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NAUJOJI VAIDILUTE
MOTERŲ KULTŪRINIO GYVENIMO ŽURNALAS

■ ’ U, • - ■

Nr. 1 (148) 1938 mėty sausio mėn. XVII

ii e t u s
Kiekvieni metai yra savotiškai būdingi, kuo nors išsiskiria ir atsižy

mi iš kitų metų. Visatoje ir ne tik metais, dienomis, bet ir trumputė
mis akimirkomis spinduliuoja vienoks ar kitoks gyvenimo vyksmas, 
formavimosi, apsireiškimas, lemiąs dabartį ir darąs įtakos ateičiai. 
Ale viena kasdiena, kad ir mums mažai ar . visai nepastebimai, atne
ša, padaro ir palieka savo. Taip 1937 metai atėjo, padarė ir praėjo. 
1938 Naujų Metų varpo skambėjimas tarytum mus pažadino stabtelė
ti minutėlei ir susimąstyti, jau vėl praėjo gyvenimo metai, jau vėl 
sveikiname naujus, tačiau neretai su klausimu — ar šie bus geresni už 
anuos? . . Jei buvo sunkūs — laukiame lengvesnių, giedresnių, o jei 
buvo pakenčiami ar net geri — laukiame dar geresnių. Ir taip tas 
nesulaikomas ir besiveržiantis troškimas aukštyn ir aukštyn mus ve- 
da, šaukia į ateitį, į gyvenimą ir į kūrybinį darbą, per kurį tik mūsų 
siekimai tampa gyvenimo tikrove, idealai realizuojasi klestėjimui.

1937 metus Lietuvos moterų gyvenime reikia laikyti sėkmingais ir 
našiais* 1837 m. ypačiai pagausėjo ir sustiprėjo moterų spauda. 
„Moteris" leidžiama kas dvi savaitės ir žymiai pašoko tiražas, „N. Vai
dilutė" padidinta puslapių skaičiumi^ išėjo „Liepsnos," kurių daug 
tūkstančių pasklydo kaimo moterų jaunimo tarpe, susilaukėme žurna
lo „Moteris ir Pasaulis", „Ūkininko Patarėjo" priedo „Šeimininkė".

Be to, moterų pastangomis išleista gražių jubiliejinių ir kitokių ne
periodinių leidinių, praktiškų knygų ir kt.

Mūsų rašytojos davė nemaža naujų dailiosios ir pedagoginės li
teratūros kūrinių, kultūrinėmis ir socialinėmis problemomis veikalų. 
Istorikės pasireiškė dviem ytin žymiais dalykais: Lietuvos istoriniu 
žemėlapiu ir ^veikalu apie Žemaičių christianizacijos pradžią. •

Menininkės pirmą kartą mūsų tautos gyvenime pasirodė skaitlinga 
ir turininga atskira moterų dailininkių meno paroda. Iki tol platesnė vi
suomenė blankų teturėjo vaizdą apie mūsų dailininkių kūrybinius dar
bus. Retai kada vieną kitą tekdavo pastebėti bendrose parodose. 
Ju kurta nuošaliai ir tyliai. Užtat su dideliu susidomė j imu ir pasigė-
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rėjimu buvo sutiktas ir pasveikintas išsyk pasirodymas 40 mūsų me- 
nininkių pirmoje moterų dailininkių meno parodoje. Iš vienos pusės, 
toks pasirodymas duoda progos pažinti lietuvių menininkių kūrybinius 
sugebėjimus ir pasireiškimus, o iš kitos pusės, visuomenės domėjimasis 
menu ir jų darbų vertinimas, kelia naujus užsimojimus kūrybai.

Turėjome moterų literatūros ir spaudos parodą, suorganizuotą per 
jubiliejinį moterų suvažiavimą.

Vienas gyviausias moterų judėjimo pasireiškimas 1937 m. buvo 
jubiliejinis moterų suvažiavimas, sušauktas visos Lietuvos moterų vie
nybės obalsiu. Jau prieš porą metų buvo iškelta mintis — 1907 m lie
tuvių moterų suvažiavimo sukakčiai paminėti, sušaukti visos Lietuvos 
moterų kongresą. Paskui tos minties realizavimas tarytum atslūgo, 
Tik prieš 1937 m. galą, sukvietus moterų organizacijų atstovės pasitar
ti, kokiu būdu paminėti 1907 m. moterų suvažiavimo jubiliejų, vėl gy
vai pasisakyta, už* platesnį suvažiavimą, nes tokie jubiliejai tėra retos 
progos suburti ir pajudinti visas moterų jėgas, išsitarti ir pasitarti mo
terims aktualiais ir bendrai rūpimais klausimais.

1907 m. moterų suvažiavimas nors buvo trumpas, bet galingas vie
šas tautos minčių, darbų ir siekimų išreiškimas. Tėvynė spaudžiama! 
Iš spaudžiamos tėvynės susirenka šimtai lietuvių moterų pasitarti, pa
siguosti, ir susitarti dėl padėties ir darbo, kurs tėvynę ir pačias moteris 
judintų ir keltų. Tai buvo pirmas žingsnis po tiek kentėjimų, vargų ir 
priespaudos į viešą ir sąmoningą gyvenimą. Prabėgus trisdešimčiai 
metų ir radikaliai pasikeitus visam tautos gyvenimui, labai miela pri
siminti tą jaunąjį drąsų ir didelį moterų žygį dėl tautos ateities. Tris 
dešimt metų, rodos, neilgas tarpas, bet moterims jis labai būdingas ir 
reikšmingas, nes per tą laikotarpį jos išgyveno tautinės sąmonės kėli
mą, dalyvavo Nepriklausomybės kovose savo darbais ir žygiais, o at
statant ir atstačius Lietuvą, savo veikla pasireiškė įvairiose srityse. 
Paminėti pirmąjį lietuvių moterų suvažiavimą, pagerbti pirmąsias lie
tuvių moterų sąjūdžio ir tautinio susipratimo pionieres ir p6 30 metų vėl 
visoms lietuvėms susirinkti įvertinti praeitį ir pasvarstyti lietuvės mo- 

- terš kelius į ateitį, ir buvo šaukiamas šis jubiliejinis moterų suvažiavi- 
^mas. • ■ ■ . . \

Eilėje referatų peržvelgta moterų vaidmuo tautiniame ir valstybi
niame gyvenime, šeimoje, švietime, literatūroje, mene, spaudoje, pa
nagrinėta moters ekonominė ir politinė padėtis, mestas žvilgsnis į vie
šąją dorovę ir tautos sveikatingumą, į tautos gynimą, ir atkreiptas 
ypatingas dėmesys į baisųjį tautos vėžį, moralinį smukimą — šeimų 
irimą. Klausant referatus pasigesta * vieno, gal būt ir svarbiausio, nes 
visiškai nebuvo paliesta moterų organizacijų veikla, jų dirbami so
cialiniai — labdaringi darbai. Jie labai daug būtų paryškinę moterų 
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Jubiliejinis moterų suvažiavimas .pagerbė žuvusius už Lietuvos lais
vę. Vainiką ant Nežinomojo Kareivio kapo uždeda M. Rabašauskie 
nė, 1907 m. suvažiavimo organizacinio komiteto narys ir V. Lozorai
tienė, 1937 m. jubiliejinio moterų suvažiavimo organizacinio komiteto 

pirmininkė.

■ , • "ii “ • “i a “ »m »visuomeninę veiklą ir jos vaidmenį visuomeniniame gyvenime. Ke
liamais klausimais moterys domėjosi ir labai rimtai klausėsi. Aktu
aliausias klausimas, kurs kažkaip nepaprastai kreipė suvažiavimo da
lyvių dėmesį, tai šeima ir šeimos irimo priežastis. Šis klausimas šia
me suvažiavime buvo analogiškas 1907 m. moterų suvažiavimo iškel
tam klausimui dėl girtavimo. 1907 m. suvažiavusios daugiausia kai
mo moterys ir -išklausiusios referatų įvairiais klausimais atsiliepė šiur
piu -šauksmu —- gelbėkite mes žūstame nuo girtavimo. Liaudies tam
sumas tautą gramzdinte gramzdino girtavime, moterys skaudžiai 'tai

■ išgyveno ir ieškojo išeities. Tada ne vienai iš jų rodėsi, kad suvažia-
i' vime pakeltas protestas prieš girtavimą ir išneštas reikalavimas už-,
j drausti viešą degtinės pardavinėjimą, tuč tuojau tą negerovę išraus ir

pašalins. Ir nemaža nusiminta, kai paaiškėjo, jog vienu šauksmu, vie
nu nutarimu, kad ir geriausia intencija, tokie dalykai neįveikiami. 
Panašiai į anų metų kaimiečių moterų šaukimą, šiame suvažiavime 
per referatą — šeimos irimo priežastis, tyla, bet giliausiu vidujiniu 
dvasios protestu atsiliepta dėl šeimų demoralizacijos, keitimo ir pa
metimo. Jautėsi toks nuotaikos įtempimas, kad, rodėsi, tik reikia ma
žos kibirkšties, kad įkaitusi atmosfera užsidegtų, išsiveržtų. Nes

• . 1 . . ■ . ■ *
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käs iš tikrųjų turėjo apleisti salę — ar nuskriaustos šluostydamosi aša
ras ir gniauždamos savyje susigraužimą, kurių ne viena išėjo iš salės, 
ar pasisekimu bėsiafišuojančios šeimų ardytojos, kurių viena kita ma
tėsi tarpe dalyvių. Tik tuo būdu būtų buvęs pagrįstas ir pateisintas 
mūsų daug kur kartojamas pasakymas — pirmiausia pradėkime nuo 
savęs, neįsileiskime į savo šeimas, organizacijas -šeimų ardytojų. 
Pritarimas nuaidėjo karštu delnų plojimu. O tas nelabumas dėl ku- — 
rio viešai ir privačiai sielojamies ir šiuo kartu bujojo tarpe mūsų. Tik 
po suvažiavimo spauda ėmė plačiai tą klausimą kelti ir nagrinėti. Gal 
pavyks, kaip nors, gera linkme pakreipti visuomenės opiniją.

Baigiant suvažiavimą buvo deklaruota daug ir įvairiais klausi
mais pageidavimų ir pasigesta sodiečių.

Suminėjus sodietes, kai kas jų dairėsi suvažiavime. Tačiau jos 
čia buvo atstovaujamos savo vadovių, gal tik ne tiek skaitlingai, kiek 
esame pratusios jas matyti jų — sodiečių suvažiavimuose. Kam taip 
mielos ir rūpėjo sodietės, jas galėjo rasti, greit po šio suvažiavimo įvy
kusioje, sodžiaus moterų jaunimo — pavasarininkių konferencijoje, į 
kurią jos ypač skaitlingai buvo susirinkusios ir kėlė šių dienų moteriai 
rūpimus klausimus — šeimyninis ir profesinis mergaitės pasiruoši
mas, jos pareigos ir teisės gyvenime ir t. t. Čia sodietės pasirodė sa
vo organizuotumu ir gyvumu. Sodiečių ieškokime ten, kur jos yra! .. 
O jų organizuotų yra per 70.000. 

i • ■ ' •'*.'* ■

Jubiliejinis moterų suvažiavimas iškėlė daug klausimų. Norint , • .•■« . • , — J . • ’
juos realizuoti teks nemaža vieningai visoms moterims padirbėti. No
rėta, kad suvažiavimas būtų, ir tegul pasiliks šviesus pragiedrulis, mo
raliai stiprinąs, siekiant glaudesnės visų moterų vienybės. Tačiau jo 
reikšme labai daug priklausys nuo to, kiek ir kaip iškelti mums opus 
ir rūpimi klausimai pasiseks įgyvendinti. Tai ateities pareiga ir dar
bas, tarpe kitų mūsų darbų, su kuriais įžengiame į 1938— jubiliejų 
metus.

Jubiliejams paminėti ruošiantis gražiai tiktų prisitaikyti Arkiv. 
J. Skvirecko tarti Naujų Metų proga linkėjimų žodžiai: „1938 metais 
ieškoti daugiau meilės, širdies, dvasios. Yra Meilės žodžiai, jie atnešti 
ne tam, kad gulėtų storose Šv. Rašto knygose: jie turi būti įkūnyti, ir 
žemė nebus nuklota kritusiųjų kūnais. Linkėtina, kad 1938 m. būtų 
gyvai prisimenami Kristaus žodžiai: „Aš jums duodu naują įsakymą — 
mylėti vienas kitą.. /' (Jon. 13,34), suprasti vienas kitą ir ieškoti to, kas 
jungia, bet ne to, kas skiria ir daro priešais". (XX. A. 297.).

Moters artimo meile plakanti širdis, gilus nujautimas ir proto tie
sumas tegu vadovauja 1938 metais jų darbui ir veikimui šeimoje ir tautos 
gyvenime.

4
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■ Maria Baers
Belgijos Senatorė

Moteris Ir socialinis gyvenimas
» * »

Ieškant katalikiškojo feminizmo pagrindų tenka nurodyti šiuos tris 
dalykus.

Moteris yra asmuo: protingas ir laisvas žmogus, turįs asmeninį 
paskyrimą.

Moteris yra socialinis asmuo: ją turi interesuoti žmonijos bendros 
gerovės ieškojimas, kuris negali įvykti be moters gerovės.

Moteris yra Dievo kūrinys: ji sukurta Dievo garbei ir per krikštą 
paskirta dalyvauti jo dieviškajame gyvenime.

Moteris ir visuomenė

Moteris, kaip ir vyrai, negali gyventi be visuomenės. Visuomenė 
moteriai yra tiek pat svarbi, kaip ir vyrui, siekiant bendros gerovės, 
t. y. žmonijos pažangos. Moteris nori turėti žmonišką ir laisvą gy
venimą-

Socialinis gerbūvis reikalauja, kad vyras ir moteris gautų išsilavi
nimą, atatinkantį jų prigimčiai ir specifiniam jų gyvenimo uždaviniui. 
Šiuos reikalavimus taip pat stato socialinė akcija ir moterų judėjimas.

Tačiau, kaip vyras yra sutvertas būti ne vien tėvu, taip ir moteris 
— ne vien motina. Tiesa, jų bendradarbiavimas daugiausia ir giliau
sia pasireiškia šeimoje, bet teoretiniai jis yra daug platesnis, platus, 
kaip visas socialinis veikimas. Šis bendradarbiavimas privalo pasi
reikšti visbse socialinio gyvenimo formose. Ypatingai jis pasireiškia 
šeimoje ir visuomenėje.

Visose visuomenės formose moteris privalo dalyvauti ir įnešti mo
teriškąją įtaką. Kur ji prasilenks su savo misija, jį liks visuomenei sko
linga, neduodama to turto, kurį ji viena tegali duoti.

» * • , • ’ .

Katalikės moterys šia mintimi nori sukurti naują katalikių feminis
čių srovę, kuri pajėgtų sužadinti visas pasaulio moterys, kad suprastų 
socialinio darbo ir sveikos emancipacijos vertę.

Vaduodamosi protu ir Dievo dėsniais moterys siekia galingos sro
vės, pajėgiančios nugalėti prietarus, kurie trukdo moters tarnybą žmo
nijos gerovei ir jos asmeninius siekimus, ir kurie aiškiai parodo ega- 
litarinių, individualistinių ir komunistinių feministinių teorijų klaidin-

- . 5
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gumą. Šių srovių moterys. laimės ieško absolutinėj moters ir vyro tei- 
šių lygybėj ir yra inspiruojamos dažniausiai ateistų ir antropocentristų 
pasaulėžiūrų.

Nėra-pagrindo laukti pastovaus ir didelio egalitarinių feministinių 
teorijų pasisekimo, bet negalima taip pat nepripažinti jų daromos ža
los didumo. Nereikia pamiršti, kad jos stato egoizmą vieton solidarumo 
ir gailestingumo, Savęs kultą — vieton Dievo kulto. Šių faktų akivaiz
doje nugalime liktis abejingomis.

Neperdėsime pasakiusios, kad mūsų krikščioniškoji civilizacija bu
tu dideliame pavojuje, jei ši pasaulėžiūra, prisidengusi emancipacija, 
sujungtų moterų mases po savo vėliava. Pavojus yra realus ir arti
mas, nes komunizmas siekia sudaryti bendrą viso pasaulio moterų or
ganizacijų frontą, kuriam moterų emancipacija būtų virš visų kitų klau- 
simų. Norėdami užtikrinti visišką vyro ir moters lygybę, jie įnešė di
delius pakeitimus į Sovietų įstatymus ir įpročius. Mes žinome, kad 
komunizmas eina ranka rankon su socialiniu ateizmu; moters ir šeimos 
vaidmuo komunistiniuose kraštuose traktuojami ateistinio gyvenimo 
požiūriu.

Leisti šiai doktrinai įsigalėti pasauly, tai būtų atiduoti ateizmui mo
terį, kuri yra sveikų žmoniškų įpročių ir krikščioniškojo gyvenimo sau
gotoja šeimoje ir per šeimą visuomenėje.

Nukreipti moterį ateistinio gyvenimo link, t. y. nukreipti ją į save, 
o ne į Dievą ir artimą; sumažinti jos tikėjimą, pašalinti galingiausią 
jos akstiną pasiaukoti, užmiršti save, žodžiu, išrauti visa, kas yra bū
tina moters misiją pasauly vykdyti. Tuo būdu pasaulis netektų dvasi
nių ir religinių vertybių, kurias didele dalimi sukuria moterys.

Kaip pasireiškia moters socialinė profesija?
Iš aukščiau padarytų išvadų seka: -
1) kad visuomenė ir moteris savo prigimtimi yra reikalingos vie

na kitai; ' * -
2) kad visuomenė privalo duoti moteriai per savo institucijas visa, 

kas reikalinga žmoniškam moters gyvenimui;
3) kad atatinkamai savo misijai paruošta moteris privalo žmonijai

teikti savo pagalbą. '
Katalikių moterų judėjimas reikalauja moterims visų, būtinų inte

lektualinio, moralinio ir religinio pasiruošimo galimumų, be to, galimu
mų dalyvauti visuose sociajinio gyvenimo ekenominiucse, intelektuali
niuose, meniniuose, moraliniuose, politiniuose, tautiniuose ir tarptauti
niuose pasireiškimuose, kurie suderinami su moters prigimtimi ir 
misija.

Moteris formuodama savo asmenybę ir ruošdamasi gyvenimui, pri-■ ♦. ■ ‘ • 
valo neišleisti iš akių žmonijos pažangos.

6. . .
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Moters motiniškasis pašaukimas daro įtaką į visos žmonijos veiki
mą. Ne tik šeimoje, bet visur, kur tik moteris dalyvauja, ji galės būti 
naudinga ir daugiau laimėti, galės panaudoti savo motiniškosios pri
gimties savybes. Čia reikalinga, kad moterys nepamirštų savo pri
gimties nurodymų.

Be abejojimo, aplinkos spaudžiama arba didelio noro vedama, 
moteris gali pasiekti veik visko, kas šiandien tariama vyrams rezer
vuota. Visiškai—teisingai pastebiama, kad kaikuriose veikimo srity
se moteris daugiau sugeba negu vyras.

Be to, viena kita moteris turi specialinių palinkimų vykdyti vadina
mus vyriškus darbus. Tad nereikia trukdyti moterį, vien dėl to, kad 
ji yra moteris, vykdyti Kūrėjo jai duotus talentus, nors jie išrėdytų jos 
lyčiai išimtini. Nežiūrint to, dauguma moterų intuityviai nujaučia kokį 
darbą joms pasirinkti, kad daugiau būtų laimėta žmonijos gerovei.

Moteris ir šeima .
. ■ ' . r ■

Moters veikimas šeimoje yra nepaprastai svarbus bendrai žmonijos 
gerovei.

Šeima privalo vykdyti ne tik Dievo dėsnius, bet ir sociologinius 
dėsnius, ji turi užtikrinti žmonijos normalų priaugimą. Todėl šeimoje 
reikalingas ne tik fizinis, bet intelektualinis ir moralinis moters — mo
tinos bendradarbiavimas. 

• ■ ■ i

Moteris šiame motiniškame darbe ras tikrąją laimę, pilną savo 
asmenybės išsivystymą, jei ji nugalės egoizmą ir savimeilę, kas daž
niausiai trukdo moterį šios misijos pilnutiniam vykinimui,

Ypatingai šiais laikais, kada žmonija kenčia dėl šeimų irimo, ka
da dėl ekonominių būtinybių ar politinių sumetimų trukdomas norma
lus šeimos gyvenimas, moterų socialinė pareiga atstatyti ir geriau or
ganizuoti socialinio gyvenimo pagrindą — šeimą.

Su moters veikimu šeimoje rišosi šeimininkės darbas, vaidinąs 
labai svarbų vaidmenį namų ir tautos ūky. Katalikės yra tos nuomo
nės, kad visi šie medžiaginiai reikalai, kiek tai leidžia technikos pažan
ga, turėtų neapsunkinti moters namų našta, nes moteriai reikalingas lai
kas savo intelektualinei, moralinei ir dvasinei pažangai ir motinos —■ 
auklėtojos darbui.

Labai svarbu, kad katalikės visur pabrėžtų motinos - auklėtojos ir 
šeimininkės darbų svarbą, nes pastaruoju laiku didelis skaičius vedu
sių moterų laiko garbingesnių dalyku kurti materialines ir intelektua
lines vertybes šalia šeimos, negu dirbti motinos ir šeimininkės darbą 
namuose.
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Socialinė moters pareiga išeina iš šeimos ribų, nes ji turi teisę ir pa
reigą dalyvauti įvairiose socialinio ir pilietinio gyvenimo pasireiški
muose.

Be abejojimo, ne visos moterys ir ne visur turi pasireikšti, čia . 
priklauso nuo gabumų, asmeninių sąlygų ir kt. Kiekviena dirba so
cialinį darbą pagal savo įgimtus linkimus ir asmeninę sąžinę. Tačiau 
šiandien, kada taip sunkias problemas iškelia ir sprendžia gyvenimas, 
moterys privalo būti pirmose kovos eilėse.

Visa tai verčia raginti moteris sąžiningai dalyvauti pilietiniame ir 
politiniame gyvenime.

Visuomenė yra asmens ir šeimos tąsa. Ji privalo teikti asmeniui 
ir šeimai pagalbą ir globą, rūpintis jų gerove.

Išeidamos iš pareigos rūpintis bendra gerove, atsižvelgdamos į sa
vo sugebėjimus ir gyvenimo sąlygas, moterys privalo interesuotis pi
lietiniu ir politiniu gyvenimu, ir dalyvauti įstatymdavystės darbe. 
Rinkimų teisės yra natūralios teisės ir moters socialinė pareiga jų rei
kalauti.

Socialinė akcija
Socialinė akcija, plačiąja šio žodžio prasme dideliam moterų skai

čiui, yra socialinė šeimyninė pareiga, motinos socialinė įtaka į ma
žus ir didelius vaikus,

Vienoms socialinė akcija yra naujų socialinių idealų skiepyjimas: 
susirūpinimas paruošti vaiką, jaunuolį socialinei aplinkai. Kitoms so
cialinė pareiga yra teisingumo ir socialinio idealo vykdymas; susirūpi
nimas savo talentą, savo mokslą pašvęsti kenčiančios žmonijos tarny- 
bai. Vėl kitoms socialinė pareiga yra kasdienis pramonės darbas, 
komercijos darbas, t. y. dirbtuvė, biuras, kurie daro socialines įtakas 
darbo sferose. Visas šis veikimas privalo siekti atstatyti ir išlaikyti 
krikščioniškąją socialinę tvarką.

Tai plati dirva katalikių moterų apaštalavimui. Tik reikia per
žvelgti visas šias darbo sritis socialinės dvasios nuotaika. Vadinasi, mo
teris turi dirbti visose profesijose, kurios nėra ‘ priešingos jos pri- 

. gimčiai.
Nepakanka dejuoti dėl komunizmo invazijos, dėl kaikurių sociali

nių klasių neturto ar skurdo. Reikia numatyti, įspėti neapykantas, 
palengvinti vargą, ieškoti priežasčių, kurios šalintų visa, kas kelia 
abejones dėl Dievo gerumo ir teisingumo.

Čia socialinės akcijos, socialinės tarnybos uždavinys. Tenka 
konstatuoti nepaprastai didelį katalikų akcijos išsiplėtimą visuose kraš
tuose. Čia priklauso studijos, ankietos, vadovių paruošimas, socialinių 
įstaigų kūrimas, ir t. t.
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Maria Baers
Belgijos senatorė, Belgijos Katalikių Moterų Są
jungos įsteigėją, Tarptautinių Socialinių Mokyklų 
Sąjungos generalinė sekretorė, Tarptautinės Kąt. 

Moterų Sąjungos Centro biuro narys.

