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B. Buivydaitė

&esie oalia Oaoo

Pasikėlė saulė virš baltų kalnų ... 
k . .

O aš, mielas Dieve, dar tolyn einu...
Tiek daug edelveisų ir kvapų taurių, b •* » , •

O aš, mielas Dieve, nieko neturiu...

Taškos žalios marjos tarp siaurų krantų ...
Ir blaškaus, klajoju su vargais kartu — 
Brenda mano laimė, rudeniu giliu...
O aš, mielas Dieve, nieko negaliu!.. 

a ■

Tesie valia Tavo, — lenkias angelai...
Lenkiasi ir žemė, vėjai ir šilai...
Tesie valia Tavo — virpu drugeliu,..
Nes aš, mielas Dieve, nieko negaliu!...
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Mergaitės ugdymas kultūrinei
kūrybai

‘ ‘ <5 ‘

Visi1) pripažįstame, kada dabartinė mūsų kultūra savo pagrinde 
yra vyro padaras. Visos mūsosios kultūros lytys,' kaip Žinija, menas, 
dora pirmoje eilėje yra vyriškosios dvasios išraiška. Net ir religinė 
sritis, ypač Katalikų Bažnyčios kultas, didele dalimi yra vyriško santy
kiavimo su Dievu išraiška. Moteris, be abejo, taip pat dalyvavo viso
je šitoje kūryboje. Daugiau ar mažiau tiesioginiu būdu moteris padėjo 
vyrui sukurti mūsų turimas kultūros formas, jas pagyvindama ir nuola
tos įliedama joms savo, moteriškojo prado. Toje vyriškoje kultūroje 
buvo ir yra sričių, kuriose dirba daugumoje moterys. Bet, apskritai, 
moteris kultūrinėje kūryboje ne tiek aktyviai pasireiškia, kiek ji galėtų 
ir turėtų pasireikšti. Aktyviai dalyvaudama kūryboje, moteris daugiau 
įneštų savo dvasios, ir turimos kultūros formos, be abejo, taptų šiek 
tiek kitokios. Tuo tarpu dabar moteris dažnai įspraudžia save į vyro 
sukurtąsias lytis ir tuo pačiu netenka originalumo.

Kad didieji mokslo veikalai yra vyrų, kad žymiausi menininkai yra 
vyrai, kad garsiausi gydytojai didelėje daugumoje yra vyrai, tai yra 
kaltė moters psichikos ir istorinių aplinkybių, susidėjusių moters ne
naudai. Klaida būtų manyti, kad moteris nesugeba išsimokslinti ir sa 
vo mokslo laimėjimų paskelbti viešumai. Kad ji sugeba duoti meno 
pasauliui ko nors nepaprastai didelio? tai* yra. įrodžiusias Seimą La- 
gerlöf su Sigrid Undset, kurios rašytojų pasaulyje yra laikomos vie
nos iš didžiausiųjų. Taip pat turime ir pasaulinio garso mokslininkių, 
kaip Charlotte Bühler, Curie, ir k. Bet tai tik maža dalis, palyginus • t . . ■ • ,
su vyrais. Tiesa, vyrui gal sąlygos yra palankesnės, negu moteriai, 
nes jo darbas dažnai yra darbas šalia namų, tuo tarpu moteriai daž
nai namai tampa labai nepalankia kūrybiniam darbui aplinka. Bet tuo 
dar negalėtume pateisinti savo nekūrybiškumo, nes juk kultūrą ku-

1) Paskaita, skaityta Lietuvos Baigusių Aukštąjį Mokslą Moterų Sąjungoje.
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ria elitas, ir šito rango moteris beveik visuomet gali susidaryti palan
kias kūrybai sąlygas. Moters nekūrybiškumas dažnai yra klaidingo 
jos auklėjimo pasėka. Reikia mergaitę išauklėti taip, kad ji eitų į gy
venimą su pasiryžimu kurti, ir jau mokyklos suole būtų įsigijusi pasiti
kėjimo savimi ir ištesėjimo. - • '

Bet prieš kalbėdami apie mergaitės ugdymą kultūrinei kūrybai, tu- 
rime pirma stabtelti ties veiksniais, kurie moteriai kaip tik kliudo ši
toje kūryboje dalyvauti. Pirmoje eilėje, kaip trukdantį veiksnį, reiktų 
pažymėti mergaitės psichiką. Brendimo metu reikia mergaitei ypatin
gos pagelbos, norint ją išugdyti tinkamą objektyvinėmš gėrybėms 
kurti. Reikia atsiminti, kad vyras jau iš prigimties yra linkęs formuoti 
pasaulį šalia savęs, o moteris — pasaulį savyje. Tos pastangos sa
ve formuoti brendimo laikotarpyje pasiekia tokios didelės įtampos, kad 
jautresnės sielos mergaitės pasilieka savotiškai išmuštos iš vėžių. Jos 
seka mažiausią savo sielos virptelėjimą, jos knisasi savo viduje, steng
damosi pažinti kiekvieną savo vidaus kampelį. Reikia tik pavartyti 
penkiolikmetės dienoraštį. Puslapių puslapiais eina pasipasakojimai 
apie vidaus pergyvenimus, neaiškios kančios. Tuo metu su draugė
mis dažniausios pokalbių temos esti įvairūs pergyvenimai, reagavimai 
į tam tikrus akstinus, savo jausmų ir draugės jausmų lyginimai.

Taip save knibinėdama, mergaitė sykiu be galo ilgisi visumos. Ji 
skausmingai pergyvena savo vidaus susiskaldymą. Ji trokšta visu
mos ir ramybės. Ji nori kokiam darbui atsiduoti visa siela, bet tai jai 
nevisuomet pavyksta, nes jai trukdo tas jos vidaus sąmyšis. Dėl to ji 
labai kenčia. Tasai visumos troškimas yra tikrai moteriškas, ir mo
teris sėkmingai kurti gali tik tada, kai ji visa savimi gali atsiduoti pa
siimtam uždaviniui. Tuo tarpu nuolatinis ir skausmingas knaisiojima
sis savyje mergaitę daro nedrąsią ir savimi nepasitikinčią. Jautriai 
reaguodama į kiekvieną savo sielos virptelėjimą ji arba susigūžia sa
vyje arba pasiduoda kitam kraštutinumui, būtent, stengiasi kiek galė
dama, mažiau mąstyti, mažiausiai reaguoti į tai, kas suteikia skausmo 
ir ieškoti kuo daugiausia malonumų. Ir pirmas ir antras tipas be sve
timos rankos negali išaugti tinkamas kūrybai. Savęs knibinėtoj oms 
gresia pavojus niekuomet neišdrįsti ką nors pradėti,' visuomet svyruoti 
tarp vieno ir kito dalyko, o pradėjus darbą, nuolatos matuoti savo jė
gas ir vis rasti jas netinkamas pasiimtam uždaviniui. Antras tipas 
gali išsigimti į tokią, kuri ir darbe ieško tik malonumo. Ji todėl su 
džiaugsmu griebiasi kiekvieno naujo darbo, bet palieka jį nebaigtą, 
praėjus pirmam įkarščiui ir pasirodžius pirmoms darbo sunkenybėms.

Čia ir yra pirmoji auklėtojų pareiga padėti mergaitei susikurti 
dvasios pusiausvyrą. Gyvenimo savo viduje, savo vidaus stebėjimo

■ ■ .įsi
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ir didesnio ar mažesnio jo formavimo mergaitėje niekas negalėtų iš
naikinti, ir pačios pastangos tai naikinti būtų visai netikslios, nes tai 
reikštų griovimą moters individualybės. Čia reikia ne griauti, bet pa
dėti susitvarkyti. Padėti mergaitei susirasti save ir ją pakreipti iš 
siauro savo pasaulio į prasmingą gyvenimą šalia jos. Į gamtos daik- ■ ■ •
tus, kurie trokšta patobulinami ir apipavidalinami, į neaprėpiamas kū
rybos sritis, kur galima išreikšti savo ilgesius ir idėjas.

