje 276
M a 1 i n a u s k a i t ė, E u g., Estės reformuoja savo krašto namų 

ūkį (vertimas) -143
M i n g i n, M., Suomijos menininkės 3'36
Miškinytė, S t e f., Studentės įspūdžiai iš Paryžiaus 348
N o r u š y t ė, O., d r., Katalikiškasis feminizmas 193. 268

Prakartėlė ■ 598
Norvilienė, E I., Parodos organizavimas ir pasisekimas 542
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O r i n t a i t ė, P., Sis tas apie grakščiąją prancūzę ir madas 
Žvaigždės ir žvirgždai

Paskutinės . Puškino valandos. Paruošė sp. V-tė
n n SiU dienų japonės ir kinės
P« » raitė, Karol ė, Įspūdinga diena Ciuriche
P a n ai t ė, J., d r., Iš Baltijos valstybių motinų ir vaikų glo- 
petk bos konferencijos

v^v iči us, J., k u n., Marijos kultas
st^n^o Maria, Draugės
S t1 ® t ė, Vera, Tragiškai žuvusi dail. Marcė Katiliūtė
S lel /eflė, B., Šių dienų knygnešės
T u r s -jj a s, J., d r., Moterų ekonominė padėtis miestuose
U r**1 y., Dėl mokytojų sąstato aukštesnėse mergaičių mokyklose
Va b g’nas, Žmoniškumas ir moteris
V y a Lietuviškos žmonos pasireiškimas

216 
456 
169 
356 
472

360 
263 
521 
225 
483
204 
514 

65 
533

II. Poezija
« r į u Š k e v i č i ū t ė, A., Apie laimę nuliūdusią 
ustai t y t ė- V a i č i u n i e n ė, J., Našlaitė ir laimė

A 11 S Kam tu netikėjai
Vasaros mauzoliejus

• v d ai te, B , Trys viešnios
B“1'’ Valsas

n k a i t ė, Elina, Atsiminimų Marija
B u 1 Vėjuotą naktj

Praeina, apgauna
Miesto sutemoj
Smuikelis mieste
Atsimeni
Keleivis

j

Q a 1 1 J
® Šiluvoje
j vaiky t ė, G., Mano žemei

Ateinam, Viešpatie 
Piemenėlis
Rudens nuotaika
Ieškai žmogaus

u Ža, K., Be namų
x j Q t ė, Danutė, Iš pasakos

Ar nepasakysi 
Mano laimė

96
20 

203 
397 
265 
591

16 
142 
273 
266 
328 
426 
520
96 

470 
220 
294 
354 
539 
605 
150
20 

215 
237

■ * * . #
Jei myli

, u skaitė, N„ * * *
Pu 1 a § i Ū t ė, Viktutė, * * *
M11, jaitytė, M., Lakūnas
MyRO Išlydint

v v t y t ė, Aldona, Ruduo tėviškės padangėj
N aSs Ce viči utė, VI., * * *
P r ° a u k a i t ė, M., Pavasaris slenka
P e * p, a i t ė, Julija, Po kryžiumi
Sva _.edžio Šakelė. Resurectio
v y nin

471 
591 
203 
142 
285 
470 
406 
355 
212 
341
146

III. Beletristika
kaitė, E1., Senoj koplyčioj

J

9

J., Mergina iš didžiojo kiemo 
H e i n r i c h, Stebuklingos klumpės 

Žibuoklėsi

478
97

461
526
398
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| Kallas, A i n o, Gertrūda Karponaitė 329
Keller, Paul, Nuotaikos ponia Justicija 31

- Krekel y t ė, Kristina, Naktys prie juodos upės 10
Krohn, H e Im i, Jaunuolis ir mirtis .339

P Lagerloef, Selma, Emigrantas 159, 198, 279
L u k a u s k a i t ė, H., Užkerėtame dvare 147
I? E r mit e, P i e r r e, Raudona užrašų knygutė 78

1 . Mažoji pienininkė 292
j . Manė Dauba, „Sužieduotinė“ \ 412
; N e u m a n,5 O., .Dykumose 40
ii P r a p u o i e n y t ė, S t. Šeimyniška idilija 213
į Ši 1 galy t ė, A., Perlinės ašaros ~ 213
h. Prieblanda 600
i ■ Turgenevas, S. J., Jos nespės nužydėti... manęs nebus 289
j U a i i d, O s k a r, Gero Davėjas 221
r ■ . ■ . * *

i iV. Namų židinys
*

A n d r a š i ū n i e n ė, A., Namų biudžetas “ šeimos ramybės sąlyga 117 
G e r c h y, Jolan, Kūkaliai kviečiuose 227