Pasiruošimas socialinei akcijai

Ši akcija turi savo discipliną, ji reikalauja mokslinio, teoretinio ir J - ‘
praktinio pasiruošimo iš filosofijos, ekonomijos, teisės, moralės ir re
ligijos dalykų. Įstaigos, kurios ruošia socialinei akcijai, vadinamos 
socialinio formavimo kursai, socialinės mokyklos, socialiniai fa-* 
kultetai.

Socialinės akcijos obalsis — lengvinti ir gydyti visais racionaliais, 
moksliniais ir modernais metodais žmonijos vargą ir skurdą.

Be to, socialinė akcija siekia apsaugoti ir atstatyti (preventyvinė 
ir konstruktyvinė). Dažnai ji vykdoma tarpusavio pagalba.

Skurdo priežastys pirmiausia kyla dėl ligos, nelaimingų atsitikimų, 
senatvės, anomalijų, konstitucinių, psichinių ir fizinių defektų, nedarbo 
ir nepakankamo atlyginimo net normalėse darbo sąlygose, ypač turint 
galvoj skaitlingas šeimas; moralinio pakrikimo; higienos nežinoji
mo ir t. t.

9

11



Čia priklauso visos priežastys, kurias socialinė akcija stengiasi 
nugalėti kolektyviniu ir individualiniu veikimu, viešųjų institucijų įta
ka, auklėjimu ir t. t.

Ji jungia suinteresuotus į savitarpio draudimo, auklėjimo ir kitas 
organizacijas.

Dirbantieji socialinėj akcijoj turi būti gailestingi ir turėti apaštalo- f 
vimo nuotaikos. Taip pat reikia siekti, kad mūsų moderniosios visuo
menės formos persiimtų teisingumo ir gailestingumo dvasia.

Ypač svarbu plėsti socialinę akciją kraštuose, kur labai dideli so
cialiniai skirtumai, kur turtuoliai nesupranta teisingumo pareigos ne
turinčiųjų atžvilgiu. Reikalinga išugdyti pažiūrą, kad turtingieji yra 
tik saugotojai turto, kuris pagal dieviškąją tvarką turi tarnauti visų ge
rovei.

Praeitais šimtmečiais pamažu, bet nuolat buvo vedama kova dėl 
krikščioniškųjų dėsnių įgyvendinimo socialinėj organizacijoje ir visuo
se socialinio gyvenimo pasireiškimuose. Ką matome šiandien? Lė
tai, žingsnis po žingsnio, ateina nesuprantantieji mūsų doktrinos grožio, 
ne priešų, bet karštų draugų vardu, užima visas socialinio gyvenimo 
sritis ir skleidžia materialistines ir ateistines pažiūras. Tai yra lėtas 
keitimas socialinės tvarkos kitų idėjų įtakoj, kurios principiniai skiria-

■ f , ’ ’ * * . . . ■ ■

si nuo katalikų.
< Kova eina ir pasireiškia visose veikimo srityse. Bet nėra ko nusi

minti. Praeiti šimtmečiai nebuvo geresni, tik pavojai mažesni ir kovos 
ne tokios aršios. Žmogaus drąsa, Dievo malonės padedama, gali pa
keisti pasaulį, praeiti šimtmečiai tai liudija.

Darbą pradėkime nuo pasiruošimo atlikti šių dienų moters sočia- 
i . ■

linę misiją! Pasiruošti reikia intelektualiniai, moraliniai ir religiniai. 
Tokio pasiruošimo galimumus privalo katalikės moterys turėti visuose 
kraštuose.

Į šį darbą kviečia katalikes Enciklika „Divini Redemptoris". Visas
• . , . ' ' '■ i

mūsų gyvenimas turi būti nukreiptas ta linkme, kad kiekviena taptu
mėm Bažnyčios socialinės doktrinos apaštale.

Mes dažnai nemokame elgtis taip, kaip reikalauja kasdieninis gy- 
venimas, paprastumas.* Mūsų įgimtas garbės troškimas, egoizmas pa- 
kiša koją ir į paprasčiausius dalykus pradedame žiūrėti- perdėtai, iš 
aukšto.

HENRY BORDEAUX
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Dr. O. Narušytė

Kelios moterys naujų pedagogi
nių idėjų dirvoje

Comenius, sudarydamas mokyklų sistemą, pačią pirmąją mokyklą 
(priešmokykliniam amžiui — iki 7 metų) vadina schpla mdterna (mo
tinos mokykla). Didysis graikas Platonas savo veikaluose: „Valstybė" 
ir „Įstatymai", kalbėdamas apie motinystės globą ir mažų vaikų auklė
jimą, sako, kad mažieji vaikai tegu žaidžia šventyklų kiemuose pri
žiūrimi savo auklių, o pastarąsias tegu prižiūri, joms teikia patarimų, 
garbingosios motinos. Pestalozzi motiną laiko tikrąja vaiko širdies auk
lėtoja, t. y. jai paskirtas. svarbiausias uždavinys doriniame ir religinia
me vaiko auklėjime.

Ilgais amžiais motina buvo laikoma nepavaduojama savo mažų 
vaikų auklėtoja. Tačiau atėjo laikai, kada ne visos motinos galėjo atlik
ti šią savo amžiną, natūralią pareigą. Atėjo laikai, kad motina vos pa
gimdžiusi pasauliui kūdikį, turėjo susirūpinti kuo ji ir jos vaikas mis, tu
rėjo skubėti į darbą, į fabriką, nes vienas tėvas nepajėgia visai šei
mai uždirbti. Dar sunkiau buvo našlei, likusiai su mažais vaikais. To
dėl pačios moterys atėjo į pagalbą savo likimo nuskriaustosioms sese
rims, taip, pav., geroji Luizė Scheppler (XVIII - XIX a.). Ji surenka 
vaikus, su jais žaidžia, dirba iki motinos iš darbo namo eidamos ateina 
vaikus parsivesi. Šį garbingą Luizės darbą įvertino Paryžiaus mokslo 
akademija ir paskyrė jai atlyginimą — dorybės premiją.

Pamažu bręsta mintis: žmogaus vieningam apklėjimui reikalinga 
dar viena papildomoji įstaiga. Iki šiol tik 7 metų vaikas eidavo į mo
kyklą — sistemingą auklėjimo ir mokslinimo įstaigą. Atrodo, kad šių 
įstaigų eilę dar reikia papildyti sistematinga priešmokyklinio auklėjimo 
įstaiga. Juo labiau tai atrodo svarbu, kad dabar šeima tai spaudžiama, 
tai vėl kitais atžvilgiais blaškoma neįstengia pakankamai ramiai, atsi
dėjusi savo vaikus globoti ir išauklėti.

Vieningas žmogaus auklėjimas! Ši idėja neduoda ramybės Fr. 
Frobeliui. „Jau žinau, ši vaikų įstaiga vadinsis vaikų sodu", šaukia 
jis užlipęs ant kalno ir išvydęs po savo kojomis puikų, sodais žydintį, 
Tūringijos kraštą. Vaikų sodais bus nusodintas visas kraštas! Pirmie
ji Fröbeliö padėjėjai auklėjimo darbe buvo vyrai. Tačiau Fröbelis nė-
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rimo be bendradarbių moterų. Jis — šis moteriškos intuicijos ir jausmo 
gerbėjas — turbūt, intuityviai nujautė, kad be moterų talkos jo idėjos 

• . * ■ ■ * * »

surašytos į mažytį tomelį gali supelėti bibliotekų lentynose ir niekad 
nevirsti realiu veiksmu*— gyvenimu. Jis asmeniškai ieško moterų pa
ramos, tai kviesdamas jas būti bendradarbėmis, tai tardamasis su jo
mis, arba planuodamas ateities darbus. Jis ir viešu raštu (1831 metais 
„Laiškas moterims”) kreipiasi į -visas moteris kviesdamas į auklėjimo 
talką. Fröbelis pagal savo filosofiją susidaręs pažiūrą apie vyrą ir mo
terį, apie iš abiejų lyčių santykiavimo kylančių darbų vaisingumą, 
skiria moteriai garbingą kultūrinę misiją — auklėjimo darbą. Iš daugy
bės moterų talkinusių Frobelį ypatingai išsiskiria trys, turėjusios įtakos 
į vadinamosios Fröbelio sistemos sukūrimą, išvystymą ir jos praktišką 
pasisekimą. .

Viena iš jų, Fichtės ir Schleiermacherio mokinė, kuriai Fröbelis 1818 
metais piršdamasis rašo esąs „visiškai įsitikinęs”, kad be moters sie
los, be moteriškosios minties, jis kaip auklėtojas nieko negalįs nuveik
ti, negalįs savo kūrinio užbaigti. Šioji moteris, Wilhelmine Hoffmeis
ter, tapusi Fröbelio žmona iš tikrųjų sudarė tokias sąlygas, kad vyro 
idėja,, kaip sėkla, galėjo surasti realią dirvą, kurioje pasėta, ji galėjo 
išdygti ir augti. Ji sudarė tą šeimą, kurios Fröbelis ilgėjosi, kurioje, pa
sak jo, įvyksta „aiškaus, peržvelgiančio proto su jautriu kūrybiniu 
jausmu” susijungimas; šeima esanti regima būtina šito proto ir jausmo 
susijungimo išraiška. Wilhelmina atvykusi į Keilhau, į Fröbelio mo
kyklą, radusi labai nepalankias gyvenimo sąlygas, mokėjo kasdien au
kotis. Ji sujungė mokinius ir mokytojus į vieningą šeimą, ji visų vadi
nama motina. Pats Fröbelis jaučia, kad jo gyvenime dabar užpildyta

■ ■ . ■ . • _ ■ ■ . .

spraga, jaučia, kad per šią moterį jo idėja gali tapti kūnu. Vertindama 
Wilhelminos pedagoginius sugebėjimus aukštos kilmės moteris Armin 
Bülow kreipiasi į ją siūlydama įsteigti mergaitėms mokyklą. Šių projek
tų įvykdymą sukliudė Wilhelminos silpna sveikata. Ramus, aiškus 
Wilhelminos sprendimas turėdavo lemiančios reikšmės visuose Fröbelio 
darbuose, padėdavo jam nugalėti įvairius sunkumus. Apie tai kalba 
pats Fröbelis laiške, rašytame magistrei Schmidt po žmonos mirties. 
W. Lange tvirtina, kad be šios pirmosios žmonos, pasaulis nebūtų turė
jęs tokios pedagoginės asmenybės, kokią jis dabar turi Fr. Fröbelio 
asmeny. 1 i

bet Fröbelis ilgėjosi įpėdinės, dvasinės universalinės paveldėtojos, 
„kuri būtų atstovė besivystančios auklėjimo idėjos visoje jos visumoje, ir 
tik moteriška širdis ir nuotaika gali visą vaiko gyvenimą vieningai puo
selėdama savy išnešioti", rašė jis savo laiške Idai Seele1)i Čia jis pri-
will I ii 1.1 I. ■■iii Ii ........ ■■■.-iii. ■■ ■■■■■■

i) M. Müller, Frauen im Dienste Fröbels. Leipzig. 1928. 39 p., 
.. ■ »
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simena Mariją, kuri visą sūnaus gyvenimą puoselėdama savy išnešio
jo. Kiek žmonija turi būti dėkinga šiai motinai su nekalta mergaitės 
širdimi ir mintimi. Fröbelis surado tokią savo įpėdinę —Berthes von 
Marenholtz -■ Bülow asmeny. Ši kilminga, įtakinga, išsilavinusi mote
ris; kuri dar prieš susitikdama su Fröbeliu, jau galvojo apie liaudies 
auklėjimą, pamačiusi senį Frobelį, žaidžiantį su vaikais ir susipažinusi 
su jo idėjomis, jo įstaigomis, tampa jo idėjų skelbėja, karšta propagan
diste. Ji tikėjo, kad šis naujasis auklėjimas gali išgelbėti nuo viešpatau
jančios revoliucinės netvarkos, dvasios griovimo. Tik taip auklėjamas 
žmogus galįs išaugti geru žmogumi, nės šie principai geresni ir tikresni. 
Visą savo įtaką ši moteris panaudoja savame krašte, Braunschweige, 
skelbdama Fröbelio idėjas, padėdama joms realiai įsigyventi. Tačiau ji 
tuo nesitenkino ir Fröbelio misiją vykdydama keliauja į užsienį. Ap
lanko Angliją, Prancūziją, Belgiją, Olandiją, Šveicariją, Italiją ir visur 
jai sekasi, visur ji sudomina žmones Fröbelio auklėjimo idėjomis. Jos * „ • . * * .
pastangų dėka kuriamos įstaigos. 1861 m. jos pastangos apsivaini
kuoja vaikų darželių auklėtojų parengimo įstaigos įsteigimu Berlyne, 
kur ji pati mokė ir savo mokines sužavėdavo Fröbelio idėjomis. Kad 
šeima susipažintų su Fröbelio idėjomis, ir kad ne tik maži vaikai, bet 
ir vyresni būtų auklėjami pagal Fröbelio idėjas, ji su Fröbelio draugais 
įsteigia. 1871 m. Visuotinę Auklėjimo Draugiją. Ne tik žodžiu ji skelbė 
Fröbelio mokslą, bet ir raštais. Svarbiausias jos veikalas —- „Darbas 
ir naujasis auklėjimas". Čia ji skelbia tezę: darbas turi tapti mokslu 
(iki mokslo laipsnio pakeltas). Savo bendradarbių buvo laikoma fana
tike, kuri vienai idėjai pašvenčia visą savo gyvenimą. Toji fanatikė, 
gal ir sąmoningai ja buvo, nes auklėjimą ji laikė pačia garbingiausia 
moteriškosios lyties kultūrine misija. Ji negalėjo šalia savęs pakęsti 
net Fröbelio draugų, kurie ne taip manė, kaip ji pati. Nors ji pripažino 
Henrietos Breymann, Fröbelio giminaitės, gabumus ir atsidėjimą Fröbe
lio mokslui, tačiau ji negalėjo su ja sugyventi, nes pastaroji kitokiomis 
akimis žiūrėjo į mokytoją. _

Šioji mokinė jau būdama Keilhau įstaigoje, negalėjo pakęsti savo 
mokytojo asmenybės, kuri slėgė, gniuždė josios pačios asmenybę. Ji 
pabėgo nuo jo. Ji pasišalino, kad jos asmenybė galėtų subręsti nuoša
lioje ramybėje. Ir išaugo tikrai didinga Henrietos Breymann asmeny
bė, toje ramioje vienatvėje. Ji sugebėjo Fröbelio mestas pasauliui idė
jas surinkti, išugdyti, aprengti ir į žmones išleisti. Kalbant apie Fröbe
lio sistemą būtinai šalia Fröbelio iškyla ir Henrietos Schrader - Brey
mann vardas, nes be pastarosios darbo gal neturėtume šiandien vadi
namosios Fröbelio sistemos. Savo bendradarbei (E. Bothmann) ji rašo: 
„Žiūrėk dalyko esmės, bet, dėl Dievo meilės, būk visai savarankiška... 
mūsų mokytojo artimumas neša mus į entuziazmą, į aukštybes, bet taip ■ ‘ • » *
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aplenkiami maži ir mažiausi dalykai, iš kurių turi viskas iškilti, jeigu 
norima stovėti ant žemės, ant pamatų. Kaikuriuo atžvilgiu šie maži 
dalykai yra kūnas, be kurio nieko nėra žemėje regimo. Atsimink ge
rai: viskas turi būti ideališkai realu, kas tikrai nori atnešti palaimos''’).

Mergaičių pedagogikos istorijoje paminėtina, kad Henrieta Watzü- 
me įsteigė mergaitėms auklėjimo įstaigą (Landeserziehungsheim), ku
rios branduolį sudarė jos tėvų šeima — jos seserys ir brolis. Prie mo
kyklos buvo ir vaikų darželis, kur vyresnės mergaitės galėjo išmokti 
globoti vaikus, juos auklėti. Vėliau mergaitės čia galėjo pasirengti ir 
profesijai — mokytojos ar vaikų .darželio auklėtojos. Ši mokykla vadi
nama pirmtakė „ateities moterų mokyklos".

Be Fröbelio idėjų Henrietai Breymann ypatingai buvo artimos Peš- 
talozzi mintys, didmiesčio (apsigyvenus Berlyne) socialiniai santykiai, 
taip pat ji vis labiau domėjosi aktualiomis moterų judėjimo problemomis.

Švelnus įsijautimas į vaiko sielą ją labiau suartina su Pestalozzi 
ir atitolina nuo Fröbelio vaiko žaidimų sistematikos. Ji kritikuoja to 
laiko darželius, kuriuose aklai laikomasi Fröbelio schemos, o ne dva
sios. Ji gailisi „vargšų vaikų, kuriems viskas brukama, poetinama, dai
nuojama, statoma". Ji sutinka, kad Fröbelis yra kūrėjas, bet ji įsitiki
nusi, kad tik moteris gali pašalinti nuo tų žaidimų, vaikų darbų tuos 
matematiškus Fröbelio graučius ir suteikti dalykui dvasios, kas vai
kui taip artima.

Henrieta buvo ypatingai susirūpinusi mergaičių mokyklomis, nes 
mergaitėms ir tyliame šeimos gyvenime reikalingas sąmoningas dva
sinis gyvenimas, išlavinta inteligencija. Apie mergaičių ugdymą ji 
kalba 1872 m. savo knygelėje „Über die Grundzüge der Ideen Friedrich 
Fröbels". Praktiškai ji tęsia Watzume pradėtą darbą. Prie vaiko dar
želio neturtingiems vaikams Berlyne, ji įsteigė 1878 m. vaikų darželių 
auklėtojų seminariją. Prie šio darželio Henrieta įsteigė mokyklinio am
žiaus vaikams vaikų židinį ir net pirmuosius mokyklos skyrius (jai daug, 
padėjo organizacijos, kuriose ji pati su vyru dirbo, pav. Tautos Auklė- ' 
jimo Sąjunga). Vėliau ji įsteigė prie kursų — auklėtojų seminarijos 
virimo ir namų ruošos mokyklą. Tokiu būdu ji yra Berlyno Pesta
lozzi - Fröbelio namų įsteigėja, kurie ir šiandien veikia, ir pagal kurių 
pavyzdį smeigiami buvo auklėjimo — mokymo namai ir kituose kraštuo
se (Suomijoj, Anglijoj, Šiaurės Amerikoj ir kitur). Jos įsteigta vaikų dar
želių auklėtojų seminarija yra lyg pradžia socialinės moterų mokyklos. 
Vėliau prie jos prijungta gerbūvio mokykla (Wohlfahrtschule). Šian
dien Pestalozzi-Fröbelhaus yra milžiniška įstaiga, kurioje mergaitės ir 
moterys parengiamos socialinėms ir auklėjimo profesijoms.

■' ...................... .............. ' f '

i) M. Müller, Frauen im Dienste Fröbels. 140 p.
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Dr. O. Narušytės vedamo vaikų darželio orkestras. Dr. O. Norušytė prie pijanino,

Tačiau tikroji Henrietos kūrybos sritis buvo ir pasiliko vaikų darže
lis. Savo užrašuose ji kritikuoja Fröbelio sistemą: „Ji nepakankamai 

č ■ ■ ’ • •

paiso vaiko fantazijos, ji neduoda jam pakankamai laiko ir ramybės sa- 
* , ■

varankiškai išsivystyti, Norima vaikus peranksti protinti...
I ■ . . . • ■

... perdaug kreipiama dėmesio į vienpusišką rankų darbą, užuot 
leidus vaikui gamtoje žaisti ir dirbti"'). Jos kūrybinė mintis buvo duoti 
darželiui „mėnesio temas", kurios ir šiandien darželiuose turi pasiseki
mo. Kaip Fröbeliui, taip ir Henrietai vienas iš pagrindinių principų bu
vo: ne mokykla yra pagrindas ir pavyzdys, bet šeimos darinis ir reli
ginis gyvenimas; ne mokytoja, ar darželio auklėtoja yra pirmykštis 
auklėtojos pavyzdys, bet motina. Ji smulkiai nurodė, koks turėtų būti 
darželis, kas ir kaip jame turi būti dirbama; visus duodamus nurodymus 
ji pati įvykdė, ,

Šias moteris seka visa eilė kuklių darbininkių, iš kurių vienos dau
giau sekdamos, pamėgdžiodamas išlaikė savo mokytojų idėjas, kitos 
daugiau savarankiškai kurdamos sužibėdavo ir papildydavo, ar išly-

• T. . ... - •

i) M. Müller, Frauen im Dienste Fröbels. 128 p.
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gindavo — patobulindavo šį visų auklėtojų bendrą/kurinį — auklėji
mo sistemą. Paminėtina Paulina Kergomard, kuri XIX dirbo Prancūzi
joj, steigdama ir tvarkydama vaikų darželius.

Paskutinio šimtmečio pabaigoje, šio pradžioje vėl praplėšė auklėji
mo rutinos plutą geniali moteris — italų tautos pedagogė —- Marija 
Montessori. Ši geniali, bet ir darbšti moteris, susidomėjusi psichiniai 
atsilikusiais, nenormaliais vaikais, kreipia savo akis nuo medicinos į 
auklėjimą ir laiko jį gydymo priemone. Ji susidomi Itardo ir Eduardo 
Seguino raštais, juos kaligrafiškai (kaip ji pati sako savo pirmojoj kny-

. • • * / ■ . * . ‘ ’

goj „Pėdagogie Scientifique") perašinėja, kad geriau galėtų įsigilin
ti į šių pedagogų mintis. Ji pati savo rankomis dirba įvairias vaikų lavi
nimo reikmenis. Pirmieji Montessori sistemos vaikų namai atidaryti 
1907 metų sausio mėn.

Pirmoji uoli Montessori bendradarbė buvo Ona Maccheroni. Ji ir 
šiandien uoliai dirba, ypač montesorišką metodą pritaikydama muzika- 
liniam auklėjimui ir muzikos mokymui. Duosnią rėmėją medžiaginiu 
atžvilgiu Montessori rado kilmingos Marijos Marani Guerrieri Gonzagos 
asmeny. Šiais laikais Mariją Montessori supa didelis būrys bendra
darbių, kurie atsidėję varo propogandą už montesoriško auklėjimo idė
jas. Kurdami įstaigas (vaikų namus, pradžios ir vidurines mokyklas) 
stengiasi įgyvendinti jos skelbiamas idėjas. Ypač Anglijoj (Matthews 
šeima) ir Olandijoj (ponia Joosten) plačiai dirbama Montessori auklėji
mo idėjų įtakoje, t . ,

Montesoriški mažų vaikų darbo reikmenys jau visiems pažįstami. 
Be abejo, ne vienodo jie sulaukia pritarimo, ne visų bandoma juos 
praktiškai pritaikyti. Pastaruoju metu atrodo, kad Montessori yra dau
giau susidomėjusi savo vaiko pedagoginės mistikos kūrimu, reikia pa
žymėti, kuria ji neretai turi platesnės įtakos, negu savo didaktine me
džiaga.

Beveik tuo pačiu laiku, kaip Montessori randame ir kitą pedagogą, 
gal daugiau dirbantį Fröbelio idėjų kryptimi, tai O. Dėcroly. Ir jo žy
miausios bendradarbės yra moterys: jo žmona (jo paties šeima yra jam 
lyg modelis; čia jis pirmiausia pritaiko savo idėjas; jis -— kaip ir Fro- 
belis — šeimyninės pedag. atstovas), uoli talkininkė A. Hamaide (dabar 
turi savo mokyklą Briusely) raštu, žodžiu ir gyvu darbu skelbia savo 
mokytojo pedagogines idėjas, Degand, Monchamp drauge su Dėcroly 
kūrusi, tvarkiusi, sistematizavusi pedagoginius žaislus ir dabar toje 
srityje dirbanti, ir kit. Dėcroly sistema daugiau įsigalėjusi savo tėvy- 
nėję. Belgijoj ir jos kolonijose.

Visoms šioms pedagogėms rūpėjo vieningas žmogaus auklėjimas. 
Darželį šiais laikais, šiandieninėse sąlygose, jos laiko būtinu priedu 
prie Visos mokyklų ir auklėjimo įstaigų sistemos. 

’ ■ * • k • .
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Giedrė Juodvalkytė

JDcisakijk

Pasakyki, ką laimė mums žada, 
Pasakyk, jei gali.
Karalaitis tai laimę atrado
Užkeiktos karalaitės pily-

Aš žinau tokią pasaką seną
— Stiklo kalne gyveno jinai — 
O dabar kurgi laimė gyvena 
Pasakyk, jei žinai.

Jaunas žvejas sau laimę sugavo
Plonu tinklu iš marių žalių, 
O kuom laimę sugausiu aš savo 
Dar sumot negaliu.