Pats didžiausias jaunuoliškas šėlsmas kaip tik vyksta mergaitės 
mokslo metais. Todėl mergaičių mokytojai turi būti ypatingai gerai 
susipažinę su mergaičių brendimo metų psichika. Mes dar visos ge-• v
rai atsimename savo mokslo dienas. Baigusios mergaičių gimnazijas 
atsimename dažnai nevykusias mokytojų pastabas mergaitėms, susi
jaudinusioms, dėl savo vidaus nerimo. Bet prie mokyklos grįšime dar 
kartą, todėl plačiau apie ją čia nekalbėsime. -

Antras trukdąs veiksnys subręsti kūrybiškai mergaitės indivi
dualybei yra netikęs jos auklėjimas šeimoje. Su gėda reikia pripažin
ti, kad dar daugumas inteligenčių mūsų motinų auklėja savo dukte
ris tik vyrui. Vyrui, pabrėžiu, ne šeimai, nes teisingai suprastas 
auklėjimas šeimai būtinai turi rasti sau vietą tarp mergaitės auklėji 
mo visoms kitoms gyvenimo sritims. Auklėjimas šeimai jau savo esme 
mergaitę rimtai nuteikia gyvenimui. Jis mergaitėje ištobulina ir sudva
sina visas gerąsias jos moteriškas ypatybes: pasiaukojimą, linkimą glo
boti, auklėti, rūpintis artimu, gailestingumą. Šitas auklėjimas supa
žindina mergaitę ir ją paruošia visoms pareigoms, kurių iš jos parei
kalaus gyvenimas, kaip iš žmonos, motinos, auklėtojos. Jis jai at
skleis jos uždavinio prasmingumą ir nuteiks kūrybiškam šeimos gy
venimui. Vyrui auklėjamoje mergaitėje, priešinga^ išsikeroja visa 
tai, kas moterį žemina, smukdo, naikina joje asmenybę. Auklėjimas 
vyrui mergaitėje pažadina patelę, studijuojančią priemones pasivilio
ti vyrą. Gėda mums, kad nuo pat ankstyvosios jaunatvės, jautriau
siame mergaitės brendimo amžiuje. motinos jau įkvėpia . dukterims 
troškimą karjeros. Karjera čia reiškia turtingą ar, mažiausiai, ši tą vi
suomenėje reiškiantį vyrą. Šalia to, smukdančios įtakos daro ir ypa
tingas motinos rūpinimasis dukters grožiu, perankstyvi kosmetika ši
tam grožiui pakelti ar jį paryškinti. Ta tingumo, balių, flirto, tuale
tų ir madų žurnalų atmosfera užmuša mergaitėje visokį kūrybiškumą 
ir paruošia jai kelią jei ne į heteras, tai į tuščias, tiesiog kvailai tuš
čias koketes, kurios daro moterims gėda, duodamos progos ne tik jas 
pajuokti, bet per jas visas moteris niekinti, neduoti visuomeniniame 
gyvenime teisių arba tas teises siaurinti.

Motinos rankose tada pirmoje eilėje yra dukters kūrybiškumo Ii-
< ■ ' ■
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kimas. Palinkimas į kontempliacija, į vidaus gyvenimą mergaitėje 
pasireiškia labai anksti. Tiesa, būdama mažytė, ji dažnai yra judresne, 
negu berniukas. Ji visu kuo nepaprastai domisi, kiekvienas daiktelis 
joje sukelia aibę norų. Bet joje nežymu noro apvaldyti aplinką. Tuo 

w • _ 1 *

tarpu mažas dar vos devynių mėnesių bamblys, ne tiek džiaugiasi 
aplinka, kiek jam jau rūpi ją apvaldyti. Jis stengiasi atsukti kiekvie
ną^ sriubą, įniršęs klibina kiekvieną rankeną. Kiekvieną naują daik
tą jis stebi iš visų pusių ir tuojau stengiasi sužinoti, kaip jis yra pada
rytas. Noras ardyti ir statyti jame jau yra labai ryškus. Mergaitė iš 
pat mažiausios mažumos daugiau džiaugiasi aplinka, negu stengiasi 
ją apvaldyti. Be abejo, ir ji turi troškimo valdyti pradų. Bet jie yra 
nežymūs palyginus su tuo nesuinteresuotu gyvenimo džiaugsmu, ku- 

• ■ ‘ ■ » ' .4 "

ris rodo, kad mergaitės gyvenimas vyksta daugiau josios ’ viduj e. 
Mergaitei augant, kontempliatyvinis jos linkimas vis labiau ryškėja. 
Tai nėra bloga. Priešingai, gyvenimas savyje tvarkomas ir gilinamas, 
nepaprastai praturtina mergaitės asmenybę. Bet iš kitos pusės, norint, 
kad mergaitė visiškai nepasinertų savyje ir nej pūlių į beprasmį savęs 
knibinėjimą arba, pasidavus kitam kraštutinumui, nepradėtų į visa 
žiūrėti lengvapėdiškai, reikia joje ugdyti ir tą veiklumo pradą, norą 
apvaldyti aplinką ir ją formuoti. Pirmiausias motinos uždavinys tad 
yra išvesti bręstančią mergaitę iš jos subjektyvumo, iš uždaro jos vi
daus pasaulio ir parodyti jai pasauli šalia jos, kuris yra taip pat ne
paprastai įdomus, nepaprastai turiningas, kuriamo vyksta žmonijos 
gyvenimas, pilnas kančios, vilties ir pastangų susikurti čia žemėje pa- 

* ‘ I ' 1 • ■ * ' .

kenčiama būvima. K- C
Norint mergaitę išugdyti tinkamą kultūrinei kūrybai, reikia būtinai 

jai, atskleisti kultūros prasmę, dvasiniais ryšiais sujungti ja su žmonija, 
kurios kiekvienas narys turi nešti savo dalį į bendrą žmonijos kūrybą. 
Svarbu, kad mergaitė negyventų tik sau. Sau gyvendama, mergaitė, 
Išėjusi mokslus, visiškai nesijaučia skolinga nei žmonijai, nei net savo 
kraštui. Ji nejaučia pareigos savo žinias paversti darbu. Daug yra 
mūsų kartos mergaičių, galinčių baigti aukštąjį mokslą, gabių, turin
čių geriausias mat eri j alines sąlygas ir gyvenančias tik siauručių savo 
aš malonumams. Tai motinų išugdyti parazitai, mintą kitų darbu, pa
tys nei pirštu neprisidėdami kūrybiniams kitų žygiams. Jos grožisi me
no kūriniais, jos naudojasi visais technikos išrastais patogumais, tar
si, visa tai būtų kurta tik joms, ir jos už tai neturėtų atsilyginti nė viena 
eilute žurnale, nei vienu paveikslu, nei viena pamoka mokykloje, nei 
viena rimtai perskaityta knyga.

Visu tuo neturėtume progos skųstis, jei iš pat jaunumės motina pa
rodytų dukteriai prasmingąją pasaulio pusę ir nuteiktu ją pozityviam *

• ' 133
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darbui. Čia svarbu yra kovoti su prigimta mergaitės nedrąsa ir neryž
tingumu. Mokslo metais, paprastai, jau galima pastebėti, į kokią sri
tį mergaitė labiau linksta, kokiu dėstomuoju dalyku ji labiausiai do
misi, kokią meno šaką ji yra pamėgusi. Visus jos gabumus, ypatin
gai reikia ugdyti, ir sudaryti kiek galima palankesnes sąlygas jiems 
subręsti. Bet čia ir vėl svarbus yra motyvas, kuriuo motina vaduosis, 
prusindama savo dukterį. Nedaug kultūrai duos mergaitė, kuri dirbs 
ir kurs tik iš ambicijos. Reikia žadinti ne ambiciją, bet įkvėpti dide
lę darbo meilę, kad mergaitė dirbdama jaustųsi dalyvaujanti visos žmo
nijos kūryboje. Pagaliau, jei mergaitė mokykloje ir neparodo kokių 
ypatingų vienam dalykui gabumų, reikia jai padėti įsigyti reikalingos 
erudicijos, kad paskui, dirbdama savo pasirinktąjį darbą, mergaitė jį 
dirbtų ne kaip siaura specijalistė, bet laisvai ir giliai, kaip kiekvienas 
tikras kultūros kūrėjas.

Bet viena šeima, tegul ir labai daug, bet vis dėlto visų sunkenybių 
ji nenugali. Labai svarbų darbą čia atlieka ir mokykla. . Mokykla, 
prisitaikiusi prie mergaičių psichikos, prie jos mąstymo ir suvokimo bū
do, gali ją tinkamai paruošti kultūriniam darbui. Mūsų krašte yra 
mergaičių gimnazijų. Bet nuo berniukų gimnazijų jos skiriasi tik tuo, 
kad jose mokosi tik mergaitės, vadinasi, kad jos yra skirtos tik auklė 
j ama j am, bet ne lavinamajam momentui. Mokomosios medžiagos pa
rinkimas, jos suskirstymas, mokymo metodas yra toks pat, kaip ir ber
niukų mokyklose. Mūsų turimos mokyklų programos ir dėstymo me
todai, yra pritaikyti vyriškajam suvokimo ir mąstymo būdui. Todėl 
mergaitės tegul ir puikiausiai mokydamosi, negali tiek turėti gyvos 
naudos, jų dvasia negali būti tiek apvaisinta, kiek ji būtų, jei moko
moji medžiaga ir dėstymo metodas būtų specijaliai pritaikintas mer
gaitėms. Visi statistikos daviniai, net ir mūsų krašte apgrąibom pa
daryti, yra parodę, kad mergaitės matematikoje ir abstrakčiuose moks
luose yra silpnesnės už berniukus, ir dažnai geri šitų dalykų pažymiai 
reiškia ne mergaitės jais susidomėjimą, o tik jos stropumą darbe. Ar 
jos yra mažiau gabios? Nė kiek! Tik šitų abstrakčiųjų mokslų dės
tymo metodas joms yra netinkamas. Reikia atsiminti, kad mergaitės 
psichika yra daug kitokesnė, negu berniuko. Todėl kas tinka berniuko 
mąstymo būdui, tas netinka mergaitei. Metas yra pagalvoti apie mer
gaičių mokyklas su atskiru mokomosios medžiagos suskirstymu ir dės
tymo metodu, pritaikintu mergaitėms.