Moderni moteris 295
Savarankiška moteris 362
Gyvenimo menas 429
Klaidingai pasirinktas pašaukimas 485
Pabučiavimas 546

| Gimsta Kūdikėlis Jėzus 609
į Kaladė A g r. P., Moderniška blaivinimo priemonė 51

Meškauskienė, J., gyd., Kvėpavimas ir plaučių mankšta 364
r /M. K., Naujos rudens ir žiemos mados 492

No rūšy t ė, O., d r., Žaidimas ir žaislas 104
J o

Tėvų atostogos, o vaikų? 432
Pedagogikos pamoka traukinyje 434

Norvilienė, E L, Kokia tarnaitė — tokia ponia 435
Elgimosi prie stalo . 615

Petrauskai t*ė, E„ Mados kaprizai 231
Ne vistiek, kaip stalą užtiesti 300
Praktiški rankdarbiai 490
Mados reikšmė 550

P. S. M., Nuskintos gėlės 235
Statkienė, EI., Išvystykime kūno plastiškąjį grožį dirbdamos

namų ruošos darbus 43
Dėmesio maitinimosi higienai 111
Puošimai siuvinėjimais 233
Arbatėlės 1 267
Seimininkės atsarga žiemai 370
Arbatpinigiai 487

j Obuoliai — gydantis maisto produktas 489
' Kaip atnaujinti senas vakarines sukneles 552

Prieš Kalėdas 611
Kaip praktiška šeimininkė pasiruošia šventėms 613

V a 1 e n t u k o n i s, J., Mūsų butams reikia daugiau spalvingumo
ir lietuviškos ornamentikos 297

V o v., R a g., „Mamyte, pasaką!“ 553
I Kalėdų naktį 617

Praktiški nurodymai: 
Charakteringesni mados bruožai drabužiuose 47
Visos moterys gali turėti gražias rankas 179

? ' Suknelė apsidėvėjo 301
Greit pagaminsi! 302
Kam tinka citrina 302
Rudens mados 371
Šeimininkė pataria 371, 438

' ■ ■
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V. Apžvalga '
Moterų judėjimas ir visuomeninis gyvenimas. Ko nori prancūzės — 53. 

Trys konferencijos — 56. K. O. S. ateities perspektyvos—- 57. Moterų Oro- 
jus“ — 113. Lietuvės moterys visuomeniniame darbe— 116. Iš K. O. S. dar
bų— 118. Įvairios visuomeninės veiklos žinios —- 119. Tarptautinės moterų 
studijų savaitės Briusely — 182., Svečiuos pas Vien. „Latvietę“ —- 183. Pasi
genda agronomių organizacijos — 184. Iš mūsų krašto organizacijų veiklos
— 185. Kada sulauks mūsų motinos medicinos pagalbos?— 236. Reikalinga 
mokykla tarnaitėms — 237. Tarptautinė atostogų stovykla katalikėms studen
tėms — 240. Sveikata ir moralė — 242. Įvairios žinios — 244. Kaip vyko 
tarptautinės katalikių moterų studijos — 245. Motinai laurų vainikas — 304. 
§v. Zitos Dr-jai 30 metų — 304. Katalikiško jaunimo 25 metų organizuoto 
darbo sukaktis — 305. Nauja profesija, konferencijų konferencijos — 306. 
Susirūpino Ispanijos vaikais — 307. Akademikės — 307. Vandens skautės... 
Birutei paminklas — 309. Kaliniams šventė — 309. Tikruoju keliu — 373. Ško
tijos viešnia informavo — 373. Amerikos Vyčių 25 metų jubiliejus — 374. 
Antras paminklas kunigaikštienei Birutei pagerbti — 374. Skaučių ir Saulių 
stovyklos — 375. Susiorganizavo moterys ugniagesės — 375. Moteris, vai
kas ir šeima Paryžiaus parodoj -— 376. Tarptautiniai kongresai — 377. So
cialinės globos įstatymas Latvijoje — 377. Pasaulio moterys veikia — 378. 
Užsienio lietuviai Lietuvoje — 439. Pirmasis Baltijos istorikų kongresas — 
441. Organizacijos — 442. Pasaulio moterys — 443. Ųž katalikių eilių — 
444. A. a. Elzbieta Kakerenaitė- Linkevičienė— 496. Baltoji vergija egzis
tuoja? -— 500. Amerikos lietuvių dukterys — 501. Po 18-to Seimo — 503. 
Studenčių korporacijos — 506. „Naujosios Vaidilutės“ bičiulių pasitarimas