Kur dabar reikia laimės ieškoti,
Pasakyk, jei gali,
Gal ramunės žiedely rasotam, 
Gal stiklinėj pily.—

Ir Lietuvoje vaikų darželiais daugiausia susidomėjo moterys, ar 
tai juos steigdamas ir vesdamos, ar tai remdamos ir propoguodamos. 
Dauguma jų yra kuklios darbininkės — kasdieninės kūrėjos, kurios 
akmenėlį prie akmenėlio dedamos tikisi pastatyti lietuviško vaikų dar
želio rūmus. Turime ir organizacijų, kurios ypač rūpinasi vaikų dar- » 
želiais. Joms vadovauja taip pat moterys, kaip M. Nemeikšaitė „Lie
tuvos Vaiko" pirmininkė, arba uoli Montessori idėjų skleidėja ir vykdy
toja M. Varnienė. Pastaruoju laiku susibūrė ir katalikės darželių auk
lėtojos, kurių pirmininkė Ä. Sipavičienė - Jeržamskaitė. Jos turi ir sa
vo organą, t. y. priešmokyklinio .auklėjimo skyrių „Lietuvos Mokykloje".
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Ganytojiškas laiškas apie auklėjimą
r

Neseniai mūsų vyskupai išleido ganytojišką laišką apie auklėji
mų, kartu įspėdami budriai saugotis auklėjimo darbe kažkurių mūsų 
dienų klaidų.

„Ką reiškia auklėti jaunutį žmogų? Šv. Tėvas sako, kad tai yra: 
„ugdyti žmogų tokį, koks jis turi būti ir kaip turi elgtis šios žemės gy
venime/ kad pasiektų aukštąjį tikslą, kuriam yra sutvertas", tai yra, 
kad būtų išganytas. Iš jaunučio žmogaus turi išaugti savo tikėjimo 
dalykuose susipratęs ir doras katalikas, geras Bažnyčios vaikas, nau
dingas savo kraštui pilietis ir tinkamas visuomenės narys.

Auklėjimu rūpinasi trys bendruomenės: „šeima, valstybė ir Baž
nyčia turi teisę ir pareigą auklėti jaunimą, tik kiekviena savo srityje, 
viena kitai nekliudydama, bet suderintai veikdamos ir viena kitai pa
dėdamos".

Bažnyčios teisės ir pareigos

Šventas Tėvas savo rašte pabrėžia:
„Yra nenusavinama Bažnyčios teisė ir drauge nepakeičiama jos 

pareiga žiūrėti viso josios vaikų ir tikinčiųjų auklėjimo visose įstaigose, 
viešose ir privatinėse, ne vien tik iš atžvilgio į dėstomus tenai tikybos 
dalykus, bet ir iš atžvilgių ir į visus kitus mokslus ir į visus parėdymus, 
turinčius santykio su tikyba ir dorove."

Bažnytinei vyriausybei rūpi. „Ar nėra ko prieš tikybą ar dorovę va
dovėliuose, ar nėra kas kalbama ar daroma mokykloje, kas nesuderi
nama su bažnyčios mokslu ar bent gali sudaryti pavojų krikščioniška
jam auklėjimui, kokį dorovinio gyvenimo pavyzdį duoda mokiniams 
jų mokytojai ir auklėtojai, ar prisilaikoma padorumo fiziniame auklėji
me, pasilinksminiųiuose ir visais kitais atvejais".

„Bažnyčiai labai rūpi ir ji , kiek gali, reikalauja, kad mokyklose 
pagal Leono XIII žodžius: „ne tik kad tam tikromis valandomis būtų ti
kyba dėstoma jaunuoliams, bet kad ir visas kitas ugdymas kvepehį 
krikščioniškuoju religingumu, nes jeigu to trūksta, jei tas šventas dvel
kimas neina per ją, nešildo mokytojų nei mokinių sielų, tai maža nau
dos gali būti iš bet kurio mokslo; dažniausiai iš jo būna tik žalos ir tai 
nemažos".

„Tik deja, tokios pavyzdingos mokyklos dažnai nebūna tos, kurias 
išlaiko valstybės. Iš čia ir suprantama, kodėl bažnyčia ir susipratu- 

. 18 . <
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si katalikiškoji visuomenė visuomet nori turėti savų katalikiškųjų mo
kyklų, stengiasi naudotis jiems priklausančia teise turėti savo mokyk
lų, ne tik jaunimui mokyti, bet ir įstaigų mokytojams rengti, kaip moky
tojų seminarijos, katalikiški fakultetai, net katalikiškas universitetas."

Valstybės teisės n pareigos

„Valstybės tikslas yra jos piliečių žemiškoji gerovė, tai yra taika 
ir saugumas, ir drauge didesnė dvasinė ir meterialinė gerovė, kokia 
tik galima šiame gyvenime, pasinaudojant piliečių vienybe ir darbo 
sutarimu, Valstybės valdžios yra dvejopa užduotis: apsaugoti ir 
stiprinti, bet nepaglemžti šeimą ar asmenį, nei atstoti jų vietą."

„Todėl Valstybės teisė ir pareiga yra apsaugoti įstatymais šeimos 
ir Bažnyčios teises auklėti krikščioniškai vaikus; apsaugoti pačių vai
kų teisės, kai tėvai negali auklėjimo uždavinio atlikti dėl apsileidimo 
ar nevertumo; apginti jaunimo tikybinį ir dorovinį auklėjimą, prašali
nant priešingas viešąsias kliūtis; šelpti, teisingiau remti, krikščionišką 
auklėjimo ir mokymo darbą; reikalauti ir rūpintis, kad visi piliečiai pa 
kankamai žinotų savo pilietines bei tautines pareigas ir turėtų užtenka
mą protinį, dorovinį ir kūninį išlavinimą".

Bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas auklėjimo darbe
• . ' ‘ ’ • 

■■ . . . v

„Turint visa tai prieš akis, negali būti iš to gera nei Bažnyčiai nei 
valstybei, jei auklėjant jaunimą, jų darbas kaikur nesiderina ir ne
norima suprasti gerų ir teisingų bažnytinės vyresnybės norų. Pav., 
Bažnyčia peikia ir smerkia vadinamuosius moderniuosius Šokius, ras
dama juos doroviniam auklėjimui dažnai žalingais ir visuomet pavojin- 
gaiš, o mokyklų vadovybė jų jau nebedraudzia vidurinėse mokyklo
se; Bažnyčia žiūri į mokyklų kapelionus ne vien tik kaip į tikybos 
mokslo dėstytojus, bet ir kaip į mokinių krikščioniškosios dorovės 
auklėtojus ir dvasios vadus; tuo tarpu mokyklų vadovybės kapelio
nams tos auklėjimo teisės dažnai nenorėtų pripažinti ar net kartais 
stengiasi kapeliono įtaką mokiniams sumažinti, užmiršdamos, kad ka
talikų tikėjimas nėra vien teorija, kurios užtenka tik išmokti, bet jis yra 
gili gyvenimo praktika, prie kurios reikia nuolat, iš mažų dienų, pra
tintis ir būti auklėjamam; arba vėl kiek išeina nesusipratimų dėl lais
vo ir pilnesnio mokinių dalyvavimo „Katalikų Akcijoje", kuri yra tiek 
labai vertinama Šv. Tėvo Pijaus XI ir kurią Vyskupai randa labai nau
dingą tikybos mokslo ir krikščioniškojo auklėjimo pagilinimui moki
niuose".

■ . ' J" - ■'. ■: . • 19
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Tėvų teisės ir pareigos vaikų auklėjime

„Gimdytojai turi labai svarbią pareigą, sako Šv. Tėvas, sulig išga- t ♦ . .
le rūpintis, religiniu, doroviniu, kūniniu ir pilietiniu vaikų auklėjimu ir į 

' ’ ■ . . -i*

tuo, ko jų kūnams gyventi reikia patiekti".
„Tėvų teisė auklėti savo vaikus nors yra labai šventa ir didelė, 

tačiau nėra, neribota,, nes ir Bažnyčia ir valstybė taip pat turi čia savo 
teisiu. — -

Krikščioniškoji šeima duoda ir geriausią aplinkumą krikščioniška
jam vaikų auklėjimui. Jei šeima yra tvarkinga ir protingai drausminga, 
jei joje žiba krikščioniškosios dorybės ir ypač tėvai rodo gražų gyveni- ~ . ~ 
mo pavyzdį, tai galima turėti džiaugsmingos vilties, kad jaunoji karta 
išaugs stipri ir skaisti savo dvasia ir bus iš jos palaimos Bažnyčiai, 
valstybei ir visuomenei", 

s * .z ' _ J ’ , " r

„Taip pat labai naudinga, kai jaunimas dalyvauja bažnytinėse ar 
katalikiškose organizacijose, kurios kelia jo tikybinį susipratimą". 

• . . . . ’ . ■

' • ■ 1 ■ ■ , t

Mokyklos užduotis auklėjime

„Jaunimas mokykloje įgyja vis naujų žinių pasauliniuose moksluo
se. Kartu turi eiti ir žinių praplėtimas ir pagilinimas tikėjimo dalykuose. 
Kaip būtų negražu ir nesveika, jei jaunuolis ar jaunuolė išaugtų norma
liai visu kūnu, o liktų neišaugusios rankos ar kojos! Tačiau daug ne 
sveikiau ir pavojingiau yra jų dvasiai, kai jie daug ir gerai žino tuos 
mokslus, kurie juos ruošia šiam trumpam žemės gyvenimui, o yra tartum 
maži vaikai, nežinodami savo tikėjimo ir nenusimanydami apie tai, kas 
juos turi paruošti amžinajam išganymui. Todėl suprantama, kaip labai 
yra svarbu mokslus einančiam katalikų jaunimui, kad mokyklose būtų 
pakankamai plačiai ir tinkamai dėstoma tikyba, kad mokiniai gražiai 
jos pamokomis naudotųsi ir kad jie tuo būdu galėtų sau sudaryti tvir
tesnį katalikišką galvojimo būdą ir aiškesnę pasaulėžiūrą". 

• ’ . * ■ , *

„Mūsų laikais tikybiškai mažiau susipratę arba nuo katalikybės 
nutolę žmonės pradeda mažiau bevertinti tikybos dėstymą mokyklose. 
Atsiranda net tokių, kurie norėtų, kad ir mūsų krašte būtų suteikta gali
mybė vaikus atleisti nuo tikybos pamokų lankymo mokyklose, jei to jų* ' 
tėvai ar globėjai pageidauja. Neklausykite, brangieji Kristuje, tokių 
gundytojų. Katalikų jaunimo niekas neturi teisės atleisti nuo pareigos 
savo tikėjimą pažinti, nenusidėdamas prieš Viešpatį Dievą ir savo sąži
nę. Jei kuriuose kraštuose įstatymai ir leidžia vaikams neklausyti ti
kybos pamokų mokyklose, kai tokį savo norą pareiškia jų tėvai ar glo
bėjai, tai toks žmonių išleistas įstatymas nenuima atsakomybės prieš 
Aukščiausiąjį Teisėją ir tokiu įstatymu negalima naudotis". * A *.*’*'• *
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j ■ B. Buivydaitė
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V e l n i as
r- . .

1 ■ ■

Tik žymu/kad švinta rytinis dangaus kraštas prabalo, kaip 
prižilintos kruopos. Pati aukštuma dar pilna guviai mirksinčių, ple
venančių žvaigždžių, o paukščių kelias, lyg plonutė šilkinio muslino 
juosta, pasitiesęs per vidurį, baluoja.

Gerokai pasnigta. Eglės, abipus kelio eilėmis sustojusios rimtai 
laiko ant šakų didelius balto puraus sniego kupstus, lyg kūmos neš
damos vaikus krikštam

Šaltelis nedidelis.
. . A ■ • . • . ■‘ -v*-

Gerai pravažinėtu keliuku, plačiausias roges traukdamas, tingiai 
kicena baltas arkliokas. Prie lanko pritvirtintas nemažas skambalas 

I . ■ * * .

■ garsiai, vienodai skardenas!.
i ■ * t ■ i ' ,

Gale rogių kūpso žmogus didžiausiais, juodais kailiniais apsila- 
minęs, marga juosta susiveržęs^ ant galvos pažaliavusių baroninę ke- 

( purę užsimaukšlinęs. Užversta kailinių apikaklė murdo galvą. Jei 
ne kartais žybčiojęs papiroso galas ar ne duslus „no — o", galėtum 
pamanyti, kad čia kelmas riogso.

j Baigiant važiuoti iš eglyno, vxs labiau ir labiau palšėjo dangų.:
Rytai švelniai paraudo. Žvaigždės viena po kitos blyško ir . nyko. 
Prunkšdamas arkliokas įsuko pro kaimą. Dauguma kaminų jau pū
tė aukštyn juodus dūmus, o iš langų, lyg vilkų akys, žybčiojo šviese- 

J lės. Iš vienos pavartės išlindo kudlotas šuo, užkimusiu balsu lodą 
mas, bet porą žingsnių pacimbinęs, giliai žiovaudamas, sustojo.

Išvažiavus iš kaimo, kaip ant delno išsipylė miestelio trobos, iš 
kurių vidury stiepėsi į dangų aukšti bažnyčios bokštai. Netrukus su- 

i - - ■ fe ’ v»«
i virpo ir skardus varpo balsas, sveikindamas ateinančią dieną. 

— < '

Važiuotojas nusižiovavo, perbraukė per ūsus ir, lyg muses baidy 
damas, pamatavo aplink nosį, vadinasi, persižegnojo1. Jo gana purios 
ir stambios lūpos ėmė judėti krutindamos rudus ūsus — „Sveika Mari
ja, malonės pilnoji..." kartais pusbalsiu ištrūkdavo maldos žodžiai. 

.■ Juo arčiau miestelio šliaužė, juo vadeles dažniau truksėjo. Ir pats
pasitempė, tiesiau atsisėdo. Pasmaukė aukštyn visai ant akių beužli
pančią kepurę, atsikrankštęs nusispiovė ir net šmaukštelėjo botagu.
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Pravažiavęs ilgą, pakrypusių trobelių apstatytą, miestelio gatvę, pa
suko kiton siauresnėn ir čia prie vienos nedidukės trobelės, iš kurios* . ■ » 
kamino irgi jau vertėsi dūmai, sustojo.

Išsirangęs iš vežimo, patrepsėjo sunkiais batais, mankštindamas 
kojas, atsivertė kailinių apikaklę, pririšo arklį ir iš tarpo daugelio pieno 
skardinių ir puodynių, ištraukė vieną šieno gniužulu užkimštą ir, abiem 
rankom apkabinęs, ėjo vidun. _

Durys pačios atsidarė — tarpdury stovėjo jauna moteriškė.
— Tegul bus pagarbintas...
— Ant amžių... O, koks ankstyvas, vos spėjau iš lovos išvirsti, ‘ . • • . ~ » ' ■ . ■

— sublizgėjo baltų, kaip perlai, dantų eilė tarp raudonų sultingų lūpų, 
o stambi geltonų plaukų kasa tabalavo ant nugaros iš po baltos skare
lės.

— Ankstyvas... o tu dar ankstyvesnė, — padėjo ant stalo puody
nę ir, nusitraukęs pirštines, trynė rankas, šildydamasis prie ugnies, — 
prieš dieną išvažiavau... bet, kol atšliauži...

— Tur būt, šalta? —- pasigrąžė Kazienė, — anksti pakūriau — vai
kams bus šilčiau atsikelti. Per naktį vėjas taip išpusto trobą, kad rytą, 
kaip ledaunė...

Troba susidėjo iš dviejų kambarėlių ir priemenės. Pirmasis dides
nis ir jo vienoje kertėje riogsojo didelė duonkepė krosnis, o pasieniais 
ir ant sienų < visi šeimininkystės reikmens.. Antras lentelėmis atitver
tas „salionas" ir „miegamasis". Bet abu kambarėliai tvarkingi ir šva
rūs: niekas po kojomis nesimėtė, kiekvienas daiktelis savo vietą turėjo. 
Langai baltomis batastinėmis užuolaidomis užleisti.

— Ąr sveikesnė? —mostelėjo galva vyriškis į „miegamąjį" ir, iš
traukęs iš kailinių kišenės porą raudonskruosčių obuolių, padėjo ant 
stalo.

— Jau dėkui Dievui išbėrė... Niekas tymais apylinkėj ir neser
ga, iš kur ir gavo... Dabar ir Kaziukas pradėjo karščiuoti.

. — Išgys... — patvirtino: — visiems reikia persirgti. Dar geriau, 
kad anksčiau. O kaip tu gyveni? — apkabino pečius, stipriai prie sa
vęs prispausdamas, o jo burnos kvapas buvo, kaip ugnis... 1

— Juokdarys... tik vakar matėmės, — šyptelėjo moteriškė.
Bar... bar... bar... kažkas pabeldė į langą kartą ir antrą.
Vyriškis atsitraukė nuo moteriškosios ir ištraukęs papirosą ėmė 

degti. Jo rankos truputį virpėjo, ilgai braukė degtuką, ir ugnis šmęšė- 
lavo, kol uždegė papirosą... 1 • *

Tur būt, Marė atbindzeno, —rudi ūsai nekantriai krustelėjo, — nu
šalo jau nosį...- nebapakenčia. Pasiimk ką, eime...

— Aš tuoj tik puodą prikalsiu, — pylė vandenį. \
r

22 ■

24



Vyriškis užsisagstęs kailinius, užsimovė kepurę ir išsibrazdino 
laukan.

Aplink vežimą sukinėjosi moterų būrys su indais rankose. Vienos 
sušalusios trepsėjo, antros dangstė pieno skardines visur kišdamas no
sį. . . . .

— Ar turi varškės? Grietinės? Sviesto? — pasipylė klausimai, 
kaip iš rankovės.

— Man du litru pieno, — kišo Marė ąsotį...
— Taigi, taigi.. . visoms kartu, — nerangiai sukosi vyriškis pilda

mas pieną, seikėdamas varškę ir sverdamas sviestą.
— Aš iš šitos nenoriu, — atitraukė ąsotį Marė: — nupilstytas... o 

kam aną laikai? — nuvožė Marė nepraimtą pieno skardinę.
— Nenori... neimk... —atgal užvožė dangtį vyriškis.
— Neimk, — pamėgdžiojo, — žinoma, reikia laukti Kazienės... O 

mano ar ne tokie pat pinigai?! Koks tu čia ponas — paktininkas Da
gys, — rėžė Marė.

— Ir aš moku gražiai apkabinti, — prunkštelėjo viena.
— Kad ūsai, kaip šeriai, duria, — juokėsi antra.
Tas, lyg ne jam būtų taikoma, tvarkė puodynes. Tik ausys, kaip 

raudonos aguonos žydėjo, bet gal nuo šalčio..
-— Dėde, pusę litro grietinės? — atstriksėjo dar mergaitė ir kišo in

delį.
Dagys vėl iškėlė puodynę ir ėmė seikėti.
— Tai ir neduosi? — klausė Marė, -— reikės pasakyti ponui, koks 

čia skirstymas...
Trinktelėjo trobelės durys ir, skepetą užsimetusi ant pečių, išbėgo 

Kazienė su puodyne.
Dagys atidarė nepaimtą pieno skardinę, truputį pamaišė, pasem- 

damas į litrinę pieno ir vėl atgal supildamas, ir įpylė pirma Kazienei, 
o paskum ir kitoms.

------------------------- —— ~— .—— . . ~'—- ■ ■  *—   -— —— ’ —‘   ■    ■  

■ . ■ ■ ' . I.

Saulutė, išlindusi iš po juodo debesio skverno, pliūptelėjo spin
dulių spiečių, kurie beregint užgulė sniegą tirpinti, nes ir oras jau bu
vo švelnesnis -— gerokai persiritę per pusiaugavėnį.

Baltasis arkliokas, sunkiai šniokštuodamas, nes turėjo dusulį, vil
ko plačiąsias roges, tėkšdamas iš po kojų suzmekusio sniego grums
tus, o provėžose telkšojo vanduo.

Dagys atidarė nepraimtą pieno skardinę,, truputį pamaišė, pasem- 
aštrūs liežuviai, bet dar daugiau svilino jo paties jausmai: jo akyse 
švietė Kazienės akys, o širdyje plakė Kazienės šrdis.,. O jei pasaky-

* ■■■*.* ’ •
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tų ponui, žiūrėk, galėtų nebeduoti pieno... Ickus jau ir šiemet tik nė- 
paveržė, taip ir laukia liežuvį iškišęs... Bet ką gali ponui pasakyti? 
Jis Kazienei nieko dykai neduoda, už visa sumoka tiek, kiek ir kitos. 
Ar kad nuo viršaus pieną? Vis vienai kuriai turi būti nuo viršaus... 
Ar kad daug perpila seikėdamas...’ ar tai lygiai nutaikysi... kartais 
taip ranka krusteli. . . Bet ta liežuvininkė Marė, žiūrėk, nebūtų daiktų 
sukurs... Ir nei iš šio nei iš to šmaukštelėjo botagu jau beveik snau- ‘ r ’ ‘ ' - •
džiančiam arkliokui. Tas persigandęs šastelėjo ir viena skardinių iš- 
barškėjo žemėn. Dagys išsirito, įkėlė skardinę ir nežinia už ką taip 
ėmė šutinti arklioko šlaunis, kad tas knapsėdamas šuoliavo iki pat

— O koks čia biesas tave veja? — pasitiko žmona, traukdama iš 
šulinio kibirą vandens. — O bandelę atvežei?

Dagys tylėjo.
— Ir kur tavo galva? Kelmas, o kelmas! O Stasiulėlis taip pra- - 

šė, taip laukė...
— Stasiulėlis? — atklausė tėvas?
— Aha. .. Stasiulėlis... ar ne vistiek kuris? .. Ar ne visi tavo vai

kai? Stasiulėliui nebūtum pamiršęs, o Mariska ne tavo?! Juzekas, 
Vacikas, Adolfina, Jadziunė, — ne tavo? — sušuko žmona, jos spie
giantis balsas virpėjo, o ilga, raudona nosis tartum badė orą, mažos, 
paraudusiais vokais akys mirksėjo.

Dagys vėl dėbtelėjo ir nieko nesakydamas ėmė kinkyti arklį.
Rūkštus trobos oras pūstelėjo į veidą, įžengiant per slenkstį, Da

gys sutraukė nosį ir nusispiovė.
Mažoji Mariska žviegė lopšy, o ją užgulusi niurkė vyresnioji 

Adolfina. Juzekas su Vaciku vidurasly pilstė vandenį ir kažką maišė. 
Jadzė pastalėj laikė užgulusi katiną, o Stasiulėlis, kiek pasiekdamas 
kumšteliais, stengėsi suduoti tam per nugarą ar per galvą — abu kly
kė. Ant stalo išdidžiai vaikščiojo gaidys, ieškodamas trupinių.

— Ša, vaikai! — riktelėjo tėvas, nusimesdamas kailinius. Vaikai 
pritilo, ištrūkęs katinas iš vaikų rankų, purtindamasis dūmė ant kros
nies, o gaidys, per vaikų galvas perskridęs, įlindo pakrosnin.

Nors vaikus apžiūrėtum, o tai čia gyvuliukai ne vaikai — nei šu
kuoti nei prausti... žiūrėk, ir baltosios ims per apikakles lipti, — at
vertė aukštyn Juziko murziną veidą, — pažiūrėtum Kazįenės...

— Pažiūrėčiau,.. pažiūrėčiau... aš pažiūrėsiu... pažiūrėsiu... — 
gaudė orą žmona. Paskum įsisprendusi tėškė, lyg purvu, į veidą.

— Aš su paleistuve nesusilyginsiu!
— Ką?! — užsimojo vyras, bet ranka pakibo ore, o paskum be- < 

jėgiškai nudribo,..
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f — Mušk... mušk... — lindo žmona, — mušk.. . žinau, visa ži-
! nau... aną trečiadienį turguj pasakė... — ir per jos skruostus ėmė ly-
'. ■. te lyti ašaros.

— Ką žinai? kas pasakė? ’
— Visi žino... visi mato.... Pro naktis ten važiuoji, grietinės puo

dynes neši.,.
— Avele, — nusispiovė, — „pro naktis išvažiuoji/' kvaile. . . O 

kada gi nuvažiuosi, jei vėlai išvažiuosi.. . Kad sumoka, tai ir nešu 
puodynes. Mano prekės, jos pinigai... Aš nieko dykai neduodu...

— Taip, taip... dykai neduodi... Žinoma, nedykai duodi... — 
; ėmė pykt juokiu: kvatotis žmona ir, nugriebusi lopšy tebekniaukiančią 

mažąją, norėjo išeiti.
— Tu man neisi! — ūmai nutvėrė už ąpikąklės vyras, —- niekur

i , , ■ ■ • _______

i neisi! Žinių kaimynėms nenešiosi! Esi soti ir gyvenk, — bloškė su 
! vaiku ant lovos.

— O Jėzau! Vaiką užmuši! —šūktelėjo žmona, o vyras užsi- 
j - . ' ■ . ■ ■ ’ ■. ■ ’ . ■ ■ .

maukšlinęs kepurę trinktelėjo durimis.
Išsigandusių vaikų veideliai ištįso, sudrebėjo, pasitempė lūpelės ir

visi paleido dūdas.

Vidury stalo ant payožtos puodynės stovi maža lempelė, kuri ne 
tiek. šviečia, kiek rūksta.