■ ■ . ■ • ■■ J- ’ .

Jei mergaitės turėtų savo specijalias mokyklas, joms nebūtų jau 
„sausų" dalykų, ir visi mokomieji objektai įgytų kitokios šviesos. Be 
to, mokykla pratęsia ir atbaigia tai, ką yra pradėjusi šeima. Tėvai mer
gaitei sudaro daugiau kūrybai nusiteikimų. Mokykla yra didelė pro- 
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ga šituos nusiteikimus paversti darbu. Kelias į tokias reformuotas mo
kyklas yra ilgas. . Čia reiktų pagrindinių studijų ir daug bandymų. Bet 
toms reformoms reikia neatidėliojant ruoštis, jei norime, kad moteris 
padarytų tiek, kiek iš jos reikalauja gyvenimas. Vyrai išeina į gyve
nimą paruošti pagal savo prigimtį, todėl jiems yra lengviau ir kurti. 
Moteris turi palenkti save vyriškajai formai ir žiūrėti į gyvenimą per 
vyriškai nustatytą prizmę. >Tokį žiūrėjimo būdą ji kaip tik įsigyja mo
kykloje. Jai yra daug sunkiau dirbti, nes ji turi save tam tikra pras
me perlaužti. Tiesa, didelis talentas ir genijus visados pasireiškia ori
ginaliai. Jam ne tiek turi reikšmės gautasis pagrindas, nors ir tai ne- , 
lieka be įtakos. Bet visai masei, kad ir gabių žmonių, svarbu yra, kad 
jų polinkiai būtų išvystyti juos atitinkančiu būdu. Surasti būdą, kaip 
tinkamiausia išvystyti mergaičių polinkius kaip tik ir turėtų bandyti 
pačios moterys pedagogės. Inicijatyvą čia galėtų pasiimti Aukštąjį 
mokslą baigusių moterų sąjunga. Mūsų jaunoje tautoje visokį bandy
mai gali būti lengviau įgyvendinami, negu šalyse, kuriose viešpatau
ja šimtametės tradicijos ir kur šitas tradicijas sugriauti yra labai sun
ku. Mūsų šalis yra dar gana lanksti. Tik ruošiantis reformoms, rei
kia rimtų tos srities studijų ir motyvų, kurie įtikintų tuos, nuo kurių pri
klauso šių reformų įteisinimas.

Mergaičių ugdymui kultūrinei kūrybai moterų sąjungos daug ga
lėtų padaryti. Jos galėtų padėti šeimai ir mokyklai, sudarydamos są-

I * . ’ . -

lygas pasireikšti gabesniosioms mergaitėms gimnazijose. Be to, mote
rų sąjungų uždavinys yra kiek galima, šalinti kliūtis, kurios trukdo 
moters kultūrinei kūrybai. Nepalankiai visuomenės nuomonei apie 
moteris susidaryti dažnai padeda savo lengvapėdiškumu ir pačios mo
terys. Moteris turi pasijusti, kad ji yra kūrybiškas žmogus ir kad ji 
turi pareigos kurti. Šitam kūrybiškumui pažadinti moterų organizaci
jos galėtų skirti premijas už geresnius mokslo ar meno kūrinius. Ture-

■ ■ ' 

tų skelbti konkursus. Aktyviau raginti dalyvauti tarptautiniuose mo
terų mokslo ar meno konkursuose ir iš anksto plačiai apie tai skelbti, 
kad būtų laiko tinkamai šitokiems konkursams pasiruošti. Stengtis, 
kad moteris daugiau dalyvautų spaudoje, rašydamos savo specialybės 
klausimais, o menininkės aktyviau pasirodytų su savo kūriniais. 

i

Reikia taip susiorganizuoti, kad nė viena geresnė moters mokslo 
studija nepraeitų tylomis; nė vienas meno kūrinys neliktų be atgarsio; 
nė viena žymesnė paskaita neliktų be įvertinimo; joks žymesnis žygis 
visuomeniniame veikime neliktų nepastebėtas, Visa tai sudarytų kū
rybiškesnę nuotaiką moterų tarpe. Kol dar esame nedrąsios, kol dar 
einame pirmuosius žingsnius, svarbu, kad mus iš šalies paragintų ir 
mumis pasidžiaugtų. Bet būtina yra ir teisinga kritika. Moterys pirmos
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Viktorija Milaševičiūtė

Kai savo širdimi kenčiu taip sopulingai — noris skųstis Tau 
Dabar tik suprantu, Marija, Tavo skausmo dydį.
Atleisk ir kartą šį, kad lygintis žinojimu Tavim drįsau— 
Juk šitaip brangų mano sielai kūną Reguiem palydi...

Atleiski, kad vaitojimu Tave trukdyt drįstu — 
Marija — Tu žinai kiek gali kelt kančių jauna širdis. 
Esi man gyvenimo skausmuose gydančiu vaistu,

• ’ " r

Sakyk — ar dar tenai, rytuos, ramybe saulė švis? 
*

Golgoton eidama Vienintelį lydėjai savo
Vai kaip dažnai ir šiandien ten už mūs kaltes eini;
Anuomet Tavo apleista širdis tyliai dejavo — 
Jau nuo tada už mūsų nuodėmes kenti.

i ■

Žinau, kai siuntė kryžių šitą Jis, eini Tu iš paskos, 
Nes nei akimirkai palikti kentančių vaikų nebegali.

■ ■ ■ I ■

Didžiausiame skausme Tavo žvilgsny s paguos —
■ » ■ ' ■* ■

Paguodos Motina— Tave matau savo kančios kely... f ’ 4

turi pastebėti nenusisekusį darbą ir jį įvertinti ne griaunančia, bet ktb 
rybiška kritika.

Jau metas moteriai būti ne tik vyro įkvėpėja, bet savo dvasia at
sverti vyriškąsias formas. Jau laikas moteriai ne tik stovėti šalia vy-

- o " ■

re, bet, kurdama su juo sykiu, pamažu keisti kultūros formas pagal 
savo dvasios reikalavimus,
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Vasario mėn. 19 d. mūsų tauta neteko vieno didžiųjų senesniosios 
■ ■ * i

kartos žmonių — prelato Aleksandro Dambrausko — Adomo Jakšto.
Aleksandras Dambrauskas — didis tautinio atgimimo žadintojas, auš- i
rininkas, bažnyčios veikėjas, mokslininkas, poetas, politikas, publicis
tas, kalbininkas, literatūros kritikas, visuomenės darbininkas, viso- ’
se darbo srityse atsižymėjo kaipo tvirtų principų, griežtos disciplinos į
ir aiškių__nusistdtymų žmogus. Jo gyvenimas. apsuptas tiesumo ir tau
rumo aureole. Jis tais darbais mums ir pasiliks neužmirštamas.

‘ ’ ’■ • • f

Aleksandras Dambrauskas gimė 1860 m. rugsėjo mėn. 9 d. Kuro- ,į
nių kaime, Pagirių parapijoje, Ukmergės apskr. Vaikystė gražiai pra- į
bėgo tėvų namuose. Jo mokslu rūpinosi jo dėdės: iš pradžių adv.

■ . ■ ■ ■ ■ • ■ ■ , Į

P. Vaičiūnas, vėliau Kriukų klebonas kun. St. Dambrauskas. 1872 m.
įstojo į Šiaulių gimnaziją, kurią baigė 1880 m. Baigęs gimnaziją tais
pačiais metais įstojo į Petrapilio universiteto matematikos fakultetą. Po -j

. • * . , . . • . i

vienerių metų studijų matematikos fakultete, 1881 m. jis įstojo į Žemai
čių kunigų seminariją Kaune, kurią baigė 1884 m. 1884 m. semina- r
rijos lėšomis buvo išsiųstas į Petrapilio Dvasinę Akademiją, kurią bai- j
gė 1888 m. teologijos magistro laipsniu. Tų pačių metų birželio mėn. į
29 d. jis buvo įšventintas kunigu ir rudenį paskirtas Panevėžio reali- i
nės gimnazijos kapelionu. 1889 m, rusų valdžios, už nepaklausimą 
vesti gimnazijos mokinius melstis į cerkvę, buvo ištremtas penkeriems

■ • . ■ ■ . ■ 1 ' ■ ■ . į

ruetams į Ustiužnos miestelį, Naugardo gub. 1895 m. grįžo iš ištremi- ;■
mo. Pastovią vietą sugrįžusiam į savo kraštą sunku buvo gauti. Tik J

, e . ■ , .J

1898 m. jis buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos profesorium, po 
dviejų metų Vyskupo Paliulionio sekretorium. 1902 m. kun. A. Damb
rauskas buvo pakviestas į Petrapilio Dvasinę Akademiją dėstyti Šven- i
tąjį Raštą. 1906 m. grįžo į Kauną vesti Šv. Kazimiero Draugijos. Nuo į
to laiko Kaune. pasiliko visą savo amžių ir Kauno Arkikatedros - Ba- J.
zilikos rūsyje padėti jo palaikai. I