. — 507. Katalikių Sąjunga — 555. Katalikių memorandumas Tautų Sąjun
gai — 556. Eduard Mac Dowell — 557. Moterys be pilietybės— 558. Trys 
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NAUJOJI ROMUVA
’ *■•."•- * . ■ .• » ■ * 

vienas iš originaliausių ir aktualiausių žurnalų, 
einąs kas savaitę ir gausiai iliustruotas, 
nuolat atidengiąs naujas tiesas ir skelbiąs naujas idėjas, 
teikiąs nuostabaus grožio ir žavįs savo įdomia forma, 
keliąs ir sprendžiąs visas aktualiausias šių dienų problemas, 
apimąs ir tiriąs, vertinąs ir gaivinąs visas gyvenimo sritis, 

, 9 ■ . ’ t _ _ • ■

literatūrą ir dailę, teatrą i r muziką, architektūrą ir urbanis tiką, 
filosofiją ir sociologiją, religiją ir griežtuosius mokslus, 
istoriją ir švietimą, politiką, socijalinius klausimus ir ekonomiką, 
savo bendradarbių tarpę turįs žymiausių Lietuvos rašytojų, 
mokslininkų, dailininkų, publicistų, pedagogų ir fotografų, 
spausdinąs didžiausių visų tautų rašytojų literatūros Šedevrus, 
besipuošiąs lietuvių ir užsienio meno kūriniais, 
atviras visoms naujoms kūrybinėms jėgoms, 
aukštai vertinamas Lietuvoje ir užsienyje — 
kviečia jus užsiprenumeruoti 1938 metams;
užsimokėjusiems iki 1938 m. sausio 1 d.
duos dovanų du romanus: S t. I v o š i š k i o SPÜDAI ir J. 
M a r c i n k e v i č i a u s BENJAMINAS KORDUSAS; 
užsimokėję po sausio 1 dienos, iki 1938 m. vasario 15 d., gaus do
vanų J. M a r e i n k e v i č i a u s romaną BENJAMINAS KÖR- 
DUŠAS (apie 400 psl.);
„Naujoji Romuva“ metams kainuoja 20 lt., studentams ir 
moksleiviams 15 lt., Užsieny— 30 lt. Garbės prenumerata 
50 it’■ : - \
Adresas — Naujoji Romuva, Kaunas, Laisvės ai. 31 b., Tek 
2-41-09.
Naująją Romuvą redaguoja J u o z a s K e I i u o t i s

Literatūros, mokslo, meno, visuomeninio ir akademinio 
gyvenimoiliustruotasžurnalas

yra reikalingas kiekvienai lietuvei inteligentei 
„Židinyje“ bendradarbiauja įžymiausi Lietuvos rašytojai. 
„Židinyje“, be mokslo straipsnių, dar yra platūs muzikos, teat

ro ir knygų recenzijų skyriai.
„Židinyje“ spausdinamos spalvotos meno paveikslų reproduk

cijos Lietuvos ir užsienio dailininkų.
„Židinys“ 1938 m. prenumeratoriams duoda už 8 litus knygų 

pasirinktinai iš kartu siunčiamo sąrašo.
„Židinio“ prenumeratos kaina: metams 30 lit, pusm. 15 lit. 

Pradž. mokyklų mokytojams: met. 25 lit., pusm. 15 
lit. Studentams ir moksleiviams: met. 20 lit., v ■

Reikalaukite prospektų.
Adr.: „Židinys“, Kaunas Laisvės a
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tekančios prenumeratos 10 lt., gaus dovanai vertingą, praktišką [Į
■ ir jdomią knygą

,N AM IE IR S V E ÖIU O S E“
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— Turinyje: namų ūkis, šeimos biudžetas, svečių priėmimas, apsirengimas 
įvairiais atvejais, gražus elgesys ir kt — . •

Mokančios papigintą prenumeratą, šią knygą gaus, jei prenumeratą 
už 1938 metus Įmokės iki 1937 metų pabaigos.

Lietūkio parduodama 
siuvamoji mašina

nes už ją duodama
15-kai metų garantija.
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Visos motinos, auklėtojos ir mokytojos rūpinasi, kad 
vaikai vystytųsi ir bręstų atatinkamai jų amžiui. Tam į pa
galbą ateina tinkamo žaidimo ir žaislo parinki! nas. Apie tai 
geriausiai informuos Dr. O. ISTorąsytės parašyta knyga

ŽAIDI MAS IR ŽAISLAS

F
Jį».

*

?:w

.»

»Tėvelis padarė knygų iš fotografijų“. 1* knygos .Žaidimas ir Žaislas’.

Gaunama „N. Vaidilutės“ administracijoj, KAUNAS,^LM|VĖS^aį 32 
KAINA Lt 1,20 IR KNYGYNUOSE.
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