Ant galo stalo, kaip šieno kupeta, plunksnų krūva už kurios bliz
ga vaikų akys. Šone sėdi kokių 70 metų senukė.

— Ai, — tvėrė skrendančias pąlubėn plunksnas Aneliutė: — Ka
zys vėl tyčiomis sučiaudėjo.

— Aš tau, palaidūne, — grąsė senutė, bet jos veide jokio rūstu
mo nebuvo, o pilkos akys rodos iš senatvės net išblukusios, lyg juoktis . < , . . . ■ i , • . .
norėjo.

-— Visai netyčiomis, — teisinosi Kazys, — nečiaudyk tu, kai pūkas
lenda į nosį, kyštelėjo Aneliutei plunksną panosėn.

Ta pliaukštelėjo per ranką.
— Pūkas lenda... — pakartojo senutė kraipydama galvą. O kas 

ten mušasi?
— Kazys į nosį plunksną kiša...
— Pūkas lenda, — čiauškėjo kitame stalo gale pati mažoji Antosė- 

lė, gniaužydama rankutėse iš bulvės išplautą lėlę.
—- Duokš man, pasistiepęs kaulijo Levukas, täikydamasis iš

traukti.
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— Abiem padariau... O kur tavo? — klausė senutė.
— Galva nutruko, — patempė lūpą.

— Netampyk lūpos, ■ — ' subarė senutė,— geriau nusivalyk nosį, 
.žiūrėk koks ilgas ubagas lenda...

Levukas patraukė nosimi.
— Eikš čia, — pasišaiSkė senutė, — duok ubagą, — ir, suėmusi 

prijuostės kampu nosį nuspaudė. — Žiūrėk koks tu didelis jau vyras 
— akis ant stalo gali padėti, perbraukė gyslota ranka per baltą trum
pais plaukeliais galvelę.

— Ir nosį, — įsiterpė Kazys, — padėk, aš prikalsiu...
— Ko tu čia į mūsų reikalus kišies, -— subarė senutė. Žiūrėk Ane

liutė jau baigia savo krūvelę plėšyti... o tavo dar kiek.... O tau, tė
vuk, lėlės nebereikia, geriau padėk mums plunksnas plėšyti.

— Ajau, nereikia jo, — karštai užginčijo Aneliutė, — jis tuoj 
pučia.

— Jis nepūs... Kas pučia, to lūpos pasidaro atvėpusios, storos, 
kaip vyžos. O štai, tu čia, Levuk, plėšyk, kad jie prie stalo tavęs ne
nori, —- papylė ant suolelio saują. — Tavo piršteliai laibučiai, vik
rūs... tik drykst, drykst plunksnelę ir — nebėr...

Levukas rengdamasis plėšyti, užsigulė ant suolelio. Suolelis pa
sviro, ir jis su visom plunksnom ir suoleliu atsidūrė žemėj.

— Cha... cha... cha... — pasileido juokais didesnieji, ir visas 
plunksnų debesis ūžtelėjo aukštyn.

—- Ak, jūs nevidonai, -— griebė senutė plunksnas, — pažiūrėkite, 
pilna asla! Tu, Levuk, būk geras vaikelis, surink plunksneles. Ta
vo kojytės jaunos, miklios, joms gera lankstytis. . . O mes tau puikų 
priegalvėlį supilsime.

Levukas lankstėsi, imliojo po vieną. plunksną ir dėjo ant stalo.
’ *• • ... ; ' ‘ . f,

— Tai vyras dviejų plunksnų nepakelia! — pasijuokė Kazys.
— Aš neberinksiu, — užsigavo Levukas.
— Bet tu geras vaikelis, neklausyk Kazio, — paglostė senutė gal-

. " « . ■ . - . * - 1

vėlę, — aš tau pasaką pasakysiu.
:— Pasaką, pasaką! — ėmė šaukti vyresnieji.
— Pasaką! — užsirito šalia senutės ant suolelio ir penkerių metų 

Antosėlė.
— Eik tu, žiogeli, ką tu supranti, — juokėsi senutė, tolyn, pastum- 

dama plunksnas, kad Antosėlė nenubarstytų. —Jeigu dar po dide
lę saują suplėšysite, — kreipėsi į vyresniuosius, — tai pasakysiu.

— Gerai, gerai, — sutiko vaikai.
Senutė papylė Kaziui su Aneliute po saują.
— Mano didesnė, — nuėmė kelias plunksnas Aneliutė.
— Ir mane didelė, — norėjo nuimti Kazys.

» *.
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— Nu gerai, tai nesakysiu pasakos, —- pagąsdino senutė.
— Sakyk, sakyk! — šaukė vaikai. Ir jiems patiems taip tas šau

kimas patiko, kad tol plyšojo, kol senutė užsikimšo ausis ir tikrai pri
žadėjo.

Vaikai nutilo ir laukė, '
Senutė irgi tylėjo. Jos kakta lyg dar daugiau susiraukė, suva

dindama dar didesnį raukšlių skaičių. Kazys su Aneliute pasikumš- 
čiojo: tetulė pasaką galvoja. -

— Vieną kartą buvo vestuvės, pradėjo senutė. —O jaunosios 
gražumėlis: veidai kaip pienas su krauju maišytas, lūpos, kaip išsir
pusios serbentas, akys, kaip rugiagėlės, o aukšta, liekna kaip liepelė.

Muzikantai groja, net stiklai dreba. Svečiai šoka, net asla dun
da—• visiems linksma ir smagų.

Tik keliu pro kaimą velkasi nuliūdęs velnias. Klumpina vargšas, 
ragai tik žemės nesiekia, o ilga, gauruota uodega velkasi per purvy
ną — nieko šiandie nesugundė, visus tik gerus žmones tesutiko. O 
juodajam baisiai gelia širdį, kaip žarijos degina, kai žmonės-geri.

Ūmai išgirdo — groja, ir toli matosi, kaip šviesa pro langus mu
ša, ■ ■

• . ■ • , *

Pakėlė galvą, užsimetė ant rankos uodegą ir — tašku tašku per
■ « • ’ * a

purvyną stačiai prie tos trobos, kur vestuvės. Prisėlino ir žiūri pro 
langą.

Kazys irgi vogčiomis dirstelėjo į langą — gerai, kad su užuolaido
mis. Aneliutė su kojomis susiraitė ant suolelio.

— Žiūri velnias pro langą, — toliau tęsia senutė, — o jo akys vis 
plečiasi ir plečiasi, kaip stiklinai kamuoliai išvirto iš džiaugsmo— 
ant stalo degtinės buteliai, jo mylimiausi draugai ir padėjėjai’. Ir sve
čių veidai, kaip bijūnai žydi... „Ė ė... puikiai pataikiau!", net susi
riesdamas krizena velnias, o jo barzdelė kreta — ir švilpteli. Bematant 
atūžia, atrūkstą velniukų aibės, kaip musės, apspinta...

— Man vestuvių darbužius! — rikteli įsakydamas velnias.
Velniukai strimagalviais išlaksto į visas puses ir po minutės jau 

atrūksta su visais drabužiais.
Velnias greitai apsirengia. Balta krūtinė, balti rankogaliai... 

Rūbai, kaip anglis juodi. Ant pirštų žiedai tvaska — tikras ponaitis. 
Ragus nulenkia ir užkabina už ausų, o ant galvos užsideda žalią su 
povo plunksna skrybėlę. Ant kanopų batų neužmausi, tai velniukai 
paspiaudydami nuvalo, kad kanopos blizga, kaip veidrodis. Ir žiūri 
apsisukinėdamas ar visa tvarkoj. Ogi uodega velkasi. . . Ir čia vel
nias gauna rodą — sukiša į kelnių kišką, tik maža plaukų kuokštelė 
pro apačią kyšo. Ir dar kartą visų velnias apžiūrėtas, su geriausiais 
pasisekimo linkėjimais krūtinę atstatęs eina vidun. „Išgirdau grojant
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ir man malonu bus su jumis pasilinksminti, jaunavedžiams laimes pa
linkėti," — lenkiasi velnias šaipydamasis ir jaunajai paritina per stalą 
auksinį pinigą. Pinigas žvilgėdamas nurieda ir — cakt į jos lėkštę. 
„Valio, valio!" šaukia įkaušę svečiai ir nemato nei, kad ponaitis kam
bary su kepure, nei kad vietoj batų kanopos. Tik visi sveikinasi, 
kviečia sėsti, siūlo gerti valgyti ir džiaugiasi, kad toks nedidžiaunas 
ponas.

Barkštelėjo kambario durys. Vaikai krūptelėjo, Aneliutė net su
cypė. Tarpdury atsistojo motina.

Tpfu, tpfu!.. maniau, kad velnias, — spiaudėsi Aneliutė.
— Ką čia prasimanai, koks velnias? — subara motina nusimesda- 

ma skepetą.
— Mums tetulė pasaką sako apie velnią, — paaiškina Kazys.
— Matai. . . negerai prieš naktį, bijosite.
— Nebijosime, ne! — šaukia vyresnieji, — sakyk, tetule, — 

prašo.
. —- Kad mama nenori, — teisinasi senutė.

— Mama leidžia, leidžia... — tvirtina Kazys.
— Mama, ar leidi? — Leisk... —prašo Aneliutė.
— Sakyk jau, sakyk, — nusileidžia motina, — kol suruošiu va

karienę. — Traukia iš pakrosnies bulvių krepšį ir sėdasi skusti.
Antosėlė jau prisigretino prie mamos ir kiekvieną nuskustą bul

vę paima iš mamos rankų, meta į vandenį ir juokiasi, kai vanduo 
tykšta.

— Ir atsisėda velnias prieš jaunąją, — tęsia toliau senutė, — ir 
taip svilina akimis, kad net-ją prakaitas išmuša, o širdis, rodos, iššoks, 
tap smarkiai plaka... Užgroja muzikantai. Lenkiasi velnias — veda 
jaunąją šokti. Ir kad matytumėte, kaip šoko! Kad pasileido, kaip vie
sulas— jaunoji kojomis žemės nesiekia, rodos, skriste skrenda... 
Ūžčioja lempos, sukasi sienos... O kanopos — tak, tak, tak... tak, 
tak, tak... — kaip bubną muša, kibirkštis skelia ugnis kambary 
piliąsi... O jaunajai į ausį vis kužda ir kužda meiliausius žodelius: 
kokia ji graži, meili, daili... Ir jaunosios širdis tirpsta, kaip vaškas,

• ' . . ' • ' -V ■ ■ .

iš džiaugsmo —- toks gražus ponaitis su ja šoka, jai meilius žodelius kal
ba. Ir koks jis miklus, dailus ir kaip švelniai šnekėti moka... Ir nusi
grįžo jaunosios širdis nuo savojo, o prilipo prie svetimojo... it pamiršo, 
kad prie altoriaus prisiekė tik jaunikį mylėti...

— Užteks, tetule, — ūmai kiek piktoku balsu nutraukia motina,
— čia ne vaikams pasaka...

— Gal ir ne vaikams, — sutinka tetulė ir ūmai keliasi nuo stalo,
— laikas ir namo.
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Dr. M. Andziulytė - Ruginiėnė, išlei
dusi veikalą „Žemaičių christianiza
cijos pradžia“, 10 metų buvusi „Sau
lės“ mergaičių seminarijos direktorė.

- — Palauk, vakarienės išvirsiu, — draudžia motina.
— Turiu dar kruopų nuo pietų, negi Dievo dovaną pilsi laukan, 

gaubiasi skara. 
*1 ' . . • . ' *

—- Tetule, rytoj ateisi?! — šaukia vaikai. *
— Ateisiu, ateisiu...
— O mes velnio nebijome,—- sako Levukas,
— Tik griešni žmonės jo bijo, o ko tau vaikeli bijoti, — paglosto Le

vuko galvą.
— O ar jis didelis? — teiraujasi Kazys.. .
— Paklausk mamos, pasakys, — iškiūtina senutė pro duris.
— Mama, ar velnias didelis? — kreipiasi Kazys.
— Ar nenori rykštės... -— nei iš šio, nei iš to pyksta motina, — ne

gerai prieš naktį apie velnius šnekėti, — švelniai paaiškina. — Supil
kite plunksnas, nušluostykite stalą, tuoj išvirs vakarienė.

Seniai jau šnopščia vaikai, tik Kazienė negali nusikratyti minčių 
apie velnią... Gera būtų ramiai ilsėtis, ne taip ir rankų gėlimą jaus
tų... Juk visą dienelę drožk ir drožk linus iš peties. O šįkart ypatin
gai pasitaikė kieti, kaip geležiniai... „Tak... tak... tak... — kanopos 
kibirkštis skelia... o į ausį meiliai šnabžda", sukasi galvoje senutės žo
džiai. Tikrai, tur būt, ir ją velnias apsėdo — ir negražus, ir rudas,
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ir ženotas, o mielas ir dar kaip mielas... Kasdien atvažiuoja, meilų, 
žodį pasako... apkabina. . . Nebent į kitą miestelį pabėgti... Bet 
kurgi dėsies su tokiais pipirais. Ar juokai, keturios burnos. Čia visi 
pažįstami, dar kas ir pakiša kąsnelį, kitą. Ir darbo turi... nors ir 
sunkus, bet kitur ir tokio negausi. „Viešpatie, Viešpatie... atitolink 
pagundas ir nevesk mus į piktą..." šnabžda. Šnekėjo moters, — į ją 
žvilgčiodamos, —esą Dagys pačios nekenčiąs... anąsyk primušęs... 
Tik dar vieną Stasiulėlį mylįs... Mat, Stasiulėlis jos krikštasūnis — 
ir meilesnis... „Atleisk jam Viešpatie..Jos vyras kažkur trankosi 
Amerikoj, rašė kaimynas, esą su kita susidėjęs ir vaiką turį... Kartą, 
tik vienintelį kartelį įdėjo laiškan 5 dolerius, tai nuo to karto nė žode
lio... Sunkus, sunkus gyvenimas —- tiek burnų maitinti... Pabaigė 
vakar paskutinę kruopelę sviesto — ryt atvažiuos, atveš... Ir šypsosi 
lūpos — ką jam ryt patiekti, -— atvažiuos sušalęs, — gal karštos ka
vos. .. ar sklindžių su taukais... Ir jau dabar virpa lūpos, ir spurda 
širdis, tik pamanius, kaip padėkuos — stipriai prispaus ir... pabu
čiuos. .. ir saldus virpulys nukrės visą kūną... Argi ji prašė, kad ties 
jos trobele sustotų. Kaip gi kūmo neleisi sušilti... O kai pamatė, kad 
jo akys siurbiasi į jos akis — jas gaudo, glamonėja... tik juokas iš 
karto ėmė, mat „rudis" įsimylėjo... Bet kai kartą degančiomis lūpo
mis įsisiurbė į jos lūpas — lyg kas surišo ar užbūrė... liko savesnis 
už Savą... „Velnias, velnias pasėjo rauges", sukasi žodžiai iš evangeli
jos. „Ak, Viešpatie, Viešpatie, gelbėk mus nuo pikto.. — dūsauja.
Sunki sunki nuodėmė užgulė širdį...

Vaikai visi miega, tik Levukas dažnai nusispardo, ji vėl gražiai 
apklosto, apkamšo... ir Aneliutė neramiai vartosi kažką murmėda
ma... „Viešpatie, Viešpatie", dar ilgai girdisi trobelėj, lyg ten am
žinai pasmerktoji vėlė kankintųsi...

Kai nukaukšėjo Kazienė į bažnyčią, rado tik porą senučių bekiū- 
tančių prie klausyklos.

Žęmai nusilenkusi Dievui, nuėjo moterų pusėn prie pilioriaus ir 
■c^siklaupė. Besimeldžiant patekėjusios saulės spindulys, švystelėjo 
pro vitražuotą langą skaidriai nušviesdamas palenktą šv. Elzbietos gal
vą ir jos prijuostėje gulinčias rožes. Ö šv. Augustino veidas lyg atgi
jo spindulių palytėtas ir, rodos, akys rūsčiai sužiuro į Kazienę...

„Viešpatie, pasigailėki Viešpatie, pasigailėk!" -— mušėsi į krutinę 
Kazienė žemai pasilenkdama — juk visi šventieji jos nuodėmę žino..,

Trinktelėjo zakristijos durys, ir aidas nuskambėjo tuščioje bažny
čioje. Kazienė krūptelėjo — tur būt, jau kunigas išpažinties klausyti
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čežėjo. Dreba širdis, ir burna džiūsta. „Dar paklūposiu", galvoja, „nei
siu prie klausyklos — dar nuodėmių nesurinkau.. ." Bet ta didžioji nuo
dėmė tuoj, kaip gyvatė iš kelmo, raitosi sąmonėje ir nieko daugiau ne
beduoda galvoti... „Viešpatie, Viešpatie, ar ištesėsiu?" desperatiš
kai šnabžda. „Kiek jau kartų žadėjau, o tas, kaip velnias. .Ir dar 
daugiau nusigąsta, ištarusi velnio vardą šventoje vietoje... O gal už 
nugaros, už jos nugaros ir dabar stovi... Ji grįžtelėjo ir sustingo... 
Žinoma, nei velnio ragų, nei uodegos nepamatė, bet.. . -tiesiai už jos 
klūpojo Dagys, galvą į apikaklę įtraukęs taip giliai, kad rodėsi be kak
lo. Tarp pirštų laikė didelį ant virvelės suvertą rožančių. Nukaito Ka
zienė nuo galvos iki kojų... Instinktyviškai pasitaisė skarelę ir ėmė 
grabaliotis aplink kojas, norėdama gražiai uždengti sijonu. O iš lūpų, 
kaip iš tvenkinio paleista srovė, veržėsi Sveika Marija, po Sveika Ma
rijos, tik nežinojo nei už ką, nei kam.. . Gal ne jis? Gal apsiriko? Dar 
kartą grįžtelėjo. Tikrai jis. Ir toks nelaimingas, liūdnas veidas, toks 
nusiminęs... Ir taip pagailo, nors prieik tuoj, apkabink ir paklausk: 
kas yra, kas skauda? Ir ūmai susigriebė: Viešpatie, rengiuosi išpažin
ties, o ir vėl nusidedu! Ir dar taip sunkiai — šventoje vietoje nepa
dorios mintys... Čia pat, Dievo akivaizdoje, pikta pagunda... Kad 
nors greičiau kunigas ateitų.... O ko jis čia taip anksti? —- vėl ding
telėjo mintis. Ar kad manęs namie nerado, ar irgi išpažinties? „At
siųsk, Viešpatie, Šventąją Dvasią", ėmė šnabždėti, „atsiųsk, Viešpatie, 
ir pasigailėk!" — vėl mušėsi į krūtinę, žemai lenkdama galvą. . ' s . . .

Pradėjo rinktis daugiau žmonių. Kaukšėjo lazdelėmis pasirams
čiuodamas senės, čiuksėjo ilgais sijonais grindis šluodamas davatkos. 
Atėjo ir pažįstamoji Marė ir atsiklaupė greta Kazienės. „Vėl bus ne
reikalingų liežuvių", pagalvojo Kazienė, „jau jos akys, tur būt, pamatė 
Dagį", ir pasikėlusi nuėjo prie Švenčiausios Panelės statulos. Ten vie
ną antrą poterėlį permetusi, užslinko iš kitos pilioriaus pusės, bet taip, 
kad matytų Dagį. „Reikėtų eiti prie klausyklos", galvojo, nes pasie
niuose žmonių vis daugėjo. Bet nesijudino, lyg ko laukdama, „Pas 
kurį jis eis", vėl dingtelėjo mintis. Ji dabar neabejojo, kad jis išpažin
ties atėjo, nes atsiminė, kad paskutinė Velykinė savaitė. „Kaip gerai, 
kaip gerai, kad ir jis eis", švito mintyse. „Viešpatie pasigailėk", vėl 
mušėsi į krūtinę tik nežinia už save ar už jį.

Saulės spindulys iš vitražuoto lango užslinko ir ant Dagio galvos 
— jo rudi plaukai, kaip ugnis, suliepsnojo. „Kaip auksas", šyptelėjo 
Kazienė ir vėl ėmė žegnotis, vydama piktąją dvasią.

Paskambino valandoms. Storais kailiniais apsivilkęs, naujais ka
liošais švytuodamas, atėjo į klausyklą klebonas. Kazienė buvo be
stojanti eiti, kai atsistojo Dagys ir garsiai klunksėdamas dideliais ba
tais, nuėjo prie klausyklos.
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„Dar palauksiu", nusprendė Kazienė, „eisiu pas jaunąjį — pa
žiūrėsiu, ar jį ilgai klebonas laikys.. .ar duos išrišimą..." „Viešpatie 
pasigailėk, Viešpatie pasigailėk", — linksėjo mušdamosi į krūtinę, „at
siusk savo Šventąją Dvasią — duok abiem pakilti iš purvo tvano", — 
kaip anąsyk kunigėlis mokė.

Štai, jau Dagys prie langelio. Visa nutirpusi Kazienė seka — nebe
siseka ir melstis. Kaip ilgai jį laiko. Kiek daug klebonas šneka, kar
tais garsiai atsikrunkšdamas purto galvą, lyg nori su kumščiu trenkti 
į klausyklos dureles... Bet ne__  tik ranka nerviškai glamžo stulos ga
lą. „Ak, Viešpatie, kad bent išrišimą gautų..." Klaupiasi — atlyžta 
širdis... Ne... dar kažką klebonas sako, o jo plaukai, vėl saulės pa
liesti liepsnoja. Pagaliau klebonas duoda išrišimą, barškina, ir Dagys 
stačiai drožia vyrų pusėn, įsėda suolan ir išsitraukia iš kišenės mal
daknygę.

Kai Kazienė po Komunijos išėjo iš bažnyčios, lengvai atsiduso ir 
dirstelėjusi į skaidriai mėlyną dangų, tik dabar, rodos, pajuto visą do
vanojimo .gerumą. „Tu man atleidai, Viešpatie, tikrai atleidai", vėl 
atsiduso, lyg sunkiausią naštą nusimesdama. „Bet ar ilgam!" — sudre
bėjo mintis, „ar ilgam tas apsivalymas?” „Visam... visam... žadė
jau"— taksi širdis ramindama.

Priėjusi prie savo trobelės rado Dagį atrišantį arklį nuo tvoros.
■ r * ' • • , ' ,

rt . ■ ‘

— Nė sušilti nebeužeini? — prakalbino, pati nežinodama ar geriau 
būtų, kad užeitų, ar kad neužeitų.

Dagys lyg susvyravo, bet šyptelėjęs atsakė:
— Tai kad jau visa pardaviau... Boba su pusryčiais laukią... 

Dar tik vaikams riestainių užbėgsiu pas Abromką. Ryt užvažiuosiu, 
— ūmai pridūrė suplakdamas arklį.

Kazienei kažkas suspaudė širdį...

Baltas arkliokas sustojo prie pakrypusios trobelės. Ramiai ošė kle
vas gražiai karpytais lapais. Kregždės smailiais sparnais raižė orą, 
nes čia pat po stogu turėjo prisilipdžiusios gūžtų.

Ilgai rišo arklį Dagys, ilgai purtinosi, rinko šiaudus nuo rūbų, il
gai čiupinėjo papirosų ir degtukų. Dvi savaitės, kai nebuvo čia. Bet 
šiandie nebegalėjo iškęsti —- tegu visas pragaras gąsdina, tegu visi 
velniai kankins... Širdis mušė kūju, o kraujas kiekvienoje gyslelėje 
šoko... Pagaliau užsirūkęs ėjo vidun ir nekantriai atidarė duris.

Sustojo.

32 .

34



EI. Bujokaitė
• ■ r

kTienai Hiercjailei

Žinai kad laimės sapnas nubanguoja 
lyg atsibudęs kažikur netyčia pijaninas....
Tu jam sudėsi visa, ką turi, po kojom, 
paskui klausysies per naktis kaip jis kankinas 
ir skundžias, verkia ir kvatoja.

Manai — širdyje laimę susikurt galėsi, 
meldies ir myli ir aukojies kažikam. 

I

Atbusi sykj — atrasi save tamsos ir klaikumos pavėsy, 
gal keiksi ką — save tikriausiai. Po galam!
Ir sau takus žiedais, jau peržydėjusiais, nusėsi.

Pereisi sykį po studentų baliaus, 
į kampą skrybėlę nusvies!, ridikiulį ir batus -— 
iš veidrodžio pažvelgs Tavin nublukę lūpos ir išbalę, 
gi dūšioje atsibodimas — lyg akmuo baisus. 
Tu nusispiausi ir miegosi miegosi, lig valiai.

Pavydžiu tau, linksma, jauna mergaite, 
tavo dainų, tavo naktų be sapno neramaus.
Jokia mintis tau žodžių gatvėje neskaitė, 
joks nujautimas įprastojo šypsnio neišraus 
— jei tik kartais tektų namo vienai pareiti!