■. * ■ • • 1

Aleksandras Dambrauskas atgimstančios lietuvių tautos reikalais f
domėjosi dar gimnazijoje ir kunigų seminarijoje. 1883 m. jis drauge į

■ • • ' ■ ■ ■ • ’ ‘

su kitais lietuviais klierikais leido ir redagavo ranka rašytą klierikų į
laikraštį Lietuva. 1884 m- pradėjo rašyti Aušroje. Čia buvo atspaus
dintas jo pirmasis eilėraštis — Giesmė prasčiokėlio nemokančio rašyti.
1890, 1891 m. jau jis bendradarbiauja Šviesoje, Apžvalgoje, vėliau Tė- 
vynės Sargę, Žinyčioj, Viltyje. 1907 m. jis ėmė leisti literatūros, mokslo 
Jr politikos žurnalą Draugija, kuri ėjo ligi 1923 m. ir šiais metais vėl 
atgaivinta. Draugija, redaguojama Aleksandro Dambrausko, aplink 
save spietė tų laikų žymiausius lietuvius rašytojus, publicistus, moks^ 
lininkus ir ji mūsų tautinio brendimo metuose suvaidino žymų vaidme- 
nį. Be to, jis 1906 - 1907 m. įsteigė ir redagavo savaitraštį Nedeldienio

•• ' ' ’i
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Skaitymai, 4910 m. jumoristinį laikraštį Garnį, 1911 m. moksleivių ir 
studentų žurnalą Ateitį ir kt. Prieškariniais laikais jis buvo vienas 
žymiausių kunigų vadų.

Žymesnieji jo veikalai: iš poezijos — Dainų Skrynelė, Nakties ma
tymai, Rudens aidai ir Lyrika; iš beletristikos ir jumoristikos — Neva 
juokai, neva ašaros; Šypt-Šypt. Kitų sričių — Mūsų naujoji poezija, 
Mūsų naujoji prozos literatūra, Užgesę žiburiai, Trys pašnekesiai ant 
Nemuno kranto, Meno kūrybos problemos, Mokslas ir tikėjimas, Aukš
čiausias Gėris, Pikto problema ir kt; Žinomi jo vadovėliai iš geometri
jos ir trigonometrijos ir ištisa eilė specialių mokslo darbų. Jis iki pat 
mirties bendradarbiavo beveik visoje katalikiškoje ir tautinėje spaudoje.

Jo nuopelnai tautai, Bažnyčiai ir mokslui buvo įvertinti dvasinės 
vyriausybės ir mokslo įstaigų. Žemaičių vyskupas-Pranciškus Kare-

[. * * ■ * ’ ■ ■’ ‘ .

vičius 1914 m. jį pakėlė Kauno Kapitulos prelatu. Lietuvos Universite
tas Aleksandro Dambrausko mokslinius darbus įvertino net kelis kar-

! " tus. Jis buvo išrinktas Lietuvos Universiteto (1922) ir teologijos - filo-
į .

Sofijos fakulteto (1926) garbės profesorium, o matematikos-gamtos (1929)
5 ■ . *

j ir humanitarinių mokslo (1932) fakultetai suteikė jam garbės daktaro
1 . " . ’ ■

i laipsnį.
Nuo 1926 m. visą laiką buvo Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 

Į pirmininku, o 1933 m. buvo paskelbtas pirmuoju Lietuvos kataliku aka-
j demiku.

Prelato Aleksandro Dambrausko didi asmenybė didžiais darbais 
spinduliavo4 Jo gilus tikėjimas ir didelis pasitikėjimas Dievu ryški 

į visuose jo darbuose ir kūryboje, Jisai su visa gamta šaukė:
i . « . ■ ’ ’

j ■ . ' . . ■ ■ . ■ . . ■ • ■ ■ ■ ■

Visas pasaulis su gražumais savo:
j Girių ošimas, paukščių sutartinė,
1 - '
1 . ■ ■ ' .

‘ Žolės svyruolės, grūdas varpoj javo,
t ■ ' . . • ■

i Šviesa dienelių, ir tamsta naktinė,
i ' . • ‘ ’ ■

j

! Ir debesėlis, kurs per dangų plaukia,
Ir sriaunos upės, ir laukai ir pievos, — 
Viskas ant žemės vienu balsu šaukia:

*- ■ . ■ 

į . ' * ’ '

Žmogau, atminki: yra Viešpats Dievas!

A. a. prelatas A. Dambrauskas tai visur ir visada atsiminė. Nei 
vainikų, nei kalbų! Viešpats pagal kiekvieno darbus papuošia „dan- 
gaus grožiu žemės dulkę!" Jis užmerkė akis pasipuošęs nemirštamais 
darbais.

' 74'7'4 ' 139
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Maria Sticco

Vienas mūsų rašytojų, kuris turi daugiau Šimto poezijos lapų, su
gebėjo jų kelis prirašyti tikrai giliai ir gražiai apie draugiškumą. Ste
bėtina, nes šis klausimas, kaip yra žinoma, vertas Aristotelio galvos. 
Užtat ir baigia aristoteliškai beviltišku tvirtinimu: „Brangūs draugai, 
draugų nėra". Šitai, žinoma, sukels protestą visų jausmingųjų skai
tytojų. '

Tačiau, jei mes pažvelgsime į savo praeitį, pamatysime save — 
mergaites prisirišusias prie savo išskirtos žaidimų draugės, jaunuoles, 
ieškančias vienintelio, neprarandamo, pasitikėjimo verto asmens. Mo
kykloje buvome entuziastiškai prisirišusios prie kurios nors mokyto
jos, gyvenime ilgesniam ar trumpesniam laikui susijusios su sutiktais 
kelyje asmenimis. Taip pat tikra, kad dargi išskirtini ir perdėti jau
nuoliško amžiaus draugiškumai, taip pat ir pastovesni — subrendusio 
laikotarpio, nyksta dėl išorinių priežasčių: nutolimo* ir tylėjimo, kurie k *
pertraukia pasitikėjimo auksinį siūlą, arba dėl išvidinių priežasčių: ne
supratimo viena kitos,, pavyduliavimo, nusivylimo, nuobodumo, kas 
susprogdina ir paskui visai suardo vienybę. Turime pripažinti, kad ne
galime . apsieiti be draugiškumo ir rasti pastovų 4 draugiškumą. Bet šir
dis vis veržiasi, svajoja apie idealųjį draugą, kuris būtų aukštesnįs už 
mane, bet nenustelbtų manęs, kuris labai mane gerbtų, bet be pataika
vimo, kuris man pagelbėtų, neduodamas tai pajusti, kurs išklausytų ma
no išsipasakojimus ir manąsias svajones, bet ne dėl paprasto manda
gumo, kurs dvasiniai būtų turtingesnis už mane, bet taip pat būtų rei
kalingas daug ko ir iš manęs. Ir kuriam aš galėčiau kaiką duoti, ta
čiau nežemindama savęs nei prieš jį, nei prieš save pačią. Pagaliau 
draugas tiek kantrus ir tiek atlaidus, tiek pastovus ir visada naujas, 
toks kaip aš pati, bet kartu tiek skirtingas nuo manęs, taip, kad „būti 
kartu ištisas valandas didžiausias troškimas".

Šiame nuolat besikeičiančiame pasaulyje panašus draugas ne
randamas arba rastas netenkamas. O širdis tęsia savo rapsodiją.

Argi širdis būtų kvaila? Priešingai, labai išmintinga, nes savo 
šiuo neišpasakytu reikalavimu ieško begalybės. Kartais širdis atspė-
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ja, kur gali rasti šį be bangų vandenyną, kuriame nuskęsti būtų taip 
miela. Tamsos valandomis verkiame karštos meilės ašaromis dėl pa
žeminimo, apleidimo ir laužome rankas dėl perdidelės disproporci
jos tarp mūsų idealo ir gyvenimo. Vienišos nupuolame dvasia dėl sa
vo menkumo, dėl to, kad nė vienam nedrįstame pasakyti to didelio 
skausme, kuris mus drasko dėl daugybės troškimų, bijodamos nebū
sią nė vieno tokio gero kuris tai pagerbtų. Atrodo, kad niekas neturės 
kantrybės išklausyti mūsų. Tuokart iš gilumos ateina balsas: ,,Aš esu. 
Eik pas Mane“. Tai Jėzus Kristus. Nežinomas arba užmirštas Drau
gas. Eina, beldžiasi, šaukia, laukia. Mes Jo neieškome, Jis vistiek mū
sų laukia. Mūsų širdies veržimasis tėra tik Jo širdies suvirpėjimas, 
Jojo, kuris gyveno ir savo žemiška patirtimi pašventė tris stambiuosius 
jausmus: sūnaus, mokytojo ir draugo.

Betanijos lūšnelė. Dievo Sūnus į ją atėjo neturėdamas net akmens 
po galva pasidėti, nuvargęs, atėjo ieškoti dviejose moteryse ir savo 
mokinyje vienintelio suraminimo, kurį galėjo teikti jo kietam apaštala
vimui — draugiškumo.

Tiberiados ežero krantai, Galilėjos kalnų vienišos uolos, Palestinos 
laukų ramūs kampeliai, kur Mokytojo suėjimai su savųjų dvylikos bū
reliu turėjo dieviško intimumo pobūdį, tai nepasiekiamas ir užmirštas 
viso pasaulio mokyklų pavyzdys.

Paskutinės vakarienės kambarys, čia mokiniai, kurie neužilgo tu
rėjo apleisti savo Mokytoją, buvo paskelbti Jo draugais, o meilė nu-• . ■ . % 
raminta eucharistinė forma, -— tuo ypatingiausiu būdu.

Alyvų darže, paskutinis Dievo kreipimosi žodis: drauge, buvo nu
trauktas šventvagiškų išdaviko lūpų.

Tylus altoriaus šešėlis, ant kurio virpa liepsnelė, sako apie tą Šir
dį, Kuri ten belaukdama tirpsta. Čia yra amžinasis Draugas. Pasislė
pęs dėl to, kad nori būti ieškomas, nematomas, dėl to, kad nori būti 
savaimingai mylimas, o ne iš reikalo. Jame rasi idealųjį draugišku
mą, kuris išklauso, atleidžia ir pakelia, visada tas pats ir visada naujas..

Visada naujas. Faktas, kad savo simpatijose mes visada turime šį 
tą savimeiliškai laukiniško. Suartėdami su kuriuo nors žmogumi, mes 
tai darome dėl to, jog jaučiame jame kokį nors gėrį, kurio mes stoko
jame. Pasiekus tikslą, pajėgus užvaldyti geidžiamą turtą, kurį drau
gą, draugiškumas tartum atlikęs savo uždavinį, miršta. Miršta, 
kaip jausmas, nors ir pasilieka kaip pareiga, miršta kaip stebėjima
sis, lenktyniavimas, meilės bangavimas, kurie buvo jo jėga, nes tur
tino gyvenimą.

Tėvas Mariano Cordovani savo gražioje knygoje: „Apreiškimas 
ir filosofija", kur filosofiška mintis atmiešta turtingu patyrimu ir tra-
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dicinis mokslas atgaivintas nauja, šaunia forma, sako: „Kai apie ku- 
r # '

rį dalyką arba asmenį viską sužinome ir mums nebelieka nieko klaus
ti, baigiasi stebėjimasis ir prasideda nuobodulis... Sielos tolsta nuo 
nuo viena kitos, kai nieko nebeturi apreikšti ir pasikeisti". Su die
viškuoju Draugu šito pavojaus nėra. Jis turi savyje visa, ko mes taip 
išalkę, ištroškę, turi neišsemiamai ir Jo turtingumui nesimato ribų, „ri
bų, kurios mums yra kančia". Teikia visa, ko mes prašome, ir duoda 
tai, ko niekas negali duoti — būtent, ko mes labiausiai išsiilgę: tiesą, 
meilę, garbę, amžinąsias gyvenimo vertybes, dargi patį gyvenimą, vi
soje pilnumoje, jaunatvę be vakaro.

Yra žmonių, kurie atmeta Jėzaus Kristaus draugiškumą. Kai Jis 
juos šaukia nepasiekiamo gėrio nostalgija, jie atsisako eidami į ves
tuves, į rinką, į miestą, kaip atsisakė Evangelijos pakviestieji į kara
lišką puotą. Yra kitų, kurie Jį priima ir kiek laiko Juo naudojasi, o 
paskui nusigręžia, kaip tas turtingasis jaunuolis, kurs nesugebėjo dėl 
Viešpaties skirtis su savo turtais. Yra dar kitų, kurie kartą sutikę šį 
didįjį Draugą, nebesiskiria nuo Jo, liekas ištikimi. Esama ir laiminges
nių sielų, kurios nuo pat savo gyvenimo aušros neieško kito draugo, 
kaip savo Viešpaties. Ir Jėzus Kristus į šį meilės draugiškumą šau
kia mažus, paprastus, vargšus. „Aišku, kad Dievas, jei taip galima pa
sakyti, pirmenybę teikia šiems; ir tai teisingai, tai dieviškai ritieriška, 
nes vargšų yra begalinė dauguma". (Iš Pijaus XI kalbos 1923. V. 3.).

Tr niekada Jėzus Kristus nėra buvęs taip ritieriškas, kaip tada, kai 
mažosioms karžygiškoms sieloms, kurios nieko daugiau neprašė, kaip 
mirti pasauliui ir pasislėpti Jo širdyje, suteikia be dangaus garbės že
miškąją garbę, leisdamas, kad jų dorybių menki pasireiškimai būtų 
pažinti, garbinami, milijonų sielų siekiami iki pasaulio pabaigos. Nė 
vienas net genijus negali didžiuotis didesne garbe.

Ir kitą dovaną teikia dangiškasis Draugas savo mylimiesiems: for
muoti Jo draugiškumą savo žemiškose draugystėse. Paika būtų 
manyti, kad šventumas paneigia jausmus, šventieji ir žemėje yra bu
vę geriausi draugai. Ir sielos, kurios dar šiame pasauly būdamos lei
džia pajusti dangų, yra kilniausios ir ištikimiausios, jos niekada ne
išsisemia, dėl to, kad daro pažangą ir tuo būdu turtėja bei tolsta nuo 
kasdienybės. Šios net dargi pačios būdomus užmirštos, atsimena, nes 
myli Dievuje.

„Nėra draugų" — teisinga ne tik senovės, bet ir šių dienų pago
nims. O krikščionys tiki amžinąjį Draugą, kuris meldėsi, kad draugiš
kumas būtų tobulas ir amžinas, taip pat ir tarp Jam ištikimųjų, ir no
rėjo, kad jie taptų Jame viena, kaip Jis Pats ir Tėvas.
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E. Norvilienė
4»/ r ■ ■ *

3i rmoji moterų organizacija 
sietuvoje

Šiemet kovo mėnesį 21 d. sukanka 30 metų pirmajai, didžiausiai 
ir plačiausiai visose Lietuvos gyvenimo srityse pasireiškusiai moterų 
oraganizacijai— Lietuvių Katalikių Moterų Draugijai.

M. Galdikienė,
L. K. M terų Dr-jos

Pirmininkė

1907 m. pirmasis lietuvių moterų suvažiavimas iškėlė mintį orga
nizuoti moterų sąjungą. Katalikės, kurios ir sušaukė pirmąjį moterų 
suvažiavimą, nedelsdamos tą mintį realizavo ir kvietė visas susipratu
sias ir susiprantančias lietuves dėtis prie bendro moterų darbo - šviesti, 
kultūrinti ir kelti Lietuvos moterį. L. K. Moterų D-ja yra ne tik seniau
sia, bet ir našiausia savo darbais moterų organizacija. Tą mums vaiz- * ■
džiausiąi patvirtins jos nuveiktų darbų skaičiai, kuriais, šios garbingos 
ir reikšmingos organizacijos 30 metų gyvavimo jubiliejaus proga, pa
iliustruosime jos veikimą. '

i
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Organizaciniai lainiėjimai
Draugija savo veikimą pradėjo Kaune. 1908 m. kovo mėn. 21 d. 

Kauno gubernatorius įregistravo jos įstatus. Dar tais pačiais — 1908 
metais įsisteigė L. K. Moterų Dr-ja Vabalninke, Lioliuose, Marijampo
lėje ir kt Užėjus karui veikimas kiek nutrūksta, bet neilgai, okupaci
jos metais jis vėl gaivinamas ir dar su didesne energija ir pasiryži
mu. Atstačius nepriklausomą Lietuvą Draugijos skyriai kuriami po 
visą Lietuvą. Metai iš metų skyrių skaičius auga, 1937 m. įregistruo
ta 382 skyriai, narių iki 40.000. Draugija yra centralizuota organiza
cija, kurios atskirus vienetus jungia visuotinos draugijos konferencijos 
ir Centro Valdyba. Artimesniam kontaktui skyriams tarpusavyje pa
laikyti suorganizuota 27 rajonai, kurie priklauso 5 regi jonams. Drau
gija per 30 metų yra sušaukusi 20 visuotinių konferencijų, pradedant 
1932 m. 8 r e gi j o nu konferencijas ir 376 rajonų konferencijas. Visos

E. Vaitkevičienė J. Stanelytė T. Kubili nskaitė

Buvusios L. K. Moterų Dr-jos pirmininkės

Lietuvos moterų kongresai, kuriuose * ypačiai gražiai pasirodydavo kai
mietės — ūkininkės moterys, sušaukta 5. Kongresai patraukdavo vi
suomenės dėmesį savo darnumu, organizuotumu ir dalyvių gražiais tau
tiniais drabužiais. Mažesnių kongresų, apskričių ribose, rajonai yra su
ruošę 80.