Prieš jį stovėjo senutė su puodyne rankoje: >
— Man litrą pieno duosi?
— O kur ji..... kur? —lyg ne savo balsu paklausė Dagys.
— A... klausi Kazienės? — susiprato senutė, — išvažiavo, toli, 

išvažiavo — brolis išsikvietė... 
• . ■ ■ *

Dagys, nieko nesakęs, apsisuko ir užtrenkėjduris, palikdamas su 
puodyne rankose senutę.
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Em. Petrauskaite
ST 

Moterų spaudos ir literatūros 
paroda

•- ■ ■ . ■ ■» " . - ■ ’ .

• * ■* ’ - • ?

30 mėtų nuo pirmojo Lietuvos moterų suvažiavimo proga Lietuvių 
Moterų Klubo patalpose įvyko moterų spaudos ir literatūros darbo pa
roda. Tai jau antra šios rūšies mūsų Nepriklausomame gyvenime pa
roda. Parodoje skaitlingai dalyvavo daugelis literačių savo beletris
tiniais kūriniais, mokslininkės žymiais mokslo darbais, publicistės ir ki
tos spaudos darbo talkininkės, išstatydamos žymesniuosius savo darbus 
publicistikoj — laikraščiuose ir atskiruose leidiniuose. Be to, žymią dalį 
užėmė moterų žurnalai, laikraštėliai ir knygos įvairiais gyvenimo klau
simais. Salėš sienos buvo papuoštos moterų dailininkių —- Tarabildai- 
tės, Janulaitienės, Kalpokienės, Didžiokienės, Šleivytės ir kt. paveiks
lais ir lietuviškais žiurstais.

Atatinkant spaudos darbų rūšį, paroda buvo suskirstyta į penkis 
skyrius: žurnalistika, dailioji literatūra, mokslo darbai ir pačiame sa
lės viduryje po stikline vitrina sudėti mūsų vyresniųjų, jau mirusių, ra
šytojų darbai, okitoje vitrinoje rankraščiai.

I. Žurnalistika ir atskiri leidiniai
Pat pradžioje išdėstyti moterų leidžiami žurnalai, laikraščiai ir šiaip 

leidiniai. Žymią dalį užėmė moterų redaguojami ir leidžiami grynai 
moterims taikyti žurnalai, kurių tarpe žymią vietą užėmė katalikių mo
terų leidiniai. Čia mes randame 1910 m. pradėtą leisti mėnesinį žur
nalą, „Lietuvaitė", 1918 m. „Moterų Balsas", 1920 m. „Moteris", dabar 
redaguojamas žurnalistikos darbe jau turinčios didelio patyrimo J. Drun- 
gaitės. Prie laikraščio jau yra išėję keletas jo priedų, duodamų meti
niams prenumeratoriams, atskirų knygučių formoje — „Namai ir Mo
teris", „Mūsų Rūbai", „Ką valgome" ir kt. Toliau„Naujoji Vaidilutė", 
einąs 17 metus, buvusįs mergaičių moksleivių laikraštėlis, vėliau persi
formavęs į moterų inteligenčių žurnalą, kėlius metus moksleivėms davęs 
priedą „Rimties Valandėlė". „Liepsnos" — 1937 mt. atskilęs nuo „Pa
vasario", pavasarininkių dvisavaitinis laikraštis, redaguojamas O. La-
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banaųskaitės. Gražiai reprezentuoja, tinkąs daugiau miestietėms, žur
nalas, „Moteris ir Pasaulis", redaguojamas Pr. Pikčilingienės, einąs 
pirmuosius metus. Žymią vietą užėmė „Lietuvos Vaiko" dr-jos leidiniai: 
gražiai iliustruojamas, vidutinio formato, taikomas specialiai motinoms 
— grynai pedagogiškos ir sveikatos krypties laikraštis — žurnalas 
„Motina ir Vaikas" ir specialiai vaikams skiriamas „Vyturys", abu re
daguojami M. Nemeikšaitės. Skaučių organas „Vadovė" telkėsi net 
ant atskiro stalo. ~

Gražiai parodą puošė „Ūkininko Patarėjo" priedai „Šeimininkės 
knygynėlis", skiriami kaimo moterims ir parašyti moterų, daugumoje, 
agronomių. Jų didžiausias šiemet išleistas „Namų ruošos vadovėlis šei
mininkėms" 368 pusi., red. agr. E. Rėklaitienės. Tamošaitienės — „Mez
giniai", R. Petrušauskienės: „Mėsa ir jos paruošimas", Dargytės — 
„Daržovių valgiai", B. ŠVipaitės — „Į namus pažiūrėjus šeimininkę 
pažinsi" ir kt. Šalia, knygelių radome, jau besiformuojantį atskirą laik- 
raštelį, pritaikytą kaimui „Ūk. Pat." priedą „Seimininkė", redaguoja
mą agr. E. Kraniauskienės.

Pažymėtini du atskiri leidiniai „Lopšelis" — Kūdikių Gelbėjimo Drau
gija, kur rašo mūsų žymiosios visuomenės veikėjos.

Taip pat pažymėtinas Zarasuose leidžiamas jaunimo ir kultūros žur
nalas „Skudučiai", redaguojamas A. Žagrakalienės, ir kt.

Publicistika. Čia matėme daug jau mums žinomų moterų visuo- 
menininkių vardų, gražiai pasireiškiusių mūsų periodinėje spaudoje, 
žurnaluose, laikraščiuose ir kituose spausdiniuose. Šalia jau žinomų 
moterų — veteranių, vienas kitas ir dar naujas vardas, bet jau spėjęs 
gražiai pasireikšti. Vienos rašo visuomeniškais,' auklėjimo ir kitais 
bendrais klausimais, kitos pasireiškusios specialėje spaudoje ir specia
liais klausimais. Iš pirmųjų — visuomenininkių pažymėtinos: F. Bort- 
kevičienė, buvusi „Liet. Žinių" redaktorė, dar prieškariniais laikais ra
šiusi įvairiais klausimais; jau Lietuvos atgimimo laikais pasižymėjusi 
žurnalistė J. Tūbelienė, Ck Mašiotienė, Br. Biržiškienė, Tulauskienė; jau 
nepriklausomybės laikais V. Lozoraitienė, P. Pikčilingienė, J. Nainienė, 
M. Čilvinaitė ir kt. Specialiais klausimais: Janavičienė, išleidusi savo 
pedagogiškų straipsnių rinkinius atskiruose leidiniuose, Glemžaitė ir 
Tamošaitienė — dailės darbų klausimais, Lukavičienė — sodininkystės, 

■ > . ... ■ ■ ’

ir kt. Prūsų lietuvė Jagomastaitė — Vilmantienė, kurios daug straips
nių visuomeniškais klausimais yra tilpę „Tilžės Keleivy", „Prūsų Lie
tuvoje" ir kt.

Kai kurių autorių išstatyti ir portretai. Be to, publicistikos srityje 
dirbo veik visos mūsų rašytojos —• beletristės, kai kurios savo darbus 
padėjo drauge su beletristiniais kūriniais, k. a. Čiurlionienė, Šalčiuvie
nė ir kt.
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II. Beletristika
Šis skyrius bus bene originaliausias. Čia pasirodė mūsų moterys 

literatės su beletristiniais kūriniais. Jis ir paviršutine išvaizda impo
navo. Šalia mirgančių įvairių knygų, knygelių gražių apdarų buvo 
išdėtos ir autorių nuotraukos: vienų, jau labai pasižymėjusių, dideli 
atvaizdai, kitų kuklūs — mažesni; vienų leidinių jau gerokos krūvos, 
kitų vienas kitas. Geriausia čia pasirodė, kaip buvo galima tikėtis^ žy
mesniosios. Gabrielė Petkevičaitė: „Ad astra", „Iš mūsų vargų ir ko
vų”, Karo meto dienoraštis”, „Krislai”, „Kova”, „Apie moterų klausi
mų” ir kit. Sof. Kymantaitė -Čiurlionienė, svarbiausi jos darbai: 
„Aušros sūnus”, „Dvylika brolių juodvarniais laksčiusių" — stilizuota 
liaudies pasaka, „Liet.- literatūros istorija", straipsniai „Lietuvoje", 
„Vaire" ir kt.

J. Simonaitytė — 1936 m. valstybinės premijos laimėtoja— „Aukš
tųjų Šimonių likimas", „Saulės dienos" ir apysakos laikraščiuose.

Bronė Buivydaitė: „Vasaros šnekos", „Skudučiai", „Anykščių Ba
ladė" -— lirika, premijuotasis „Auksinis batelis", „Mėlynas drugelis" 
— vaikų literatūra, „Atversti lapai" — romanas, jos redaguotas mote
rų kūrybos almanachas „Aukštyn" ir kit.

Lastauskienės -— „Gyvenimo perlai". -
A. Gustaitytė - Šalčiuvienė, nemaža savo kūrimų parodžiusi: 

„Vingiai", „Laiko laiptai”, „Juozukas”, „Voras" — romanai ir straips
niai „Ryte", „Liter. Naujienose" ir kitur.

P. Orintaitė: „Vingių vingiai" — lirika, „Paslėpta žaizda" — apysa
ka, „Iš sostinės". -

Salomėja Nėris — „Anksti rytą", „Per lūžtantį ledą", „Pėdos Smė
ly" — lirika ir kt. Augustaitytė - Vaičiūnienė — „Po, baltu nuome
tu" — eilėraščių rinkinys, Didžiulytė - Kazanavičienė vaikų literatūros 
srityje: „Pavasario pumpurai", „Rudenio dienelės", „Žiema atėjo" „Pa
jūrio pasakos", Vaineikienė — apysakos: „Iš praeities kovų", „Palan
gos atsiminimai", Pranaičių Julė — „Iš kelionės po Europą ir Aziją", 
„Viešnagė šeštuokuose", ir kitos daug jau mūsų literatūrai — beletris
tinei ir publicistinei — užsitarnavusios.

- Šalia vyresniųjų gražiai pasirodė ir jaunesniosios, nors ne visos . 
jų atsiuntė, gal, negalėjo atsiųsti savo kūriniuš.

G. Tulauskaitė — „Paklydę žodžiai”, Alė Sidabraitė — „Eskizai”, 
K. Pažėraitė —'„Nusidėjėlė" romanas ir novelės žurnaluose. D. Čiurlio
nytė — „Šuniukas Padauža", K. Grigaitytė — „Akys pro vėduoklę". 

* . 1

Matėme feljetonistę Liūnę Janušytę; Butkienę ir tas, kurios dar nors 
atskirų knygų neišleido, bet plačiai bendradarbiauja spaudoje savo dai
liosios literatūros kūriniais: Nelė Mazalaitė, K. Motuzaitė, A. Šilgalytė 
ir kt.
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III. Mokslo darbai
> . • ■

Turtingas, įvairūs ir labai gražiai mūsų moteris —. mokslininkes 
reprezentuojąs skyrius, tai mokslo darbų skyrius. Kas šį gausų, margą 
ir taip labai turtingą skyrių giliau pastudijavo, tas nebedrįs sakyti, jog 
moterys lietuvės maža pasireiškiusios mokslo srityje. Visus tuos apie 
moteris paviršutiniškus sprendimus paneigė išstatyti moterų, per paly- 
ginti trumpą savo nepriklausomybės ir lietuviško universiteto periodą, 
įvairiose srityse nuveikti mokslo spaudos darbai. —

Lietuves mokslininkes, pasirodžiusias šioje mūsų moterų spaudos 
parodoje, galima grupuoti atskiromis mokslo šakomis.

Ryškiausia sritis, kur moterys gražiai pasireiškusios, tai bus i.zl>- 
rijos mokslai; daug jų dirba šioje srityje pedagogišką darbą mokyklo
se, bet nemaža yra padariusios taip pat mokslo darbų raštu. Iš jų ryš
kiausios šioje parodoje pasirodė: doc. Rudzinskaįtė - Arcimavičienė — 
„Sęnovės Rytai”, „Senovės Rytų istorija”, „Dievų ir kvepalų žemėje" 
ir kt. Sruogienė - Daugirdaitė — „Lietuvos Istorija”, „Austrijos istori
ja”, „Baro konfederacija”. Andziulytė - Ruginienė — „Žemaičių chris
tianizacijos pradžia". Urbšienė: „Klaipėdos krašto konvencija”, „Li- 
thuanica 1933 m, ir 1934 m.", „1830 ir 1863 m. sukilimai" ir kt.

Meno istorikės Kairiūkštytės - Jacynienės — „Pažaislio Vienuoly
nas”.

Jubiliejinio moterų suvažiavimo garbės prezidiumas, organizacijų vėliavos ir moterų 
choras.

39



Toliau medikės. Prof. Dr. V. Tumėnienė — „Tavo kūdikis", „Apie 
kruvinąją" ir kt. Dr. Mackevičaitė - Lesienė — „Morfologinė ludokrini- 
nių liaukų studija"/straipsniai „Medicinoje" ir kt. Gyd. Ambrazįejūtė 
- Steponaitienėdaug straipsnių „Medicinoje" ir kituose žurnaluose, 
Dr. Kalvaitytė - Karvelienė ir kt.

Iš kitų sričių daugiau pasireiškusias gamtininkės ir agronomės: 
Dr. M. Gylienė, ’Gimbutienė, Dr. Vaškevičiūtė, Žvironaitė, ehern. V. Bu- 
cevičiūtė, Dičiūtė, Natkevičiūtė, Prieigauskienė, Baronienė, Šopauskienė- 
Lideikytė ir kt. _

IV

Mūsų mirusiųjų rašytojų raštai buvo sudėti į atskirą vitriną po 
stiklu. Čia matėme: Šatrijos Raganos - M. Pečkauskaitės, Eglės — Mali
nauskaitės - Šliūpienės, Lazdynų Pelėdos, Žemaitės, Q. Pleirytės - Pui- 
dienės ir kitų Lietuvos atgimimo žadintojų, išvariusių pirmąsias vagas 
lietuvės moters spaudos darbe.

V

Be to, parodoje atskiroje vitrinoje išstatyti rankraščiai žymesniųjų 
moterų rašytojų: Žemaitės, Pšibiliauskienės - Lazdynų Peledes, Peč
kauskaitės - Šatrijos Raganos, Petkevičaitės - Bitės, Puidienės - Vaidi
lutės, Juškytės, Didžiulienės - Žmonos, M. Zauniūtės.

Dėl parodos patalpos ankštumo nebuvo galima patalpinti visų prį- , 
siųstų spaudos darbų. Šią parodą gražiai tvarkiusiai B. Tursienei teko 
labai kombinuoti, kad nors svarbesniuosius ir charakteringesniuosius 
darbūs patalpinti. Dėl to ir. parodoje dalyvavusios moterys parodė, 
daugumoje/tik savo darbų pavyzdžius. Jei būtų buvę galima patal
pinti visą medžiagą ir jei visos būtų prisiuntusias savo kūrinius, reikė
tų daug didesnės patalpos ir daugiau laiko parodai tvarkyti ir lan
kytojams ją gerai išstudijuoti. Tačiau ir ši paroda pakankamai gerai 
parodė lietuvės'nuveiktą kultūros darbo platų-barą. Tai gražus žings
nis į kultūrą, į geresnį, tobulesnį gyvenimą.

Viesulas sulaužė mano baltąsias lelijas. Kasdien ko nors reik;a 
gailėtis, tai pamokymas, kad nereikia stipriai prisirišti nė prie ko, ne
reikia šiame pasaulyje „moeno siedzieč". Ir aš kiekvieną rytą klausiu 
save, ką atneš ši diena? ... Jei tiki, kad yra Dievas, tai reikia ramiai 
laukti viso ko iš Jo rankos. Jo valia teesie visur ir visados.

MARIJA PEČKAUSKAITĖ t .
< •
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E, Statkienė

/ /

Mano biudžetas
Kiekviena: le tvarkingame ūkyje sudaromas biudžetas, vedama 

sQSkaityba. Be to negali apsieiti ir šeimininkė. Namų sąskaitybos 
vedimas padeda šeimininkei susivokti, kaip jį tvarko savo ūkio reika- 
lus, ar pajamos tiksliai paskirstomos, ar nenukenčia kuri nors svarbi 
sritis ir ar iš viso išlaidos atatinka jos gyvenamai padėčiai. Tikslus 
sąskaitybos vedimas išaiškina pinigų sunaudojimą, apsaugo nuo ne
apgalvotų išlaidų ir, mažoms pajamoms esant, ne tik padeda išvengti 
skolų, bet ir skatina taupyti. Jau vien tik kasdieninis darbas 
skaičiuojant išlaidos primena šeimininkei reikalą ir dalinai nurodo ga
limumą taupyti. Žodžiu tariant, sąskaityba jos pačios patyrimu pade
da šeimininkei taip tvarkytis, kad pinigai nebūtų išleidžiami neapgal
votai, nors ir nedidelėmis sumomis. O tos mažės, bet nuolat pasikar
tojančios sumos neretai sudaro pačias stambiausias išlaidas. Taigi jų 
patikrinimas kiekvienos šeimos ūkyje yra būtinas.

Žinoma, pradėjus vesti sąskaitybą po kelių dienų, ar net po kelių 
mėnesių negalima laukti ypatingos permainos biudžete, nes namų sąs
kaitybos vedimo rezultatai tepasireiškia tik po ilgesnio laiko, įgijus pa
tyrimo. Pavz., iš karto gana suriku sudaryti tikslesnį mėnesinį ar me
tinį biudžetą, ir tiktai turint praeitų metų biudžeto pastebėtus netikslu
mus, ateinančiais metais galima klaidas kiek pataisyti.

Dėl to neužtenka sužymėti tiktai išlaidos ir pajamos, bet būtinai 
reikia jas suskirstyti į atatinkamas grupes, pavz., maistui, butui, dra
bužiams, inventoriui, literatūrai, aukomis ir t. t. Šitoks išlaidų sugru
pavimas parodo, kurios srities išlaidas sumažinti, ar padidinti. Šiuo 
atsitikimu skaitlinės yra iškalbingos. Jos parodo, iš kur yra pavojus 
kartais ir į skolą patekti, neretai įspėja šeimininkę nuo bereikalingo 
tuštumo ir išlaidų ir ragina derinti savo gyvenimo išorę pagal esamas, 
sąlygas. Mat, tikroji ekonomija namų ūkyje tai nėra šykštavimas 
reikalingiems dalykams, bet tai yra tvarkingas šeimininkavimas, per- 
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matymas ūkio reikalų ir tinkamas prie tų reikalų prisitaikymas. Prie 
šių dalykų kaip tiktai ir veda namų ūkio sąskaityba.

Vedant sąskaitybą, pirmiausia reikia susidaryti namų ūkio sąma- 
tą, t. y. iš anksto numatyti pajamos ir išlaidos ir tinkamai jas paskirs
tyti įvairiems reikalams, pavz., butui, maistui, drabužiams, literatūrai, 
smulkioms išlaidoms, sutaupoms ir t. t. Paprastai sąmata sudaroma 
metams ir paskirstoma mėnesiais, kad šeimininkei būtų lengviau są- - 
matos laikytis. Namų ūkio biudžeto vykdymas pareikalauja ir šeimi
ninkės tvarkos, gerų norų ir tvirtos valios, bet jį įvykdžius jaučiama di
delio pasitenkinimo, nes ne kartą vieton skolų metai baigiami pelnu.

Svarbu, kad sąmata būtų sudaryta kuo tikslesnė, dėl to tenka pasi- 
naudoti praeitų metų patyrimu, ir rūpestingai apgalvoti prisiderinant 
prie turimųjų sąlygų. Nurodyti tikslų sąmatos sudarymo pavyzdi 
negalima, bemaž, kiekvienai šeimai skirtingos sąlygos.

Bendrai paėmus nurodomas toks biudžeto paskirstymas:
maistui 25 — 40% pajamų (pelno)
(juo didesnės pajamos, tuo mažesnis % skiriamas maistui) 
drabužiams (skalbiniai, drabužiai, apavas, patalinė) 12 — 15 %, 
butui (butas, kuras, šviesa, buto mokesč.) 15 — 20% pajamų, 
sutaupoms 10%
Likusieji dalykai paliekami šeimininkės nuožiūrai.

Pagal šiuos nurodymus, mūsų sąlygose, ypačiai Kaune, buto išlaidų 
nuošimtis yra nenormalus, nes praktiškai pasiekia 25 — 30%. Tuo 
būdu labai nuskriaudžiamos kitos sritys.

Susidarius sąmatą skaitlinėmis šeimininkė susidaro reikalingų įsi 
gyti daiktų sąrašą, ypačiai tų dalykų, kurie liečia metinę sąmatos da
lį, pavz., drabužiai. Kitų dalykų, kaip maisto išlaidos paskirstomos 
mėnesiais ir dienomis.

Pavz., metams maistui numatyta Lt 1.800, t. y. Lt 159 mėnesiui; 
Lt 34 savaitei; Lt 4,93 dienai.

Aišku, kad toks išlaidų paskirstymas nereiškia, kad būtinai kas
dieną maistui būtų išleista Lt. 4,93, bet ta suma parodo šeimininkei vi- 
durį, kad ji vieną dieną daugiau išleidusį, kitą dieną išlaidas su
mažintų.

Tvarkingos šeimininkės sąmatoje numatytas, bet neišleistas mėnesi
nes sumas sutaupo, pavz., juk ne kiekvieną mėnesį perkami drabužiai, 
tačiau juos perkant mėnesinės sąmatos neužtenka — tada ir pasinau
dojama sutaupomis.

Sąmatoj numatytų 10% sutaupą negali būti tam reikalui panaudo
ta. Šios sutaupos skiriamos netikėtiems,, dažnai ir nelaimingiems at
sitikimams — ligai ir p. Be to, ši suma gali būti taupoma ir nejuda
mam turtui įsigyti.
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Kaip vesti namų ūkio sąskaitybą?
Daugelis šeimininkių sakosi šio darbo nemėgstančios ir nematan

čios iš jo naudos. Tačiau, kad šis darbas būtų malonus ir nepareika
lautų daug laiko, reikia vesti tikslią, bet kiek suprastintą sąskaitybą. 
Be to, sąskaitybą reikia pradėti nuo pradžios metų ir kasdieną užra
šinėti, nes kai tik apsileidžiama, daug kas užsimirštama, tada išlaidos 
nebeatatinka pajamas, klaidas atitaisyti beveik negalima, dėl to ir 
patsai sąskaitybos darbas atrodo nemalonus. Tuo tarpu, jei tik tiks
liai užrašinėjame, šis darbas pasidaro malonus, naudingas ir greitas.

Namų ūkio sąskaitybai reikia turėti 3 sąsiuviniai kietais viršeliais 
ir 1 pagelbinė maža paprasta knygelė (sąsiuvinėlis), šeimininkių pap
rastai vadinama virtuvės knygele. Šitoj knygelėj paprastai užrašo
ma data ir kas pirkta, kad nieks neužsimirštų. Paprastai ši knygelė.

f
I 

f 
į

1
I

*r

r
1

r

I-oji lentelė

1938
Gauta ir išleista

Pajamos Išlaidos
Pastabos 1

mėn.
Z

Vasar.

1.

d,

1 d. Kasoje
1 Itr. pieno
2 kg. duonos po 20 et.

3 kg. bulvių po 10 et.
1 kg. jautienos 
porai ir salerai 
arbatžo’ės
Marytei kojinės
Siuvėjai už suknelės

siuvimą
iš ūkto gauta
Kazės grąžinta skola i

Kasoje vas. 1 d. 
išleisto vas. 1 d.

Lt,
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*

50
i

174
19

et.

95

Lt.

1
r

15. i

19

et.

25
40

30
20
20
30
30

95

B

1
•»

2 d. Kasoje
1 kg. miltų
i/2 kg. sviesto po 4 lt.

. 1 kg. morkų
1 gab. muilo
už parduotus senus 

drabužius ____

154

8

05

2
62

50
50 1

•
■ Kasoje vas. 2 d 

išleista vas. 2 d
162

3
05
60

3 60

3 d. Kasoje j 158 45 1
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laikoma virtuvėj, arba nešiojama su savim prijuostės kišenėj ir daž
nai ji atiduodama tarnaitei, o pati šeimhinkė tiesiog rašo į pajamų ir 
išlaidų knygą, arba turi antrą tokią pat pagalbinę knygelę.

Kiekvieną vakarą iš pagelbinės knygelės visos išlaidos ir paja
mos perrašomos į pajamų ir išlaidų knygą, kuri sugrafuojama ir veda
ma I-joj lentelėj parodytu būdu. Čia kaip matome įrašoma kiekvie
nos dienos išlaidos ir pajamos, kiekvieną dieną jos susumuojamos 
(labai neturint laiko galima susumuoti už dvi ar net 3 dienas, bendrai 
pažymint visų 3- jų dienų datą) ir išlaidos atimamos iš pajamų. To
kiu būdu sužinome kiek yra pinigų kasoje. Čia pažymėta suma turi 
atatikti faktiną pinigų sumą kišenėje. Jei jis nesutinka, reiškia yra 
įsibrovusi klaida, kurią reikia surasti (kasdien užrašant tai padaryti 
nesunku) ir atitaisyti. * , ■

Bet dar negana tik susumuoti-pajamas bei išlaidas ir patikrinti 
kasą, reikia dar kasdien išrinkti kiek išleista kiekvienai grupei, pavz., 
maistui, butui, vaistams, netikėtoms išlaidoms ir t. t. Tai ir bus antro
ji knyga, sugrafuota pagal II lentelę (norint, šeimininkė gali šiuos sky
rius savaip sutvarkyti, arba pasinaudotu nurodytu būdu).