Darbo sėkmingesniam vykdymui draugija nuo 1929 m. prie Cent
ro turi įsteigusi 3 sekcijas: Mergaičių Globos, Motinos ir Vaiko, Šei
mininkių, kurios kiekviena rūpinasi specialiai pasirinktos srities darbu.

Kultūrinai ir idėjiniai reikalai
Dar prieškariniais laikais lietuvių visuomenę, o ypač jaunuome

nę, atitraukti nuo rusinimo ar lenkinimo, prie draugijos 1908 m. įsteig
tos mergaičių amatų ir namų ūkio mokyklos Kaune buvo ruošiami

* . ■
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kas šeštadienį lietuviški vakarėliai, dainos vakarai, jie sutraukdavo, 
burdavo' lietuvių visuomenę, kėlė tautinį susipratimą, vaizdavo gražią 
mūsų praeitį. Tokius vakarėlius, dainų vakarus, gegužines prieš ka- ■ * , *
rq, okupacijos metais ir pradžioje mūsų nepriklausomo gyvenimo su 
dideliu uolumu, pasišventimu ruošė daugelis skyrių, jų įvairiose vieto
se suruošta per 3520. Draugija pati pirmoji iškėlė mintį ir rengė vai- -. . ’ • "—■—- *
dinimus senoviškų vestuvių, pabaigtuvių. Ta mintis pasidarė popolia- 
ri visur. Keliant moterų susipratimą, didelį vaidmenį suvaidino drau
gijos ruošiamos paskaitos auklėjimo, religijos, dorovės, švietimo, moks
lo popoliarizacijos, namų ūkio, ekonominiais klausimais. Paskaitų vien 
Centro iniciatyva padaryta 2225. Skyrių iniciatyva padaryta nema
žiau. . ? .

Duoti galimumo platesniu mastu ir4 prieinamomis sąlygomis pa
sisemti žinių iš ūkio, namų ruošos, sveikatos auklėjimo sričių rengiami 

v*. ' ...

P r.- Pikčilingienė Br. Girienė E. Gvildienė
Buvusios L. K. Moterų Dr-jos pirmininkės <- •

kursai. Centro, regijonų, rajonų, iniciatyva įvairiose Lietuvos vielo
se surengta 467, skyrių iniciatyva atskirose vietose per 1.000 kursų.

Kovai su kai kuriomis socialinėmis blogybėmis, ydomis organizuota 
kultūriniai — visuomeniniai teismai, kurių nuo 1933 iki 1937 m. su
ruošta 18.

Socialiniai darbai

Socialiniai, labdarybės darbai draugijai visada buvo arti širdies. 
Ji įkūrė ir išlaiko šias socialines globos įstaigas: Mergaičių Globos Na
mus, Mergaičių Darbo Namus, Motinystės Namus, 2 Vaikų lopšelius, 
3 Sveikatos patarimo punktus. Socialiniam darbui koordinuoti, remti ir 
plėsti įsteigtas Socialės Globos Fondas. Draugija teikdama artimui pa
guodą ir šviesių valandėlių pragiedrulius rengia kaliniams, vargšams
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kūčias, Velykų stalus — jų surengta apie 700. Daug motinų, vargo 
ištiktų ir nelaimių slegiamų, susilaukė iš draugijos paramos pagalbos. 
Vien tik motinos dienos proga, paskutiniųjų penkerių metų bėgyje, su
šelpta vienkartinė pašalpa 25.000 motinų.

Tam reikalui motinos dieną kasmet daroma visoje Lietuvoje rink
liava. Labdaringiems darbams realizuoti surengta per 300 loterijų.

Ūkininkių švietimas
* • ■ . , ■ . . .

Vos tik įsikūrusi draugija, tų pačių metų rudenį, įsteigia mergaičių 
amatų ir namų ūkio mokyklą, kurioje kasmet mokėsi kelios dešimtys 
lietuvaičių. Okupacijos metais didelių pastangų dėka pavyksta drau
gijai išgauti iš vokiečių okupacinės valdžios Karmėlavos dvaro centras, 
kur 1917 m. rudenį labai sunkiomis sąlygomis — be pinigų, invento
riaus, mokslo priemonių, kuriama mergaitėms ž. žemės ūkio mokykla.

U LT U VA IT L/' ~MOTLftU BALSAS
I

146

1910 
1911 
1912, 
1915 
1914

1918 

1910 
1911 
1911 
1915 
19M 
1915 
1916 
191X 
1918 
192Ä 
1930 
1931
1931 
1933 
1954 
1955 
1956 
1951 
1958

„LIETUVAITE.

■ - MOTERŲ RAILAS"
■ -"MDTLR-IS"

600 
600 
600 
600 
600

500 
600 
60 0 
600 

1.10D 
1.100 
1-1Q0 
1600 
1.QQ0 
1100

» 1100 
1300 
1.500 
3.000 
3000 
6.000 
t.500 

10-500
I 15.5DQ

v

20



; Vėliau tokias pat mokyklas draugija įsteigia: Rietave, Balbieriškyje ir 
! Salamiestyje. Iš valdžios visoms mokykloms gauna iki 80.000 litų mo- 
I kytojų algoms. Tuo tarpu , vienos valdiškos mokyklos sąmata siekia
• iki 60.000 litų. Tuo būdu draugija valstybės iždui sutaupo per visas

4 mokyklas 160.000 litų kasmet. Mokyklas baigusių mergaičių .šim
tai pasklydo po Lietuvą gerinti mūsų tautos būtį.

Draugija, propaguodama namų ūkio kėlimą, ruošia įvairius kon- 
j kursus: daržų, namų tvarkos, audimo, virimo, mezgimo, dažymo ir 

kt. Konkursais norima sudominti ir paskatinti moterų veiklą šiose 
į srityse. Narnų ūkio kėlimui ruošiamos ekskursijos į namų ruošos mo- 

kyklas, pavyzdinius ūkius, dirbtuves ir kt. Be to, jau nuo prieškari- 
nių laikų draugija garsėjo su savo parodomis, parodėlėmis, kuriose 
išstatomi pačių moterų gaminiai. Įvairaus pobūdžių parodų rengimas 
praktikuojamas ir dabar.

J ■ . • • ■ .

Spaudos darbas
j Draugija davė Lietuvos moterims pirmą laikraštį. „Lietuvaitės .

nuo 1910 m. iki 1914 m. birželio mėn. išėjo 54 numeriai, egzempliorių 
32.400. „MOTERŲ BALSO" 1918 m. išėjo 1 numeris, 500 egz. „MOTERS" 

■j nuo 1921 m. iki 1938 metų išėjo 893.000 egz. Iš viso perijodikos iš
ėjo 925.900 egz. Neperijodinės spaudos pasirodė: „TIESOS IR MEILĖS 

j TARNYBOJE" 1000 egz., „TERESĖS KUBILINSKAITĖS" 200 egz., „TAVO 
j KŪDIKIS" 10.000 egz., „KRIKŠČIONIŠKOJI ŠEIMA" 2.000 egz., „KĄ VÄL- 
! GOME" 10.000 egz., „MŪSŲ RŪBAI" 12.000 egz., „NAMAI IR MOTERIS" 

16.200 egz., Viso 51.400 egz.

j Santykiai su užsieniu
j Škotijoj 1929 metais įsteigta Draugijos provincija. Dabar ten yra
j 8 skyriai. Su Amerikos sąjungietėmis palaikomi tamprūs santykiai.
I Draugija per Katalikių Organizacijų Sąjungą priklauso Tarptauti

nei Katalikių Moterų Unijai ir dalyvauja jos šaukiamuose tarptautiniuo-
■ i ■ ■ . ■ • ■ ' ■ ' •

j. se kongresuose. »
į Konstatavome atskirus būdingesnius draugijos veiklos pasireiški

mus. Patiekti skaičiai ir faktai geriausia charakterizuoja kokiose sri- 
j tyse ir kas padaryta. Padaryta daug ir labai daugi Tik pasišventi-
į mas ir nenuilstamas darbas neša tokius vaisius.

Draugijai pirmininkavo: E. Vaitkevičienė, a. a. J. Stanelytė, a. a.
? T.Kubilinskaitė,Pr.Pikčilingienė,Br. Girienė (Vilniškės L. K. Moterų 

D-jos pirmininkė), E. Gvildienė ir dabar aštuonioliktus metus draugijai 
vadovauja didžioji visuomenininke, visų mylima ir gerbiama M. Gal- 

i dikienė. 
I . . • ■ • • . . * * •

I . ‘ ‘ - Jisi . • • .
■ f - ■ ■ ■ ■ ■

i ■ ... .1 ‘ ' 
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— Pone Dominikai, a, pone Dominikai!.. 
1 * • * '

Tie žodžiai dažnai skambėjo tuščiuose kambariuose. Aidas kartojo 
juos antram aukšte ir giliai rūsy, kur buvo sandėliai ir virtuvės.

Ponas Motiejus ilgėjosi sėdėdamas savo giliam fotely su kompre
sais ant sutinusių kojų ir karts nuo karto šaukdavo savo ūkvedį, vie
nintelį šiuo metu draugą — Dominiką, kuris turėjo neišsemiamą kantry
bę klausytis nuotykių iš praeities. Nors daug kartų jau girdėjęs, klausė
si ramiai apie pono Motiejaus didėlį pasisekimą moterų tarpe, kokias 
pažintis jis turėjo teatrų užkulisuose, kiek šampano su draugais išgerda
vo. Visada nustebęs Dominikas galvą kraipė, pečius kilojo savotiškai 
murmėdamas.

— Dar ponas pagyvensite, — džiugindavo dažnai, o ponas galvą 
nuleidęs atsidusdavo. — Nebenoriu jau nieko. Atsibodo, įgriso, aš pats 
nežinau, ko man dar trūksta?

Šį kartą Dominikui įėjus ponas Motiejus linksmai šypsojosi.
— Aš supratau savo širdies reikalus ... jau žinau — man trūksta 

vaikiškos švelnios meilės...
Dominikas keistai išpūtė lūpas.
— Ar ne pervėlu?—ištarė nedrąsiai.
— Negudrauk, — subarė ponas, — sėskis geriau, o aš papasako

siu truputį iš praeities.
Dominikas atsiduso manydamas, kad tai bus koks ilgas pasakoji

mas, tačiau klusniai atsisėdo. • I , ’ - .
— Prieš trisdešimt metų, — pradėjo pasakoti ponas, — kada mano 

motina sirgo, aš visą vasarą praleidau čia, savo gimtinėje. Aiškus da- 
lykas, jaunas, sveikas, negalėjau gyventi kaip vienuolis. Ieškodamas 
nuotykių, sutikau beržyne merginą, gražią kaip laumę. Kraujas ne van
duo, o mergina kvailutė, kaimietė žąselė. Ach, kūnelis švarus, sveikas, 
temperamentas ir meilė — ko bereikia jaunikaičiui? Pagyvenom, tai 
pagyvenom susitikdami šen ten paupiuos, giriose ... Negalėjau už
miršti jos, ilgėjausi mieste ir vieną sykį buvau net čia atvykęs pasimaty
ti su ja, bet sužinojau, kad ji su motina kažkur išvažiavo, būk, nėščia pa-

* » i
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likusi nuo žmonių pabėgo. Žadėjau ieškot jos, materiališkai paremti, 
bet, žinoma/ jaunystė — įspūdžių mano gyvenime netrūko, tad ir už
miršau. Dabar jau reikia rimtai paieškoti. Tai vienatinis mano vai
kas — Visų turtų įpėdinis. Ieškokite, pone Dominike, ieškokite, o aš 
tamstai atlyginsiu.

— Jeigu atsimenat vardą ir pavardę tos merginos, tai be vargo ga
lima surasti. _

Ponas Motiejus susimąstė.
— Jos vardas Katrė, o pavardės nežinau.
Dominikas keistah ūsus judino šypsodamasis.
— Tai truputį sunkiau, — tarė galvą kraipydamas. — Kad bent 

žinotumėt kür gyveno, ką veikė jos tėvai. Sakote, kad nuo to laiko jau 
praslinko trisdešimt metų?

— Maždaug« Aiškiai negaliu nustatyti, — sakė trindamas kaktą 
Motiejus. — O gyveno netoli, gale mūsų lauko upės, kur buvo plaus
tas. Jos tėvas buvo plaustininkas, mano Katrė prie tos upės užaugo. .. 
Plaustininkui mirus, motina budėdavo prie upės, o aš su Katre gryčioj.

-— Ne taip jau sunku bus sužinoti, — tarė Dominikas. — Daug 
žmonių dar tebegyvena, kurie tuos laikus prisimena.

J*

— Surink žinias, mano brangusis, -— maldavo ponas Dominikas, 
~ aš tau būsiu labai dėkingas. Pats matai ir supranti, koks yra mano 
gyvenimas! Dukters man reikia, mylinčios, švelnios ... paduos man 
vaistus, arbatą priruoš, paskaitys balsu, arba padainuos.

— O jeigu neišlavinta duktė, nemokanti skaityti arba, dar blogiau, 
sūnus?

— Sūnus? Tai ką, jeigu ir neišlavintas. Tuoj liepsiu jam vesti ir 
turėsiu marčią. Turėdamas malūną, dvarą ir plytinę — gaus išlavin
tą. Žinote; kad aš ne ubagas. Mėgau leisti pinigus, bet ir sutaupyti 
mokėjau, turėjau galvą. Ach, neblogai uždirbdavau... mano ran
kos ilsėjosi, už tai galva dirbo, aš visada įspėdavau kokios akcijos 
kils. Visada buvau užimtas, bet ir pasilinksminimus mėgau. Laikas 
ėjo taip greitai, kad ir neapsižiūrėjau, kaip atėjo senatvė. Ne visai dar 
senatvė, tik praėjo laikas vesti ir auginti vaikus. Man reikalingas 
užaugintas vaikas, mano kraujo vaikas! Reikalinga dukrelė, mano 
Katriutės dukrelė... Būkite geras, paskubėkit, aš nekantriai lauksiu. 
Jeigu tai bus paprasta kaimietė mergina, tai nieko — ji prasilavins.

— Ar taip jau viską manote sukišti tam savo vaikui? Juk yra 
brolio vaikai, — tarė sumišęs Dominikas.

’ • *

— Užteks visiems, ir tau, pone Dominikai, — juokėsi ponas Mo
tiejus, — tik suieškok, tik duok man mylintį vaiką.
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—- Einu tuoj į kaimą, — pareiškė Dominikas, — ir manau, dar šį 
vakarą ką nors jums pranešti.

Ponas Motiejus, draugui išėjus, svajojo sujaudintas, net iš akių 
ašaros riedėjo. Karts nuo karto žiūrėjo į laikrodį, kabantį ant sienos, 
ir skaitė valandas, nekantriai laukdamas žinios.

Atėjo vakaras, kada sugrįžo pasiuntinys.
— Na, ką? — klausė ponaš~Motiejus, — ar sužinojai ką nors? ..

_ — Sužinojau, atsakė patenkintas Dominikas.
Ponui Motiejui net žado krūtinėje pritrūko. Žiūrėjo į draugo veidą 

plačiai atdaromis akimis.
— Jūs turite dukterį, ji yra išlavinta moteris, jau antri metai, kaip 

sugrįžusi į savo gimtąjį kraštą, mokytojauja kaime už ežero.
— Geras Dievas neapleido manęs. Turiu dukterį ir išlavintą ..., 

tur būt, jautri, tokia, kokios man reikia, — džiaugėsi senis. — Ji šeimi
ninkaus mano namuose. Reikia kuo greičiau ją čia atgabenti. Nebe
mokyto jaus, bus ponia dvare... Pagalvokim, kaip visa tai įvykdyti, 
kas jai išaiškins? — '

— Geriausia būtų, kad ponas pats galėtumėt nuvykti į mokyklą ir 
susipažinti su dukterimi, — patarė Dominikas.

— Gerai sakai! Taip ir padarysiu. Ryt, kai tik atsikelsiu, tuoj ir 
važiuoju, pas savo dukterį važiuoju! — Ėmė juoktis kaip vaikas. — Kaip 
gražiai skamba — pas savo dukterį... Tegu būna arkliai prirengti... 
tikras stebuklas: kojos nebeskauda ... važiuojam ...

Visą naktį ponas Motiejus negalėjo užmigti, svajonėse kalbėjo su 
savo dukterimi, gėrė vaistus iš jos rankelių, klausėsi skaitymo. Gai
džiai jau antrą sykį giedojo, kada užmigęs sapnavo savo ateitį su my
linčia dukterimi.

Saulė dar nebuvo aukštai pakilusi, kada važiavo per kaimą. Žmo
nės žiūrėjo nustebę, nes ponas Mptiejus jau senai neišvažiuodavo iš 
namų, ir visi žinojo, kad serga, o dabar, staiga pasveikęs, važiavo šyp
sodamasis, s • *

Pamokos jau buvo prasidėjusios, kada arkliai sustojo prie mokyk
los durų, ir ponas Motiejus gan lengvai iššokęs, įėjo į prieangį.'Maža 
tarnaitė, išėjusi pasitikti svečio, paprašė įeiti į panelės kambarėlį ir 
palaukti, kol pasibaigs pamoka. Ponas Motiejus pasijuto truputį už
sigavęs, kad teks laukti, tačiau ūpias buvo geras.

— Niekas nežino, kas aš ir kokiu tikslu atvažiavau. Greičiau tai 
paskutinė jos diena mokykloje, — ramino save dairydamasis po mažą 
kambarėlį. Čia buvo švaru, ir smulkūs rankdarbiai puošė tą tikrai 
moterišką butą. Malonų įspūdį padarė tas kambarėlis. Galėjai spė-v 
ti, kad čia gyvenanti panelė turi gerą skonį ir mėgsta tvarką. Besidai-
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rydamas ponas Motiejus pamatė pravertas duris į kitą kambarį. Pa
žiūrėjęs į vidų, staiga sudrebėjo, jo veidas pabalo iš pasibaisėjimo. 
Gilioj kėdėj sėdėjo sena moteris, panaši į mumiją. Jos galva buvo at
remta į pagalvį, rankų griaučiai gulėjo, ant juodų rūbų. Visa ta bū
tybė, nesijudindama iš vietos, buvo panaši į mirusią.