Į šią knygą ir tenka kasdien sužymėti kiek kuriam dalykui išleista 
ir kiek viso išlaidų ir pajamų. Mėnesio gale, sudėjusias randame, 
kiek per mėnesį išleista valgiui, butui ir t. t.

III - oji lentelė rodo metinę apyskaitą, kuri kas mėnesį perkeliama 
iš II - sios lentelės. Šioj knygoj kiekvienų metų pradžioj surašoma 
sąmatą, o metų gale suvedamas balansas.

Šitas namų ūkio sąskaitybos būdas lengvas, nepainus, tinka mies
to šeimininkėms.

Naujos tendencijos rar kdarbiucse
Toks pavadinimas ne vieną užintriguos, ką naujo moterys sugal

vojo šioje srityje. Kartu galima sakyti labai maža ir labai daug — 
paprastumą ir praktiškumą. Tokios tendencijos reiškiasi vis labiau ir 
labiau rankdarbiuose. Paprastumas reiškiasi ne tik įvairių nebrangių 
medžiagų panaudojimu rankdarbiams, bet ir darbo nekombinuotumu ir 
lengvumu. Praktiškumas — rankų darbai derinami kasdieniniam 
naudojimui ir labiau mėgstami tokie, kurie nereikalauja perdaug 
didelio įtempimo ir laiko. Reta kuri moteris nemėgsta rankdarbių. Šių 
dienų gyvenimas daugumą moterų verčia nelengvai dirbti profesinį ar 
nam‘ų ruošos darbą. Tad rankdarbiai yra savotiško poilsio valandos.

Dabar madoje medžiagos kombinavimas su mezginiais. .Štai pora 
praktiškų darbelių, kuriuos pailius.ruojame pavyzdžiais. Tai papras
ti, lengvi dirbti, gerai plaunami ir naudingi.
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Moteriškos nosinės. Imama batistas, plona lininė pirkta drobė, mako, uancil

gas ir kitos medžiagos, tinkančios nosinėms, sukerpamos kokio didumo patinka 
nosinės, tik ne perdidelės. Siūlėti aplinkui nereikia. Vietoje siūlės vieną sykį 

kietai apmegzti, kad pasidarytų tarytum kraščiukas, paskui megzti kaip parody
ta pavyzdyje. Galima ir kitokiais mezginiais apmegzti. Siūlų spalvą, storumą 
atatinkamai pritaikyti prie medžiagos. Kokybės atžvilgiu siūlai dėl nosinių gali 
būti šilkiniai ir kitokios rūšies. Gražiausios yra baltos nosinės ir balti mezginiai. 
Kas mėgsta ir turi kitokių sumetimų galima ir spalvotos, 
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Servetėlė ant stalo. Imama lygi lininė fabriko ar namų darbo drobė arba 
medvilnė medžiaga 35 — 50 cm. pločio ir ilgio, iškerpamas apskritimas. Äps- \ ■
kritimų galima gražiai, plonai ir taip, kad nežymėtų siūlė, atsiūlėti. Atsiūlėjus, 
vieną kartą neuždedant siūlo kietai apmegzti. Po to daryti tokį išmezgimą, kaip 
parodyta pavyzdyje. Siūlus taikyti prie medžiagos storumo, kokybės ir spalvos. 
Kaip megzti, matosi pavyzdyje, ir lengvai sugebės kiekviena, kuri tą darbą, yra 

7
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Dr. Ambraziejute - Steponaitienė.

Nutikimas ir tukinantieji valgiai
Nutukėlius galima skirstyti į 3 grupes. Pirmoje grupėje bus tokie 

nutukėliai, kuriems kiti pavydi. Jie nutukę gražiai, tvarkingai.
Antroje grupėje, bus tokie nutukėliai, iš kurių kiti juokiasi. Jie 

perdaug riebūs, išėję iš formos, negražūs.
Prie trečios grupės priskiriami tokie nutukėliai, kurių kiti gailisi* 

Jų" nutukimas išėjęs iš ribų, jie panašūs į taukų kupetas, visiškai liguis
ti žmonės.

i

Nutukti daugiau linkusios moterys, negu vyrai. To priežastis 
dažnai esti ta, kad daugelis moterų mažiau juda ir dirba lengvesnį fi
zinį darbą, negu vyrai. Be to, ir pats moters organizmas daugiau lin- 
kęs tukti. .

• ■ • t . ’ * . f

Kadangi iš moterų reikalaujama, kad jos visada būtų grakščios ir 
lanksčios,'tai moterims ypačiai tenka rūpintis perdaug nenutukti.

Norint nenutukti, reikia žinoti tukimo priežastis. Jų yra keletas. Bet 
svarbiausios nutukimo priežastys yra trys.

Pirmutinė tukimo priežastis yra ta, kada žmogus perdaug valgo.
Antroji priežastis ta, kada žmogus ir neperdaug valgo, bet mažai 

dirba, mažai juda, tinginiauja. Dėl šių dviejų priežasčių: persotaus 
valgio ir stokos fizinio darbo, žmonės daugiausia ir tunka.

Trečioji nutukimo priežastis, tai liguistas nutukimas. Šis nutuki
mas pareina nuo sąlygų, susidarančių žmogaus kūne. Šį 
nutukimą neįstengia pašalinti nei maisto sumažinimas, nei fizinis dar
bas. Dažnai čia esti kaltas paveldėjimas, t. y. prigimtas palinkimas 
nutukti arba susirgimas kaikurių kūno vietelių, kurios turi įta
kos tukimui. Šios rūšies nutukėliai rečiau pasitaiko.

Kiekvienam žmogui per parą reikalingas tam tikras maisto kiekis, 
kad jis galėtų gyventi, judėti ir dirbti. Stambesniam žmogui maisto 
reikia daugiau, smulkesniam — mažiau. Žmogui dirbančiam sunkų 
fizinį darbą maisto reikia kur kas ^daugiau, negu dykaduoniui.

Moksliškai galima apskaičiuoti kiek ir kokiam žmogui, ir prie 
kokio darbo reikia suvalgyti, kad jis netuktų.

Jeigu žmogus daugiau suvalgo negu jam reikia palaikyti gyvybę 
ir papildyti savas jėgas prie darbo, tai tas maisto perteklius susikrau- 
ja žmogaus kūne pavidale riebalų. Žmogus ima? tukti.
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Ne kiekvienas valgis vienodai tukina; nuo vienų maisto produktų 
žmogus tunka labiau/nuo kitų mažiau. 

. *, ' 1 " f J »

Mes žinome, kad maistas turi 3 svarbiausias maistingąsias dalis: 
baltymus, angliavandenius ir riebalus. Šios maistingiausios dalys esti 
visuose maisto produktuose, tik nevienodame kiekyje. Iš jų maištin
giausi yra riebalai. Riebalai veik du kartu maistingesni už baltymus 
ir angliavandenius.

Iš visų šitų maistingųjų dalių kūne gali susikrauti riebalai, jeigu 
jų suvalgoma daugiau, negu kūnui reikia. Lengviausiai riebalai: kū
ne susikrauna iš suvalgytų riebalų, o taip pat ir iš angliavandenių; sun
kiau iš baltymų. Taigi, norint perdaug nenutukti, reikia saugotis riebalų 
(riebios mėsos, lašinių, riebios žuvies ir bendrai riebaus Valgio), ma- 
žiau valgyti valgių, turinčių daug angliavandenių (saldumynų, miltinių 
valgių, duonos, ryžių). ....

✓

Žmogus, kuris dirba sunkų fizinį darbą, gali suvalgyti visu ketvir
tadaliu maisto daugiau už tą, kuris nieko nedirba ir jam nebus pavo
jaus nutukti. Proto darbas tukimo nemažina. Protinį darbą dirbda
mas žmogus gali tukti. Sveikas, normalus žmogus, jei jis daug ir rie
biai valgys, o maža judės ir nedirbs fizinio darbo, — jis turi nutukti.

Bereikalingas nutukimas kenkia žmogui. Nutukęs žmogus yra ne
gražus, nemiklus, nerangus, sutingęs, greičiau pailsta ir mažiau gali 
dirbti; be to, nutukėlis kur kas greičiau pasensta.

Nutukimas labai susilpnina širdį; širdies raumenys suriebė j a, šir
dis iš viršaus apauga taukais. Susikrovusieji taukai pilvo viduriuose 
ir krūties ruime suspaudžia širdį, ji negali laisvai judėti. Dėl to nutu- 
kėliai greitai dūsta, gauna širdies mušimus, o vėliau ima tinti.

Nutukelių esti silpnesni plaučiai ir jie linkę prie bronchitų ir plau
čių katarų^

Nutukimas blogai veikia kepenis. Nutukėlių kepenis dažnai esti 
padidėjusios ir silpnos. 4

Nutukėliai dažnai turi kietus vidurius, dėl to, kad taukais apaugu
sios ir suspaustos žarnos negali tinkamai dirbti’ Vidurių užkietėjimas 
kenkia sveikatai.

Nutukėliai linkę prie kraujo gyslų sukietėjimo (arteriosclerozo) prie 
inkstų ir sąnarių ligų. Nutukėliai, apsirgę karščiuojama liga (plau
čių uždegimu, šiltine) visuomet sunkįaū pakelia ligą ir greičiau miršta. 
Jie greit prakaituoja, riebalų rievės iššunta ir dvokia. #

Gydant nutukimą, suliesėti reikia pamažu: per savaitę žmogus tu
ri palengvėti ne daugiau 1 l1/2 klg. Nutukėlis gali viską valgyti,
turi tik valgio kiekį sumažinti ir šiek-tiek valgį pakeisti.
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Pradžioje kasdien valgį sumažinti 1/->. Jeigu nuo to kūno svoris ne
mažės, tada maistą sumažinti '/- pirmykščio kiekio. .Tiek sumažinus 
valgį kūnas per ilgesnį laiką turi suliesėti.

Daug valgyti dalinai yra pripratimas.
Svarbiausia sumažinti riebalus: riebią mėsą, lašinius, sviestą tau

kus ir aliejaus vartoti tik mažais kiekiais.
Valgyti tiesesnius valgius. Mažai vartoti cukraus ir saldžių val

gių. Mažiau valgyti miltinių valgių, duonos, pyragų, blynų ir ryžių.
Nutukėlis gali valgyti: liesą mėsą, kiaušinius, žirnius, pupas ir še- 

belbonus, bulves, daržoves ir vaisius.
Degtinės ir alaus reikia vengti. Mažiau vartoti įvairių skysčių, ir 

valgyti saUsesnį valgį, nesūriai ir mažiau vartoti druskos. Nenaudoti 
prieskonių, kurie didina apetitą.

Sumažinus valgio kiekį, reikia būtinai užsiimti fiziniu darbu. Dar
bas neleidžia krautis riebalams ir stiprina žmogaus raumenis. Kam 
nereikia dirbti fizinį darbą, tas turi gimnastikuotis. Masažas riebalus 
irgi šiek-tiek sumažina.

Nutukėliai neturi per ilgai miegoti, nes ilgas miegas tukina.
Nutukėliams tinka šaltos vonios, taip pat vonios su druska, ar an- 

gliarūkštimi. Stipriems nutukėliams naudinga maudytis jūroje.
Nutukėliai turi žiūrėti, kad nebūtų užkietėję viduriai. Čia retkar

čiais tinka liuosuojančios druskos: Karlsbad© druska, šaltoji ir karčio- 
‘ . < f

ji druska. Nutukėlius, įpratusius būti nutukusiais, negalima per daug 
suliesinti, nes jie nusilpnės ir taps dar didesniais ligoniais, negu bu
vo. Taigi, norint nenutukti, reikia laikytis šių taisyklių: mažiau valgy
ti ir neriebiai, vengti saldžių ir miltinių valgių, mažiau vartoti skysčių; 
valgyti nesūriai; trumpiau miegoti, daugiau vaikščioti, dirbti fizinį dar
bą, ar užsiimti bent gimnastika. Gavėnioj ypač naudinga papasnin
kauti: tai bus kūnui lengviau ir sielai ramiau.

1938 metais a 1 d H U t ė S“ skaitytojos,
gaus dovanai vertingą, praktišką ir įdomią knygą

„NAMIE IR SVEČIUOSE“
— Turinyje: namų ūkis, šeimos biudžetas, svečių priėmimas, apsi

rengimas įvairiais atvejais, gražus elgesys ir kt. —

50



Patlesimų ir kilimų priežiūra
’ i " * , . , . '=5-

Patįesimų ar kilimų paskirtis yra keleriopa. Jie apsaugoja grindis 
nuo susidėvėjimo, palaiko šilumą, sumažina bildesį, papuošia kamba
rį. Tačiau, antra vertus, tie patiesimai,- ypač kilimai, yra dulkių ir 
mikroorganizmų lizdai. Na, bet vis dėlto be paliesimų negalima ap
sieiti. Jų gerosios savybės praneša blogąsias.

Visur žinomi ir vartojami kilimai yra persiški ar persiško darbo 
(siūlų knatai prie apmatų priraišioti), pliušiniai, džūtiniai. Kuone kiek
vienas kraštas turi savo tautiškų kilimų. Dabar ir Lietuvoje yra žmo
nių, mokančių gražių ir lietuviškų kilimų išausti.

Nuolatinis paliesimų ir kilimų valymas, tai jų dulkinimas. Išdulki- 
nimui, suprantama, tenka juos išgabenti į lauką. Labai negražu ir sta
čiai neleistiną ką nors dulkinti pro langus, nuo balkonų, koridoriuose, 
ant laiptų. O tokių vaizdų miestuose dažnai tenka matyti ir pajusti 
bekrintančias žemes ant galvos.

Didesnius paliesimus ar kilimus kasdieną nešti į lauką būtų per
nelyg didelis darbas. Tat kaip juos valyti? Juos tenka šluoti koko
siniais ar kitokiais šepečiais. Kilimams netinka aštrūs, kieti šepečiai, 
nes drasko; taip pat netinka ir visai minkšti. Pabarščius ant kilimų 
drėgnių arbatžolių, smulkintų baltų kopūstlapių, galima juos švariai 
nušluoti. Tada ir dulkių į orą mažiau pakyla.

Apdėvėtus, jau nešvarius kilimus (pliušinius) galima išvalyti baltu, 
švariu smėliu. Užpylus truputį smėlio, reikia tas kilimo vietas trinti ran
ka arba valyti šepečiu. Paskui smėlį reikia išpurtyti ir kilimą gerai 
iššepečiuoti. O kai kilimai ar patiesimai labai susidėvi, ir minėtu bū- 
du jau nebegalima išvalyti, tokius kilimus tenka skalbti arba valyti 
cheminiu būdu. 
■ ■ . , ■ <

Storų, kie*ų kilimų ar patiesimų negalima lankstyti. Nuo 
lankstymo raukšlėjosi ir genda. Geriausia juos vynioti į rutulius.

Vilnonius kilimus taip pat gadina kandys. Todėl nuo ankstybo 
pavasario vilnonius kilimus reikia rūpintis apsaugoti nuo kandžių. Jei 
kilimai yra patiesti vartojami, gali užtekti šlakstymo terpentinu ar Hi
tu. Vėdinimas, kaitinimas saulėje, laikymas šaltyje ir jšdaužymas taip 
pat daug padeda.

Kojoms valyti kokosinius paliesimus, paprastai, sunku išdulkinti. 
Lengviausia juos ištrypti kojomis, pasitiesus ant lygios, kietos vietos, 
blogąja puse viršun. Jų skalbimui kartais užtenka švaraus vandens, bet 
geriau tinka lengvai šiltas muiluotas vanduo. (Iš. N. Ū. V. Š.).
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APŽVALGA
JUBILIEJINIS MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

1907 m .pirmajam lietuvių moterų suvažiavimui paminėti, buvo su
šauktas jubiliejinis moterų suvažiavimas. Suvažiavimui ruošti buvo su
darytas vykdomasis komitetas, į kurį įėjo: Lietuvos Moterų Tarybos 
pirmininkė V. Lozoraitienė, Lietuvos Moterų Tarybos vice - pirmininkė 
Pr. Pikčilingienė, Kunig. Birutės Karininkų Šeimų Moterų Dr-jos pirmi
ninkė V. Černienė, Šaulių vadė S. Marcinkevičienė - Putvinskaitė, Kata
likų Organizacijų Sąjungos pirmininkė Dr. O. Norušytę, Motinoms ir 
Vaikams Globoti Organizacijų Sąjungos vice-pirm. A. Hunebelienė, 
Moterų Talkos pirmininkė A. Vailokaitienė, Skaučių Seserijos vadė K. 
Žilinskienė. Atskiriems darbams vykdyti buvo sudarytos komisijos: 
priėmimų, kuriai pirmininkavo A. Hunebelienė, finansų — E. Gimbutie
nė, spaudos ir literatūros parodai ruošti ~ A. Gustaity te - Šalčiuvienė, 
sekretoriato — F. Grigonienė, paskaitų —- J. Andruly te.

Suvažiavimas buvo ne mandatinis, o personalinis, panašiai kaip 
ir pirmasis moterų suvažiavimas. Jis pasireiškė iškilmingu atidarymo 
posėdžiu, spaudos ir literatūros paroda, spektakliu Valstybės teatre, 
dainos, muzikos vakaru, pamaldomis, eisena prie Nežinomojo Karei
vio kapo, vaišėmis, referatais ir pageidavimu deklaravimu. Suvažia- 
vime dalyvavo per 1000 moterų, kurios buvo pasipuošusios suvažiavimo 
stilingais ženkliukais.

Iškilmingas Suvažiavimo atidarymas įvyko gruodžio mėn. 10 d. 16 » 
vai. Valstybės teatre. Šiam suvažiavimui ypatingą iškilmingumą ir 
orumą suteikė Respublikos Prezidento A. Smetonos atsilankymas. Jo 
kalbą dalyvės išklausė susitelkusios ir dėmesingai. Suvažiavimas 
pradėtas Tautos himnu, kurį giedojo A. Galaunienės diriguojamas mo
terų choras visiems dalyviams pritariant. Atidarymo kalbą pasakė 
Organizacinio Komiteto pirmininkė V. Lozoraitienė. Ji suminėjo lie
tuvės vaidmenį lietuvių tautos atgimimo istorijoje, jos darbą ir pastangas t '■' ■ •tautos gerovei kelti ir metė žvilgsnį į ateitį. Atsistojimu buvo pagerbtos 
pirmojo suvažiavimo garbingosios dalyvės jau amžiams užmerkusios 
akis: Žemaitė, Pečkauskaitė, Puidienė ir kt. > . • .
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Suvažiavimui žodį tarė ponia S. Smetonienė,, pirmojo suvažiavimo 
pirmininkė, mūsų garbinga veteranė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė, 
pirmojo suvažiavimo dalyvės: M. Rabašauskienė, F. Bortkevičienė, E; 
Putvinskienė, Augustinavičiūtė. Suvažiavimas susilaukė daug sveikini
mų žodžiu ir raštu. Audringai buvo sutikti Prūsų lietuvių, Latvijos ir 
Estijos moterų atstovių sveikinimai. Latvijos ir Estijos atstovės įteikė su
važiavimo prezidiumui savo kraštų tautines vėliavėles, priminė trijų 

’ tautų tautinės kovos kelią ir nuoširdžiai palinkėjo gero broliškųjų tautų 
bendradarbiavimo ir vieningumo. Rašytoja Bronė Buivydaitė suvažia
vimui parašė specialų eilėraštį, kurį pati nuotaikingai perskaitė. Tai re
ta ir graži staigmena! Iškilmingo posėdžio garbės prezidiumą sudarė: 
p. p. S. Smetonienė, J. Tūbelienė, Gab. Petkevičaitė, E. Putvinskienė, O. 
Vileišienė, M. Rabašauskienė, V. Lozoraitienė,F. Bortkevičienė, O. Ma
šiotienė, Dr. O. Narušytė ir Pr. Pikčilingienė. Pirmojo suvažiavimo daly
ves prezidiume gėlėmis papuošė „Aušros" mergaičių gimnazijos mo
kinės. Tos pat gimnazijos pedagogai per inspekt. Skardžiuvienę įteikė 
prezidiumui gražų adresą. Suvažiavimą puošė įvairių moterų organi
zacijų, studenčių korporacijų vėliavos. Daugelis dalyvių buvo pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. Atidarymo posėdis baigtas kantata — mu
zika E. Laumenskienės, žodžiai Ksv. Vanagėlio „O, moters, lietuvės" 
— parašyti 1907 m. moterų suvažiavimui. Išpildė moterų choras diri
guojamas A. Galaunienės. Tą dieną vakare suvažiavimo dalyvės už
darame, joms skirtame, spektaklyje žiūrėjo Valstybės teatre S. Čiurlio
nienės „Aušros sūnus".

Referatuose keltos mintys <
Trys posėdžiai buvo skirti išnagrinėti 12 atskirų temų, moterims rū

pimais klausimais. Referentės įdėjo nemaža darbo kruopščiai juos 
ruošdamos.

Dr. Steponaitienė, kalbėdama apie moteris tautiniame ir valstybi
niame gyvenime, tą klausimą lietė istoriniu požiūriu. Lietuvės būda
mos ir beteisinė j e padėtyje, tautos gyvenimo viduje, esmėje turėdavo ir 
darydavo didelės įtakos. Ją įtaka tryško iš moters vidinės , jėgos, kil
nios asmenybės. To siekti ir laikytis lietuvės moterys turėtų ir dabar. 
Šalia to, turi ginti ir plėsti savo pilietines teises. Viešo darbo konkuren
cijoje turėtų lemti gabumai ir tinkamumas, o ne lytis.

O. Mašiotienė — politinė lietuvės padėtis. Čia ji suminėjo lietu
vės politinę padėtį maždaug nuo 1907 m. Lietuvės savo darbu politinė
je dirvoje ėmė reikštis dar prieškariniais laikais, vokiečių okupacijos 
metu, ypač tas darbas pagyvėjo žygiuose dėl Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo. Mūsų valstybės nepriklausomame gyvenime moterys 
yra išvariusios plačią ir gilią politinio ir visuomeninio darbo vagą.

x . * 1
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Dr. M. Ruginienė, kalbėdama apie moteris ir švietimą nupasakojo 
lietuvės moters kelius į švietimą ir jos aktingą darbą toje srityje. Išva- * 
doje reikalauta, kad moterims būtų pavesta mergaičių švietimo dar
bo vadovavimas, kad galėtų dalyvauti sprendžiamuoju balsu nusta
tant mokyklų programas, kad mergaitėms vidurinėse ir aukštesnėse 
mokyklose būtų įvesta daugiau dalykų, kurie rengtų mergaitę šeimyni
niam gyvenimui. ' &

A.Gustaitytė - Šalčiuvienė, kalbėdama apie moters vaidmenį 
literatūroje, ypač iškėlė senesniosios lietuvių kartos rašytojas: G. Pet
kevičaitę, Žemaitę, Pečkauskaitę, Lazdynų Pelėdą ir kitas. Pirmųjų mū 
sų moterų rašytojų raštuose daug romantizmo, bet ir kartaus skundo 
priespaudos laikų. Visos kėlė tautinius reikalus. Jaunųjų rašytojų raš
tuose tautinių motyvų mažiau, užtat dažniau randami meilės ir sociali
niai motyvai. Lietuvė rašytoja savo raštais turėtų kelti tautos dvasi- 
ningumą, moralinį atsparumą, kas tautą vestų kilimo keliu. O. Belec
kienė turėjo temą — lietuvės spaudos darbe, (jos referato santrauka til
po „N. V." 1937 m. Nr. 12). M. Žilinskienė, referate menas ir moteris 
pažymėjo, kad Lietuvos moteriai menas nesvetimas. Lietuvė ypač 
jautri spalvų derinimo menui. Šiuo atžvilgiu ji toli pralenkia slavę mo
terį. Anksčiau lietuvė mėgo realų meną, vėliau perėjo prie dekoraty
vinio: tapybos ir skulptūros. Lietuvės nekartą jau gražiai pasirodžiu
sios savo kūriniais Lietuvoje ir užsienyje. Ateityje tenka tik padėti mū- =■ • . 1 ’sų menininkėms, kad jos dar sėkmingiau galėtų savo talentus pa
reikšti.

Viešosios dorovės ir tautos sveikatingumo klausimu kalbėjo dr. 
P. Kalvaitytė - Karvelienė. Vienodos dorovės principo įgyvendimas 
vyrų ir moterų tarpe yra vienas svarbiausių reikalų.

Agr. E. Gimbutienės pranešime apie ekonominę moters padėtį bu
vo akcentuojamas reikalas plėsti moterų veiklą ekonominiame gyveni
me? remti kooperaciją, prekybą, pramonę, amatus. Moters ekonomi
niam savarankumui įsigyventi reikia siekti savarankios profesijos, mo
kytis amatų. Griežtai pasisakyti, prieš vaikymosi įvairios prabangos, 
raginta taupyti, gyventi pagal išgales. S, Marcinkevičienė kėlė tau
tos gynimosi reikalą, kas* ypač aktualų šiais laikais. Moterys gyni
mosi darbui ir tautos gynėjų pajėgų stipripimui reikia vieningai dirb
ti, kad ištikus karo pavojui nepasijustumėm išblaškyti ir visiškai be- 
jėgiai. , ,

Šeimos klausimas buvo paliestas dviejuose referatuose. J. Nainie
nė kalbėjo apie šeimą, moters pareigas ir teisės šeimoje. Ji iškėlė nau
ją ir įdomią mintį, kad šeimai reikia grąžinti tėvą ir vaikus. Šių dienų 
gyvenimas ne tiek moterį, bet dažniausiai tėvą ir vaikus beveik visai, 
dienai atitraukia iš namų. Ji kėlė moters perkrovimą darbu šeimoje
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ir to darbo nevertinimą, paneigė tendenciją tenkintis mažomis šeimomis 
— 1-2 vaikų. Lietuvių tauta turėtų atkreipti didelį dėmesį į vaikų mir
tingumą ir krašto sveikatos reikalų tinkamą sutvarkymą.

S. Čiurlionienės refetato -— šeimos irimo priežastis buvo laukta su 
dideliu susidomėjimu. Salėje matėsi daug šeimos irimo prarajos palies
tų ir nukentėjusių moterų, o taip pat drąsiai salėje sėdėjo ir tos, kurios 
prie ardymo prisideda. Šeimų irimo priežasčių daug ir įvairios. Kal
tę tos negerovės mesti vienai kuriai nors lyčiai būtų neteisinga ir šališ
ka. Iš tos klampynės išbrįsti reikėtų bendros kovos ir darbo visų ge
ros valios žmonių, o ypač tų, kurie turi didesnės įtakos visuomenėje.

Suvažiavimo deklaruoti pageidavimai
Pirmiausia suvažiavimas pareiškė savo pagarbą I-jo moterų suva

žiavimo organizatorėms, moterų organizuotos veiklos pionėriems, pas
kum pageidavo, kad moterims Konstitucijos suteiktoji lygybė visais at
vejais būtų vykdoma ir praktikos gyvenime, kad moterų vadovybei bū
tų pavestas jaunosios moteriškos kartos auklėjimas, kad jas įsileistų į 
programoms ruošti komisijas, darbo inspekcijas, kad joms būtų leis
ta prisidėti prie civil. kodekso ruošimo. Taip pat pageidavo, kad mo
terų būtų ir seime — įstatymleidybos institucijoje.

Moterys raginamos išsikovoti sau priderančias teises prekyboj, 
pramonėj ir amatuose, kooperacijoj, smulk. ūkyje. Skatinamas palai
kyti taupumas, patariama vengti kraštutinio modernizmo ir nesuderi
namo su tautos materialiniais ištekliais prabangiškumo; visos moterys 
raginamos daugiau domėtis spauda, ją remti Jr prenumeruoti, ruošti . . ' ■ . ■ ■ ■ ' . ... v.profesionalių žurnališčių, bet, iš kitos pusės, suvažiavimas pabrėžė, kad 
moterų laukia didelė kova su geltonąja spauda, f ūmomis ir kitais blo
gaisiais veiksniais, naikinančiais taurųjį idealizmą, sukeliančiais blo
gus polinkius, pažeminančiais moters garbę bei motiniškumą, naiki
nančiais dorovę. Su tokia spauda kovoti yra kiekvienos moters pilieti
nė ir moralinė priedermė.

Toliau moterys raginamos remti ir globoti meną, teikti pagalbą civ. 
gyventojams ir kariuomenei, kovoti su girtavimu, rūkymu, dvilype mo
rale ir kitais blogais įpročiais,. palaikyti santykius su sodietėmis. Pasi
sakyta už reformą m-lų programų ta prasme, kad būtų pašalinti gyve
nime maža tereikalingi dalykai, o jų vietoj įvesti praktiškesni, kad 
auklėtiniai būtų daugiau paruošti gyvenimui. Nutarta reikalauti įves
ti prieš vedybas sveikatos tikrinimą. Ypačiai stipriai pabrėžtas reika
las apsaugoti nuo visokių blogų įtakų ir ardančių veiksnių šeimą.

S. Čiurlionienė savo paskaitoj metė mintį, kad būtų sudarytas 
net tam tikras 5 metų darbo planas, per kurį atatinkamos moterų vado
vybės turėtų išstudijuoti kaimyninių valstybių įstatymus ir paruošti pro-
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jektą, kaip būtų apsaugota motinystė; tiek netekėjusių, tiek ištekėjusių 
moterų teisės nuo visokių piktos valios žmonių. Moterys skatinamos 
sudaryti šeimos ardytojus smerkiančią opiniją ir ją visokiais būdais 
palaikyti.

Suvažiavime buvo perskaitytas G. Petkevičaitės, F. Bortkevičienės, 
Vileišienės ir kitų moterų veikėjų pasirašytas pageidavimas. Jame nu
rodoma, kad dabar moterims niekur neatstovaujama, kad reikia suda- 
ryti specialų komitetą ir pavesti jam atstovauti moterų reikalams. Šis 
komitetas turėtų būti renkamas visų Lietuvos moterų.

Suvažiavimas priėmė protesto rezoliucija prieš lenkų žiaurumus, 
daromus lietuviams Vilniaus krašte ir pavedė organizaciniam komite
tui kreiptis į viso pasaulio moteris, kad ir kitų kraštų moterys protestuo
tų prieš tokius barbariškus lenkų vyriausybės darbus. Nutarė apeliuo-. . 
ti ypatingai į Lenkijos moteris, į šių moteriškumą, jautrumą ir gailiašir- 
dingumą, kad Lenkijos moterys netoleruotų tos žiaurios priespaudos 

. — Vilniaus lietuviams ir reikiamai paveiktų savo vyriausybę.
Suvažiavimas sekmadienį Įgulos bažnyčioj išklausė pamaldų, ku

rias laikė vysk. Matulionis, pamokslą pasakė kan. Penkauskas. ir pas
kum organizuotai pagerbė Nežinomąjį Kareivį ir drauge jo Motiną, su
dedamos ant jo kapo vainiką. Suvažiavimas nutarė pesveikinti vyriau
sybę, Klaipėdos kr. ir kuršių moteris, okupuotosios Lietuvos ir užsienio 
lietuvius. 

* .
Karininkų Ramovėj įvykusiame muzikos vakare moterys plačiai pa

sireiškė įvairiose muzikos bei dainos meno šakose: A. Galaunienė su mo
terų choru, Grigaitienė, Laumenskienė, Berkavičienė, A. Petrauskienė, E. 
Kardelienė, G. Matulaitytė, A. Dvarionienė, O. Rymaitė, Strazdaitė ir 
k., o ųn-to ir Kauno tunto skautės pademonstravo tautinius šokius, armo
nika grojo gyd. A. Ragaišienė. Dainos ir muzikos vakarą Organizavo 
V. Grigaitienė.

Suvažiavimo darbo posėdžiams pirmininkavo: K. Žilinskienė, O. 
Kirkščiūnienė, ir O. Mašiotienė. Suvažiavimas baigtas Tautos himnu.

Mokytojoms, darželių vedėjoms ir motinoms! ‘ ‘ 1

M&Mimas ir žaislas
Gaunama „N. V." admgoj, Laisvės ai. 3 b ir visuose knygynuose.
Kaina Lt. 1,20. (galima pašto ženklais).

54

56



IST----------- ----

L

A. A, MONIKA GURINSKAITĖ I
1937 m. lapkričio mėn. 11 d. mirė ne tik čikagiečiams, bet vi- I 

siems Amerikos lietuviams gerai žinoma lietuvė veikėja Monika I 
Gurinskaitė. Mirė plaučių uždegimu, eidama 44 metus. Moni- I 
ka Gurinskaitė buvo gimusi, augusi ir mokslus išėjusi Ameri- I 
koje. Tai buvo tauri asmenybė, visą savo amžių pašventusi lie- I 
tuvių tautiniams reikalams ir gerovei. Ji dirbo L. Vyčių organi- I 
žarijoje, Mergaičių sodalicijos draugijoje, Federacijoje, Labdarių I 
sąjungoje, L. D. S., buvo Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos sekretorė ir veikli narė, A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
viena pirmųjų organizatorių, pirmoji centro raštininkė, keletą 
metų centro iždininkė ir Sąjungos garbės narė. Be to, dirbo lietu
vių laikraščių: dienraščio „Draugo'', „Kataliko", „Moterų Dirvos" 
administracijose. Turėdama gražų balsą ir būdama muzikali, dau
gelį metų dalyvavo lietuvių choruose, dirbo dramos srityje, kurioje 
ji pasižymėjo kaipo gabiaaktorė.

Prieš penketą metu p lankėsi Lietuvoje, norėdama užmegsti 
artimesnius ryšius su katalikių moterų organizacijomis.

A. A. ELZBIETA BIRŽIŠKIENĖ I
į Š. m. sausio mėn. 3 d. Viekšniuose mirė Elzbieta Rodzevi- 

čiūtė - Biržiškienė, gimusi 1858 metais kovo mėn. 10 d. Vadak- | 
j tuose, labai gausingoje bajorų šeimoje. Būdama devyherių metų 
I Elzbieta persikėlė su tėvais į Maskvą. Iš pradžių ji mokėsi prancū- j 

zų vienuolių pensįįone, o vėliau lankė valstybinę rusų mergai- j 
čių gimnaziją. Baigusi gimnaziją, ji įstojo į pedagogijos kursus. 
Be pedagogijos kursų, ji dar mokėsi muzikos pas konservatori

uj os profesorių Ivanskį. Būdama didžios inteligencijos ir vispu
siškai išsilavinusi moteris, ji kelis metus vedė savo įsteigtą bend
ro lavinimo mokyklą su muzikos pamokomis. 1881 m. Elzbieta 
Radzevičiūtė ištekėjo už Žemaičių bajoro gydytojo Antano Bir
žiškos. Biržiškai gyvenamąją vietą pasirinko Viekšniuose. Gy
vendama daugiau kaip 50 metų Viekšniuose ji pamilo tą kraš- 
tą> jo žmones, šu jais bendravo, juos guodė.

A. a. Biržiškienė Lietuvai išauklėjo tris sūnus profesorius: ’ 
Mykolą, Viktorą ir Vaclovą Biržiškus, kurie su ja palaikydavo 
glaudžius ir nuoširdžius santykius. Sūnų ir marčių aplankyta, ji 
visados domėjosi, tarėsi, sielojosi lietuvių reikalais, įdomavosi 
literatūra, visuomenės gyvenimu, Vilniaus klausimu ir t. t. Jos 

Į įsitikinimu, Vilnius turi grįžti Lietuvai.

o-
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PAVASARININKIŲ SĄJŪDIS
. p ' ■ • .

Po trijų metų, nuo praeitos konferencijos, pavasarininkės — kaimo 
merginų jaunimo atstovės susirinko į savo konferenciją 1937 m. gruodžio 
mėn. 29 d. Susirinko labai skaitlingai — per 550 atstovių iš 621 Sąjun
gos kuopų. Visos gyvos, judrios, entuziastiškai nusiteikusios. Konfe
rencija pradedama įspūdinga giesme „Marija, Marija. . .”.

Konferencijos pirmininke pakviesta dr. O. Narušytė.
Iš centro valdybos pranešimų, kuriuos padarė S-gos Pirmininkė, 

paaiškėjo, kad didžioji „Pavasario" Federacijos reforma — persiorga
nizavimas į atskiras vyrų ir mergaičių sąjungas — yra beveik baigta. 
Reforma ir gyvenimas parodė, kad mergaitės puikiai tvarkosi ir atskirai 
veikdamos geriau brandina savo jėgas. n

„Liepsnų" redaktorės O. Labanauskaitės pranešimas sutiktas su 
entuziazmu. Pasiūlymas sujungti „Liepsnas" ir „Moterį" sulaukė griež
to kaimo merginų protesto ir iššaukė pažadus remti visais galimais bū
dais savo laikraštį, kad jis, pirmaisiais savo gyvenimo metais radęs 
11.500 prenumeratorių, šiais antraisiais gautų ne mažiau kaip 15.000. 
Pasiryžta šiais; metais „Liepsnas" padidinti, bet kuo greičiau stengtis 
jį ir padažninti — padaryti savaitinį.

Įdomių diskusijų ir klausimų sukėlė dr. V. Karvelienės paskaita 
„Naujoji Lietuvos moteris". Savarankiškumas yra šių dienų mergai
tės pagrindinis bruožas. Mergaitė turi žinoti, ko ji iš gyvenimo nori, 
kaip ji nori gyventi. Įdomiai paliestas buvo pasirengimas profesijai ir 
šeimos gyvenimui, vyro pasirinkimas, turto sutvarkymas ir pasirengimas 
jaunosios kartos auklėjimui. Po paskaitos buvo gyvos diskusijos. Dis
kusijose dalyvavo daug kaimo mergaičių. Pasisakymas šiais aktualiais 
jaunai mergaitei klausimas parodė jų susipratimą ir organizacijos 
auklėjamąją reikšmę.

O. Labanauskaitė referavo svarbiausias penkmečio plano mintis, 
kurios lietė Federacijos jubiliejinių metų rengiamą minėjimą (Kongre
sas ir ilgaamžis paminklas Lietuvai), narių verbavimą or-jai (ne kuopų 
steigimą, nes kiekvienoj parapijoj kuopa jau yra -— viso 621 kuopa), 
sistemingą vadžių rengimą, savos spaudos organizavimą. Šalia tu
riningo, aktualaus, nemažo ir dažno laikraščio „Liepsnos", reikalinga 
dar kaimo merginoms naudingų knygelių serija. Jas pasiryžta leisti. 
Ypatingo dėmesio atkreipta į senųjų gerųjų papročių atgaivinimą ir pa- ■ ' . ’ - * ' 
laikymą, blogų papročių svarinimą ir šalinimą (pav., girtuoklystė) ir
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naujųjų gražių papročių kūrimą. Daina — organizuoti chorai, giesmė — 
namie ir bažnytiniam chore —- čia pavasarininkės pareiga pasireikšti. 
Atkreipta taip pat dėmesys į tautinius šokius ir kita. Dėl daugelio 
penkmečio plane paminėtų minčių konferencija deklaravo savo pasi
ryžimus — priėmė rezoliucijas. Be to, centro valdyba prašyta dar kar
tą dėti pastangų, kad radijo programoje ir pavasarininkai turėtų savo 
pusvalandį. ____

Priėjus prie naujos valdybos rinkimų, konferencijos dalyves labai 
nustebino ir sujaudino žinia, kad O; Labanauskaitė, nesutinka būti ren
kama Sąjungos pirmininke. Daugelis konferencijos dalyvių, nenorėjo su 
tuo sutikti ir prašė jos neatsisakyti. Ir tik sužinojusios, kad jų pirminin
kė stoja į Šv. P. Marijos Nekalto Prasidėjimo Vargdienių Sesesų Vie
nuolyną, Marijampolėje, širdyje su dideliu gailesčiu sutiko su jos apsi
sprendimu. O. Labanauskaitės darbas ,,Pavasario" Sąjungoje buvo 
ilgas, didelis ir labai našus. Ji visa širdimi Sąjungą buvo pamilusi, jai 
negailėjo savo darbo, jėgų ir sveikatos. Neišpasakytai didelis jos pasi
šventimas ' padarė tai, kuo šiandieną, ne tik „Pavasario" Federacija, 
bet ir visa katalikiška visuomenė gali didžiuotis. Daug dirbusi bendroje. 
„Pavasario" Sąjungoje, ypatingai atsižymėjo reorganizuodama mergai
čių „Pavasario" S-gą, išleisdama ir redaguodama mergaitėms laikraštį 
„Liepsnas". Be abejojimo Sąjungai sunku skirtis su ja nors ir laikinai. 
Už jos didelius nuopelnus Sąjungai, mergaitės su didžiausia meile ją 
išrinko savo garbės pirmininke.

Mergaičių „Pavasario" Sąjungos naująja pirmininke išrinkta Bro
nė Diržauskaitė. ,

KALĖDŲ EGLUTĘ PALYDINT

Kalėdos — šeimos šventės. Vaikų džiaugsmingai laukiamos. Kiek 
pasakų, pasakojimų apie mažutį Kūdikėlį Jėzų, apie Kalėdų senelį, kurs 
geruosius vaikučius apdovanojo įvairiomis dovanėlėmis ir žibančia 
įvairiaspalvėmis liepsnelėmis eglute... Eglutės pas mus taip įėjo į ma
dą, kad ne tik mokyklos, vaikų darželiai, organizacijos, bet ir įvairios 
įstaigos, įmonės jas pradėjo rengti. Jau prieš Kalėdas buvo spaudoje 
pakelta mintis, kad eglučių rengimo paprotį mums nereikėtų populia
rinti iš daugelio atžvilgiu, būtent, jis nelietuviškas, o atneštinis iš kitur, 
beprasmingai naikinami jauni medeliai, mūsų kaimui eglutės rengimas 
svetimas ir t. t. Jei tokios mintys buvo keliamos prieš šventes, tai po 
švenčių dėl jų tenka dar aiškiau pasisakyti prieš. Pirmiausią kiek įvy
ko vagysčių miškuose. Net Napaleono kalne, kuris specialiai biivo eglu
tėmis apsodintas, visi gražesni medeliai iškirsti. Vaikų ligoninėje 
atvežta vaikų apdegusių nuo eglutės. Vienoje mokykloje vaikams su-
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sirinkus prie papuošto saldainiais, pyragaičiais medelio, o mokytojai ‘ 
truputį pasišalinus, vaikai puolę prie eglutės rinkti saldainių, pervertę, 
sudraskę ir suplėšę šakomis išsinešė lauk. Pajutę, kad negražiai pa
sielgė — išbėgiojo. Tad kokia prasmė ir reikšmė? Iš viso atrodo, kad 
eglučių rengimas pas mus teturėjo išviršinį blizgesį, be gilesnės minties 
ir prasmės. Jei daromos vaikams kokios pramogos, tai vis dėlto šalia 
pramogos ar teikiamos dovanėlės reikia, kad vyrautų gilesnė auklėja
moji mintis. Lietuviams suprantamesnis ir artimesnis, negu eglutė, -bū
tų laužas, kurį galima rengti įvairių formų. Bet už vis prasmingiausias 
dalykas — prakartėlė. Vaikams aplankyti prakartėlę, kurias pas mus 
daugumoje rengia bažnyčios, yra didžiausias troškimas ir. džiaugsmas, 
kurio ilgai jiems užtenka prisiminti ir grožėtis. Jos turi gilią prasmę. 
Šia linkme turėtumėm eiti rengdamos vaikams Kalėdų pramogas. Kai* .. . O. ■ ■ . • ■ • . ■ ' . A .
kurie katalikiški vaikų darželiai tą jau praktikuoja.

PASAULIO MOTERŲ GYVENIME
Simone Siclair, prancūzų rašytoja nesenai laimėjo didžiųjų populiariojo romano 

premijų 10.000 frankų už romaną „Raudonoji dalija“. Prancūzų moterų Sąjunga, sie
kianti lygių politinių teisių, rašytojos Simone Siclair laimėjimą laiko svarbiu žings
niu artėjant prie moterų teisių lygybės realizavimo. ~ _

Ženevietei premija. New Yorko „New History Society“ prieš kurį laiką buvo pa
skelbusi konkursą rašomajam darbui tema „Kaip pasaulio tautos gali pasiekti visuoti
nį nusiginklavimą“ parašyti. Konkurso rengėjai gavo 3209 rankraščius, parašytus 
28 kalbomis. Kaip dabar paaiškėjo, pirmų 1000 dolerių premiją laimėjo ženeviete 
Catherina Lydia De Ligt — Van Rossem, antrą 600 dolerių premiją Amerikos ra
binas Joshua Trashtenbergas ir trečią 400 dolerių premiją — australietė Mary 
H. Sullivan.

Mergaičių globa Lenkijoje. Daug kur vyrauja nuomonė, kad Lenkija yra viena tų 
šalių, iš kurių eina skaitlingiausia baltųjų vergių prekyba. Pastaruoju laiku lenkai yra 
tuo ypačiai susisieloję ir nori tam pragaištingam darbui užkirsti kelią. Kaipo priemonę 
kovoje prieš tą blogybę jie yra įvedę moterų policiją ir išplėtę mergaičių globą. Mer
gaičių globa Lenkijoje veikia nuo 1902 m., centras Varšuvoje, misijos visose didesnėse 
stotyse. Nuolat rengiami kursai mergaitėms profesinio formavimosi labai lankomi. 
Žiemą rengiami mergaitėms bendro išsilavinimo kursai, kuriuos globoja švietimo minis- 
teris, be to, rengiami kursai siuvimo, siuvinėjimo .Mergaičių globa savo dispozicijų 
je turi sales,kur mergaites gali specializuotis profesijose. Čia joms duodamas moks- 
las ir valgis veltui. Yra įsteigtos kelios bibliotekos ir knygynai su specialiai parinkta 
literatūra mergaiėms. Paskutiniu laiku diecezijose rengiami ciklai paskaitų „Kris
taus dvasia mokykloje ir auklėjime“ ir „Kristaus dvasia tautų atstatyme“. 1936 
m. į Varšuvą iš provincijos atvažiavo 15.152 mergaitės, kurios buvo mergaičių 
globos priimtos, globotos ir dovanai išlaikytos. 3 770 mergaičių surasta darbas 
fabrikuose, kitoms šeimos. Visa tauta prisideda prie mergaičių globos darbo.

Darbo taryba merginoms Vokietijoje. Vokietijos jaunuomenės vadas Schirachas 
nutarė, kad nuo šiolei Visos Vokietijos 14-21 metų amžiaus merginos turės atlikti va
dinamąją namų ruošos darbo tarnybą, kuri bus tam tikras pasirengimas būsimos moters
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socialinėms ir Šeimyninėms pareigoms. Ta darbo tarnyba bus atliekama nacionalso
cialistų partijos ruošia mokyklose, ligoninėse, poilsio namuose, vaikų darželiuose 
ir t. t. - '■ 0 ’ • ' • 

Vokietijos moterys ruošiasi kolonijoms. Nors Vokietija kolonijų dar nėra ga
vusi ir nežinia, ar kada gaus, „Večerni Českė Slovo“ žiniomis, vokiečiai vis dėl
to jau ruošia net savo moteris gausimoms kolonijoms. Rendsburge, netoli Dani
jos sienos, yra speciali mokykla kolonijoms skiriamoms merginoms. Šiuo metu 
toje mokykloje yra 120 merginų, nuo 18 iki 22 metų amžiaus. Apgyvendintos vi
sos bendrabutyje, specialiose ,,kareivinėse“. Mokykloje mokomos dvejus metus. 
Mokomos Afrikos čiabuvių kalbos ir tarmių. Be to, mokomos gaminti Afrikos 
valgius, virti kukurūzų, patiekti bambuko Saločių ir panašių tik Afrikoje net iš 
įvairių šaknų patiekiamų valgių; Mokomos medžioti žvėris, juos nulupti ir jų 
mėsų patiekti maistui. Mokomos taip pat siūti. Svarbiausia mokomos slaugyti 
ligonius ir teikti medicinos pagalbų įvairių nuodingų Afrikos gyvačių įgeltiems. 
Sportiniu atžvilgiu merginos pratinamos ypačiai sliuogti į medžius ir šokinėti per 
apkasus.

. ' Vokietijos moterys aviacijos kapitonai. Praeitų vasarų Vokietijoje aviacijos 
ministerio Goeringo teikimu Hitleris drąsiajai lakūnei Hanna Ręitsch suteikė 
aviacijos kapitono laipsnį ir pats prisegė prie jos krūtinės karo lakūno ženklelį. 
Hanna Reitsch laikoma pirmąja moterimi karo aviacijos kapitonu Vokietijoje. 

• . I .

Štai, vėl nesenai praskambėjo žinutė, kad Vokietijos aviacijos ministeris gen. 
Goeringas lakūnei Schųllerei suteikė aviacijos kapitono laipsnį. Schųllerei yra 
vienintelė Vokietijos moteris turinti visas piloto dokumentus visiems motorinių . , ' ■ * - z •
lėktuvų tipams.

Vindzorai kreipia pasaulio .dėmesį. Prieš vienerius metus buvo įtemptas pa- 
šaulio dėmesys, spauda dideliausiomis raidėmis mirgėjo, kasdieniais pranešimais 
ir spėliojimais — ar didžiausios pasaulio imperijos karalius Eduardas VIII atsi
sakys nuo sosto ar nuo mylimos moters? Jis atsisakė nuo sosto ir tų pačių naktį 
išvažiavo iš savo tėvynės. Tačiau pasaulio dėmesys jų atžvilgiu nesumažėjo. Ži
nios apie juos su smalsumu gaudomos. Kaip laikraščiai informuoja, kur jie tik 
pasirodo, minios juos karštai sveikina^ kelia Ovacijas, žurnalistai daug rašo. Jų 
.populiarumų kelia tai, kad Viridzoro hercogas ypatingų dėmesį ėmė kreipti į že
mesnįjį luomų, kuriuo reikalus jis norįs ginti. Hercogas su žmona šį rudenį lan- 
kydamasis Vokietijoje daugiausia domėjosi amatininkų, darbininkų ir tarnauto
jų būkle bei jų šeimyniniu gyvenimu. Tuo pačiu reikalu jis su žmona rengiasi 
vykti į Amerikų. Jis norįs pats ištirti žemesniojo luomo gyvenimo būklę, kas 
galėtų palengvinti kovą dėl pasaulič geresnės ateities. Bet rudenį, jam paprašius 
leidimo įvažiuoti į Amerika, buvo gautas neigiamas atsakymas. Tačiau hercogų 
šeimų nuo savo sumanymo vykti į Ameriką neatsisakė. Vindzorai dabar gyve
na tarytum ištrėmime. Į Angliją, hercogo tėvynę, grįžti kol kas nenumatoma ga- 
limybėš, į Ameriką hercogienės tėvynę, ir prašant neįleido. Paskutiniu laiku, A, 
J. V. sutikimas jiems įvažiuoti, berods, duotas, bet pa.tys Vindzorai dar nuo tos 
kelionės susilaiko.

Spauda net. apie Vindzorų gyvenimo smulkmenas informuoja visą pasaulį. 
Žmonėms įdomu, kur jie gyvena, kaip gyvena ir kokie planai į ateitį. Skelbia
ma net pas ką hercogienė garbanuoja plaukus, daro manikiūrų, kur siūdinasi I ’ • »
drabužius, kokia kaina apdraustos jos brangenybės ir t. t. .Paskutinės naujienos 
paskelbtos „Cerriere della Sera“, praneša, kad Vindzorai laukia įpėdinio.

Hercogų pora sausio pradžioje vyksianti į Italiją, o iš ten į Ameriką.
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Vindzoro hercogienė dar tuomet, kai ji buvo ponia Simpson, buvo prisirišusi 
’ ‘ ’ 4 - . ' ’ . ■ ‘

prie savo tėvynės ir dabar, virtusi anglų karališko namo nare, tebėra karšta ame
rikietė, Tai jos viena savybė, kurios jai anglų aristokratija negalėjo net kritiš
komis karaliaus Eduardo dienomis atleisti. Todėl anglai nemažai susirūpino, iš
girdę, kad amerikietė, atėmusi iš anglų jų karalių, dabar ruošiasi atimti ir ka
rališkojo namo giminės narį.

Hercogienė nori savo įpėdinio susilaukti Amerikoje, kad jis virstų Amerikos 
piliečiu ir amerikonu.

Anglijoje^yra grupė žmonių, kurie reikalauja, kad susidariusi nemaloni at
mosfera tarp Anglijos sosto ir Vindzorų būtų išvalyta, kad VindzOrai galėtų su
grįžti į Angliją. Kaip greit tas įvyks tėra spėliojimai, nes konservatoriškoji Ang
lijos visuomenė su tuo nenori sutikti. Jie yra lojalūs Anglijos vyriausiajai Bažny
čios galvai ir tvirtai laikosi principo, kad karaliaus šeimos, nariai neturi duoti 
savo piliečams pasipiktinimo nuodėmės. Aišku, kad moters vedybos su trečiu 
vyru negali būti pateisintos jokiais padoriais ir rimtais argumentais, nes tai 
yra didelis nusižengimas viešajai dorovei.

Lietuvių kalbos vadovėlis angliškai. Londone M. Variakojytė išleido knygą 
„Lithuanian self Taught“ — „Prašau išmokti lietuviškai“. Šis vadovėlis skirtas 
tiems, kas lietuvių kalbos visai nemoka. Vadovėlio įžangos žodyje anglų kalba 
trumpai suglaustai atpasakotą Lietuvos istorija ir pažymėta, dėl ko kiekvienam 
filologui būtinas lietuvių kalbos mokėjimas ir dėl ko žymesniuose pasaulio uni- ’ ‘ ' 4
versitetuose esąs įvestas lietuvių kalbos kursas.

„N. Vaidilutės“ bičiulių pobūvis. Baigiant 1937 metus p. O. Krikščiūnienė su
kvietė N. Vaidilutės“ artimųjų bendradarbių būrelį pasitarti kai kuriais mote
rims aktualiais klausimais. Vienas įdomiausias klausimas, kuris gana plačiai 
šiame pobūvyje buvo iškeltas, tai moterų kultūrinio darbo problemos. Pasikalbė
jimo pagrindu paimta rašytojos P. Orintaitės naujai išleistos knygos „Kviečiai ir 
raugės“ keliami klausimai. Pasikalbėjimas buvo tuo įdomus, kad ir pati autorė 
dalyvavo šiuose pašnekesiuose. Pašnekesius gyvai ir šistęmatingai pravedė dr. 
V. Karvelienė. Knygoje nagrinėjamos problemos tikrai yra aktualios mūsų lai- 

® ■ . ■ ' 

kams. Tik gal ne vienaip mes jas suprantame, aiškiname.
Jubiliejinė L. K. Moterų Draugijos Konferencija. Š. m. kovo mėn. 21 die

ną sueina lygiai 30 metų nuo L. K. Moterų Draugijos įsikūrimo. Tai reikšmin
gai datai pažymėti ir šaukiama L. K. Moterų Draugijos Konferencija š. m. kovo 
mėn. 20 —- 21 dieną. Šios Konferencijos metu bus paminėti ir kiti du lietuvių 
tautai labai svarbūs jubiliejai: 550 metų krikščionybės įvedimo jubiliejus ir 20 
metų Nepriklausomybės jubiliejus. Po Konferencijos (kovo 22, 23 įr 24 d.) ruo
šiami dorinio auklėjimo kursai, ir uždaros moterims rekolekcijos. Taigi dalis 
konferencijos dalyvių galės dalyvauti rekolekcijose, o kita dalis dorinio auklėji
mo kursuose. -

Rekolekcijose galės dalyvauti tik 50 moterų. Todėl reikia išanksto užsirašy
ti L. K. Moterų Draugijos Centre, Kaunas, Mickevičiaus g. 28.

Spauda
„Naujosios Vaidilutės" Redakcija dėkinga „Lietuvos Mokyklai" už 

„draugiškus ir mandagius" įspėjimus ir atsiprašo, kad tuo pačiu būdu 
negali atsidėkoti, nes jos nuomone, netikslu išimti iš teksto atskirus 
sakinius ir pritaikyti jiems kitą prasmę, negu jie turėjo tekste. Straips
nio autorė laukia rimtesnės kritikos.
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Mafija Andziulytė-Ruginienėf ŽEMAIČIŲ CHRISTIANIZACIJOS PRA
DŽIA. Kaunas, 1937.

1937 m. suėjo 550 metų, kai Lietuva oficialiai tapo krikščioniška 
valstybe. Be abejonės, tai vienas reikšmingiausių mūsų praeities fak
tų. Tačiau jis buvo menkai teprisimintas, ir platesnioji visuomenė juo 
mažai liko sudominta. Silpnai ta sukaktis nuaidėjo ir mūsų tiek perio
dinėje, tiek neperiodinėje spaudoje —- nesulaukėme nė vienos plates
nės iš išsamesnės monografijos. Taigi sveikintina kiekviena pastanga 
nušviesti pirmuosius krikščionybės žingsnius Lietuvoje.

Praėjusių metų pabaigoje iš spaudos išėjo M. Andziulytės-Ruginie- 
nės studija, pavadinta „Žemaičių christianizacijos pradžia". Kaip kny
gos antraštė rodo, jos tikslas nėra pilnai ir visapusiškai nušviesti labai 
painią ir sudėtingą visos Lietuvos christianizacijos problemą. Autorė 
apsiribojo tiek teritoriniu, tjek laiko atžvilgiu, pasitenkindama tik Že
maičių krikšto, įvykusio XV š. pradžioje, nušvietimu. Studijoje pla- 
čiai apsistota ties Jeronimo Pragiškio veikla, Žemaičių byla Konstancos 
santaryboje ir Medininkų vyskupijos įkūrimu; nesigilinant į visą eilę 
trumpiau paliestų klausimų.

Pirmame studijos skyriuje „Naujos epochos išvakarėse" autorė 
trumpai nagrinėja geografinį momentą Žemaičių istorijoje ir, panaudo
dama 1422 m. Melno sutarties ir kitu XV š. dokumentų tekstus, nustato tu* ’ /
Žemaičių sienas, nesigilindama į smulkmenas, o pasitenkindama bend
rais bruožais. Toliau autorei rūpi atvazduoti to meto dvasinio žemai
čių pasaulio bruožai, kitaip tariant žemaičių tikėjimas. Tam reikalui 
tinkamiausiu šaltiniu laikomos Jeronimo Pragiškio papasakotos, o 
Aenea Silvio užrašytos žinios apie lietuvius ir jų religiją. Čia randa
me smulkiai išnagrinėta Jeronimo asmenį — tam skirta net dešimt pus
lapių. Autorė tariasi įrodžiusi, kad Jeronimas yra buvęs Lietuvoje, 
įsakmiai Žemaičiuose misijų tikslais 1401 — 1404 m., ir dėl to jo palik
tos žinios priimamos kaip ypatingai patikimos. Šito misijonieriaus veik

lia įvertinta labai palankiai, gal net perdaug jai reikšmės teikiant. Štai 
kaip autorė rašo: „jam pavyko sukelti jų (žemaičių) širdyse tam tikrą 
nerimą, kažkokį miglotą ilgesį, o jų protus paskatinti susimąstyti apie
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senosios religijos k jos dievų vertę. Tuo būdu Jeronimas pradėjo tylų 
vidinį žemaičių psichikos perversmą". Daugiausia jo suteiktomis ži
niomis pasinaudoma, autorė duoda kiek suglaustą senovės lietuvių ap
rašymą. Antrame skyriuje svarstomos religinės ir socialinės žemai
čių reformos XV amž. pradžioje. Po labai trumpos Vakarų Europos 
istorijos, vidurinių amžių pabaigoje apžvalgos (čia, tur būt, per neap
sižiūrėjimą Hohenštaufenų vardas susietas su Kanosa), nurodomos 
priežastys, dėl kurių jau neišvengiamai turėjo. atsisakyti senojo tikė
jimo, ypatingai pabrėžiant „plenitūdo temporis" ir politines to mėto są
lygas. Šiame skyriuje liečiama ir Žemaičių christianizacijos aušra, 
kitaip tariant Vytauto ir Jogailos krikščioniškumo darbas iki vyskupi
jos įkūrimo. Jau 1413 m. abu valdovai lankėsi tuo reikalu Žemaičiuo
se, tačiau be žymesnio pasisekimo; svarbiausiojo darbo dalis tebuvo 
atlikta vėliau, 1416 — 17 metais. Socialinės bei administratyvinęs že
maičių santvarkos reformos mažai išryškintos, jos vis dar mums mažai 
žinomos bei neaiškios ir laukia gilesnių išsamesnių atskirų studijų.

Trečiame skyriuje plačiau nagrinėjama Žemaičių byla Konstancos /
santaryboje. ji glaudžiai susijusi su Jogailos ir Vytauto santykiais su 
Vokiečių ordinu. Po 1410 m. Ordinas vis dar nesiliovė reiškęs preten
zijų į Žemaičius, tik ginčas iš karo lauko buvo keliems metams perkel
tas į diplomatijos sritį. Į tą politinę bylą buvo įtraukti ir imperatorius 
Zigmantas, ir popiežius, ir Konstancos santaryba. 1914 m. Konstancon 
atvyko Jogailos ir Vytauto pasiuntiniai; jie turėjo atremti ordino prie
kaištus ir apginti Žemaičius nuo jų pasikėsinimų. Pirmosios delega
cijos darbui paremti 1415 m. buvo nusiųsta Konstancon antroji — Že
maičių, matoma, Vytauto sudarytoji delegacija. Žemaičių atstovai du 
kartu santaryboje pasireiškė. Ta proga buvo paskaitytas įspūdingas 
Žemaičių skundas — propositio Samaytarum — kuriame jie smulkiai 
išdėstė ordino jiems padarytas skriaudas, kaltino jį trukdant priimti 
jiems krikščionybę ir prašė santarybą siųsti į Žemaičius savo atstovus 
jų krikštyti. Abiejų delegacijų paveikta, nepaisydama ordino priešin
gų, trukdančių žygių, santaryba nutarė siųsti tam tikrą delegaciją su 
įgaliojimais steigti Žemaičiuose vyskupiją. Tuo reikalu buvo sudary
tos dvi delegacijos, tačiau tikslo tepasiekė antroji, kuriai vadovavo 
Lvovo arkivyskupas Jonas ir Vilniaus vyskupas Petras. Nenagrinė- 
dama plačiai, jiems duotų įgaliojimų, autorė penktame skyriuje apra-

. * ‘ .X»

šo Medininkų vyskupijos įkūrimą. Konstancos santarybos delegatai pra- 
dėjo Žemaičiuose darbuotis 1416 m. gale, tęsdami 1413 m. Vytauto ir 
Jogailos pradėtąjį darbą. Jie naudojosi nuolatine Vytauto parama, 
kuris ir pats atvyko 1417 m. į Žemaičius. Tada, spalių mėnesį, buvo 
įkurta Medininkų vyskupija,nustatytas kanauninkų skaičius ir padėtas 
pagrindas materialiniam naujos vyskupijos aprūpinimui. Pirmuoju vys-
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kupu buvo Vilniaus katedros klebonas Motiejus. Ta proga smulkiau 
nagrinėjami tuos įvykius liečią dokumentai, duodamas žiupsnys žinių 
apie parapijines žemaičių bažnyčias ir iškeliami Vytauto nuopelnai, 
kuris iš tikrųjų daugiau nusipelnęs Žemaičių christianizacijai negu Jo
gaila.

Paskutiniame skyriuje randame aprašytus pirmuosius kelis nau
jos vyskupijos gyvenimo metus. Jie buvo nelengvi: 1418 m. žemai
čiuose buvo sukilimas, turėjęs šalia politinių ir socialinių, taip pat ir 
religinių motyvų bei tikslų; neaišku buvo kurį laiką, kokiai metropoli
jai turi priklausyti Medininkų vyskupija; pagaliau ir materiališkai iš 
pradžių ji buvo menkai aprūpinta. 1422 m. Medininkų vyskupas Mo
tiejus buvo perkeltas į Vilnių ir praėjo keletas metų, kol naujas vysku
pas Mikalojus buvo patvirtintas ir konsekruotas. Pirmųjų vyskupų 
veikla trukdė kiek ir to laiko politiniai ginčai, tačiau vis tik krikščiony
bė Žemaičiuose nebeišnyko. 

J, J*

Be šios platesnės studijos apie Žemaičių christianizacijos pradžią, 
Dr. M. Ruginienės knygoje yra dar du priedai. Viename jų yra kai- 
bama apie Aenea Silvio de Bięcolomini ir jo raštą apie Lietuvą, an
trame yra 8 dokumentai, liečią Medininkų vyskupiją. Pirmame prie
de yra įterpta Aenea Silvio raštų ištrauka, Lietuvos aprašymas.

Dr. M. Andziulytės-Ruginienės studija yra mokslinio pobūdžio. Ji 
yra aprūpintą dokumentų tekstais ne tik prieduose, bet ne maža to 
laiko šaltinių ištraukų randame ir pačiame dėstyme. Kadangi citatų 
kalba visur palikta originalų — lotynų ir vokiečių — tai nespecialistams 
knyga nebus visai lengva skaityti. Tačiau rimtesnio skaitytojo tas 
neturėtų atbaidyti nuo studijos skaitymo, kuri yra vertinga ir mūsų se
novės mėgėjams suteiks tikro džiaugsmo savo pasirodymu, praturtin
dama mūsų negausią istorinę literatūrą.

Dr. M. Krasauskaitė.

Atsiųsta paminėti
Juozas Grušas, SUNKI RANKA, Novelės. Sakalas. 205 pusi. 

Kaina Lt. 3, —. Tai puikus psichologinis tikrumo paveikslas. Autorius 
giliai pažįsta žmogaus sielos pasaulį ir iš to pasaulio mums yra sukū
ręs tokių svarbių dalykų, kaip šios novelės.

J. Švaistas, MEILĖS VARDU. Novelės. Sakalas. 205 p. Kaina Lt. 
3,50. Meilė — tai amžina pasaka, tai neišsemiami aruodai temų ra
šytojams. Meilės vardas visada naujas, visada gyvas. Ir šios nove-
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lės, autorius, parašytomis daugiausia meilės temomis, yra tikrai įdo
mios skaityti, jos parašytos literatūriškai, su stipria intryga.

J. Peleckis, PASKUTINIS CARAS. I t. Sakalas. 229 p. Kaina Lt. 
2,50. Ne vienam bus tikrai įdomu žinoti, kaip gy veno ilgus metus valdęs 
didžiulę Rusiją ir buvęs mūsų despotas, paskutinis caras Nikalojus II. 
Šioje knygoje aprašoma ne tik siaurai caro gyvenimas, bet plačiai pa
liečiama visa imperijos epocha. Rusijos santykiai su Vokietija, rusų 
japonų karas, 1905 m. revuliucija ir jos vaisiai. Knyga labai įdomi.

Jonas Kossu-Aleksandravičius, UŽGESĘ CHIMEROS AKYS. IV ly
rikos knyga. Sakalas. 64 p. Kana Lt. 2,50. Su šiuo rinkiniu poe
tas vėl neša savo tylų kentėjimą, savo pasaką ir kruviną auką, iškel
tą kaip monstranciją, kaip taurę. Dainuoja apie tėvynę, apie pievų 
ramumą, apie kalnų viršūnes, apie auksinę pasaką.

Vyt. Tamulaitis, ATEINA PAVASARIS, Apysaka vaikams. Iliust
racijos dail. D T ar abi Idat ė s. Sakalas. 151 pusi. Kaina Lt. 2,50. 
Tai vėl nauja patraukli knyga mūsų jaunimui su tikrai meniškomis D. 
Tarabildaitės iliustracijomis, kurios išspausdintos gelsvame kreidinia
me popieriuje. Tiek savo turiniu, tiek išorine išvaizda ši knygelė bus įdo
miausia dovanėlė mūsų jauniems skaitytojams.

Alfonsas Sušinskas~ MARŠAS JAUNYSTEI. Knyga jauniesiems 
jaunuoju gyvenimo keliu. Sakalas. 256 pusi. Kaina Lt. 2,50. Jaunimas 
ištroškęs ugningo žodžio, idėjų kovos; darbo, mokslo ir meno entuziaz
mo. Visa tai ras šioje knygoje. Knyga teiktina tiek visai moksleivi
jai, tiek ir visam jaunimui.

Vanda Janavičienė, DRAUGAI IŠ GIRIOS. Tikri pasakojimai mo
kyklinio amžiaus jaunimui. Iliustruota. Šviet. M-jos Kn. Tikr. K-jos 
pripažinta tinkama visų mokyklų bibliotekoms. Prot.Nr.563. Sakalas. 
94 p. Kaina Lt. 2,—. Paukšteliai ir žvėreliai yra mūsų draugai; su jais 
reikia mokėti elgtis, jie mums nieko pikta nedarys. Šioje knygelėje 
pamatysime, kokie žmogaus draugai gali būti lokiukai, laputės, šu
nelis ir paukšteliai.

Aldona Kazanavičienė, PAJŪRIO PASAKOS. Iliustravo V. Z. 
Stančikai t ė. Sakalas. 194 pusk Kaina Lt. 2,50. Jūra mums šian
dien yra brangus išėjimas į platųjį pasaulį, be jos mes užtrokštume. 
Turime ją gerai pažinti ir pamilti. Autorė šiomis Pajūrio pasakomis 

f ‘ ‘ ■ r • .

prie jūros pririša mūsų jaunuosius skaitytojus. Šviet. M-jos Kn. T. 
K-jos pripažinta tinkama visų mokyklų knygynams.

O. V. Milašius, MIGUEL M AN AR A. šešių paveikslų misterija. 
Vertė A. V a i č i u 1 a i t i s. Šakalas. 85 pusi. Kaina Lt. 2,—-. Auto
rius, mūsų tautietis rašąs prancūziškai, didelės kultūros žmogus, gilus 
mistikas, čia duoda mums tikrai vertingą literatūros veikalą.

Leidėja - redaktorė O. GAIGALAITĖ - BELECKIENĖ 
- > --      ‘1    ii ■! -«I      ■■■„ .t—   ! ;     ■ ■ u,.  J,1.1 IĮ"'. 
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Iškelia daug mokyklosir mokytojų gyvenimo aktualijų ir jas visada kritiškai 
įvertina

LIETUVOS MOKYKLA plačiai rašo Lietuvos ir užsienio pedagogikos klausi
mais, didelę dalį žurnalo skiria praktinei pedagogikai, priešmokykliniam auklė
jimui, pedagoginei beletristikai, pedagoginės spaudos apžvalgai 
tam recenzijų skyriui.

LIETUVOS MOKYKLA — kiekvieno auklėtojo -r pedagogo 
čiulis. -

LIETUVOS MOKYKLA prenumerata: metams 18 lt., pusm.
viams: metams14 lt., pusm. 8 lt. Užsienyje: metams 24 lt., pusm. 14 lt

Redakcijos ir Administracijos adresas: Kaunas, Perkūno ai. 22.

ir suaktualin

geriausias bi-

to lt. Mokslėi-

VISOS INTELIGENTĖS 1938 M. SKAITO,
dvisavaitinį iliustruotą studentų —- studenčių laikraštį

sruDEnm niEnos
«■hbmhm L£i jounntr» D ETunranr aKMMsiiRäl

„Studentų Dienose“ rašo įžymūs profesoriai, rašytojai, poetai, menininkai ir 
kt. Iš moterų „St. D.“ bendradarbiauja: K. Grigaitytė, Nelė Mazalaitė, Danutė 
Lipčiūtė, Elina Bujokaitė, A. Jakubaitytė, Ada Ingaunienė ir kt. -

„Studentų Dienų“ prenumerata: visiems 1938 m. Lt. 4, — (nuo pradžios metų 
iki atostogų Lt. 2,50 ir nuo atostogų iki metų galo Lt. 1,50). Daugiau pasiturin
čios maloniai kviečiamos būti garbės prenumeratorėmis — rėmėjomis. Joms kai
nuos metams nemažiau Lt. 6,—
„Studentų Dienų“ adresas: KAUNAS,.LAISVĖS AL. 3b, Tel. 21190

VISOS NUOTAKOS BUS LAIMINGOS, KURIOS 1938 METAMS
* • ’ t ,

p p u ii įsa uvi|
,,Moteris“ savo skaitytojams skiria dvi dovanas: knygą 

šeimą“ ir šeimininkėms „Valgią rinkinėlį.“
„Moteris“ eina du kartu per mėnesį. Metams kainuoja tik 3 litus, jei pusė 

Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos skyriaus narių prenumeruoja, kitiems 5 lit., 
užsieny 7 lit.

Adresas: „Moteris“, Kaunas, Mickevičiaus g. 28. Telef. 20514.

Kelias į laimingą

Visoms vaidilutininkėms labai pravartu užsiprenumeruoti gyvą katalikų sa- 
vaitraštį

„PANEVĖŽIO GARSĄ"
Kaina Lt. 4, — metams ir Lt. 3, — pusmečiui.
Užsisakyti galima ir „Bangos“ spaustuvėje, Panevėžys, Respublikos 14, 

tel. 444.
.jniiwma.
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Joms į pagalbą ateis radijo aparatas
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MENDE'1 IL Ii O «■ j kuris savo techniš
kąja struktūra, balso natūralumu, 
silektyvumu ir kitomis geromis 
savybėmis toli pralenkia bet kokį 
paskutiniuoju laiku rinkon išleistą 
ir tobulą radijo aparatą. MENDE 
tinka miestui ir kaimui.

. VIENINTELIS ATSTOVAS ' LIE-.. 
TĖVAI — ŠV. KAZIMIEBO .

- DKAÜGIJA
Kaune, Laisvės ai. 64. (knygyne)..
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sems turtas LIETŪKIO siuvamoji msliaa
P

O ’ Garantuojama 15 metų
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