— Argi tai būtų Katriutė? — pagalvojo priblokštas Motiejus. — 
Ne, tai negalimas daiktas. Greičiau tai yra jos motina.

Ponas Motiejus visai buvo užmiršęs apie Katriutę. Prisiminus pa
sidarė jam nesmagu. Kaip reiks ją sutikti po tiek metų? Ką jai pa
sakyti, ar atsiprašinėti? Dabar ta motina buvo visai nereikalinga. Ko
kią vietą ji gali užimti jo namuose? Ar vesti? Tai pagalvojęs net ner
vingai susijuokė.

— Greičiau yra mirusi, — džiugino save. — Ta bobutė tokia baisi, 
tikra šmėkla! Ach, atiduosim ją kur nors į prieglaudą.

Radęs išeitį, ponas nusiramino ir žiūrėjo pro langą į kiemą, kur te- . " * 
bežydėjo rudeninės gėlės. Bildesys ir vaikų klyksmas pranešė, kad 
jau pamoka pasibaigė. Netrukus į kambarėlį įėjo mokytoja, jo išsvajo
ta duktė. Buvo panaši į motiną tokią, kokią ją atsiminė ponas Motie
jus, bet žiūrėjo tėvo akimis. Ponas Motiejus iš susijaudinimo negalėjo 
žodžio ištarti, o panelė žiūrėjo šaltai, beveik išdidžiai, kaip į svetimą 
žmogų, matyt, nustebusi jo susijaudinimu.

— Su kokiu reikalu, tamsta atvykai? — užklausė sėsdama prie 
staliuko ir rodydama svečiui kėdę.

— Aš atnešiau tau laimę, — ištarė drebančiu balsu ponas Mo
tiejus. — Nuo šios dienos esi turtinga ir gali pamesti savo tarnybą...

Mokytoja žiūrėjo kaip į beprotį, paskui, matyt, kažką supratusi, 
sutraukė antakius, jos veidas pabalo.

— Aš neesu reikalinga pašalpos, — ištarė šaltai.
— Čia apie pašalpą nėra kalbos, — aiškino ponas Motiejus. — 

Aš esu tavo tėvas ...
Mergina visa sudrebėjo, matyt, baisi audra pakilo krūtinėje.
— Pervėlai prisiminei tėvo pareigas. Dabar jau aš nieko nereika

lauju. Užaugino mane ir išlavino motina, bet kokiose sąlygose! Kiek 
jai reikėjo iškentėti vargo. Eik šen, pažiūrėk, — tarė imdama jį už ran
kos ir vesdama į kitą kambarį.

Ponas pasibaisėjęs nenorėjo eiti.
—- Nebijok, — sakė mergina, — ji yra neregė. Nepamatys ir ne

išgirs, nes yra beveik visai kurčia. Tai gyvas lavonas. Fabrikuose
• ■ l - ■ .

dirbo, kad mane lavintų, ilgus metus vargo, ir niekas jai nepadėjo. 
Dirbtina šviesa, karšti garai akis išėdė, o nuo mašinų bildesio apkur
to ... dirbo negalėdama; pasisekė jai imane užauginti ir išlavinti,
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> ■ ■ . ■ . .

Birutės paminklo Palangoje projektas

bet staiga jėgų pritrūko, ir dabar tik gyvybė laikosi. Kodėl neatėjai 
į pagalbą, kas kliudė?

— Aš užmiršau,— prisipažino ponas Motiejus.
. • . ■ ’ . ’ _ . i

— Kodėl gi dabar prisiminęs ieškojai manęs? Kokiu tikslu? t ■ •
— Aš esu nesveikas, reikalingas globos kaip mažas vaikas. Man 

reikalinga yra vaiko meilė... neturiu kam palikti sutaupytų turtų, o 
juk vaikas yra pirmutinis įpėdinis.

— O, ne. Tarp mūsų — motinos ašaros, jos ilgi vargai, ir mes pa
liksim vienas antram svetimi. Turtai man nereikalingi, aš turiu iš ko 
pragyventi ir motiną išmaitinti. Visa turi pasilikti kaip buvo.

Ponas Motiejus sugrįžo namo labai nuliūdęs, staiga paseno, ir 
skausmai kojose padidėjo. Nebenorėjo pasakoti nuotykių iš praeities, 
sėdėjo liūdnai susimąstęs. Laikas slinko diena po dienos be jokių pa
sikeitimų, kaip kalėjime.

Atėjo šalta žiema su speigu, ant kelių ir takelių gulėjo gilus snie
gas. Vieną vakarą, kada laukuose pustė, kažkas pabeldė į pono Mo
tiejaus kambario duris.

— Prašau, — ištarė nustebęs.
Įėjo panelė mokytoja, jo duktė, gedulo rūbais apsirengusi.
—. Mano motina mirė, — tarė ji liūdnai. — Prieš pat mirtį kalbėjo 

apie jus. Ji viską atleido... Tuomet aš jai papasakojau, kad buvote 
atvykęs pas mus. Ji labai susijaudino ir liepė man pagerbti tamstą 
kaipo tėvą... ji iki mirties mylėjo...
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Dr. O. Narušytė

LJiehma, lėoyt'ė mūsų..,
Kiekvienas lietuvis — lietuvė nuo pat mažens turi būti ugdomas 

aktyveį tėvynės tarnybai. Vertingas žmogus stengiasi išvystyti ir at
likti Kūrėjo skirtos jam misijos žemėje maksimumą. Ši pareiga liečia • V • ’ ‘ 1
lr žmonių kolektyvą — tautą. Ir ji turi savo paskyrimą žemėje, ir ji 
turi atlikti savo pareigų maksimumą. Todėl nuo mažens vaikai prati
nami atlikti darbus, veiksmus, surištus su tėvyne su šiuo vardu, su 
tauta — su kitais žmonėmis, kad tai taptų pastoviu įpročiu. Be abe
jo, tie darbai vaiko amžiui, jo supratimui ir jėgoms turi būti pritaikin
ti, nes ne vaikas atlikinėja didvyriškus darbus, jis tik rengiasi jiems.

Be abejo, mažam, vaikui tėvynės sąvoka dar nesuprantama, bet 
yra ir konkretesnių tos tėvynės dalių, kurios laikinai gali tą bendrąją 
sąvoką pavaduoti: pav. —- „mūsų žemė" —- tai ką matome, kur eina
me, tie miškai, laukai, keliai, upės, ežerai yra mūsų visų, — tai mūsų 
žemė. Čia gyveno mūsų tėveliai, tėvelių tėveliai —- seneliai ir vėl se
nelių tėveliai, visi , jie lietuviškai kalbėjo — taip, kaip mes kalbam. 
Mes kalbam lietuviškai, kas taip kalba kaip mes, tai lietuviai. Visus 
lietuvius mylime, jie taip kalba kaip mes, gyvena čia mūsų žemėje, 
jie padeda mums gyventi (čia galima išskaičiuoti, kaip jie mums 
konkrečiai padeda: javus — duoną mums augina, drabužius išaudžia 
ir pasiuva ir t. t.). *

Ponas Motiejus apsiverkė kaip vaikas. Duktė priėjusi švelniai ap
kabino jo kaklą ir pabučiavo į kaktą.

— Tebūnie užmiršta praeitis, — ištarė tyliai. — Ji taip norėjo...
— Tai dabar jau esi mano duktė, mano vaikas ir leisi man pada

ryti testamentą tavo vardu. ' ■
— Ne, tėveli, — atsakė panelė, — aš turtų nereikalauju. Užrašyk 

kokiai labdaringai įstaigai, kuri globoja nelaimingas, apleistas mote
ris, kurioms niekas neskuba į pagalbą.
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Bet yra ir kitaip kalbančių žmonių: vokiškai, rusiškai, lenkiškai..,, 
tai yra vokiečiai, rusai, lenkai; jų žemė yra kitur, ne čia. Vaikui nuo
savybės sąvoka labai anksti pasidaro artima, tai jis puikiai supras, 
kad ši žemė ne vokiečio, ruso, bet jo —- lietuvio. -

Taip pasikalbėti su vaiku galima kuria nors proga: Tautos šven-
i— 4 . ■

čių proga, aplankius istorinę vietą, žiūrinėjant paveikslus ar kita pro
ga. Vaikas susižavi, susidomi tik konkrečiais daiktais, todėl ir tėvy
nės meilę ugdant panaudojamos konkrečios priemonės.

Pasirūpiname, kad įvairias iškilmes, eitynes, surištas su tautos 
šventėmis vaikas galėtų stebėti patogiai iš tolėliau. Mes pasistengsi
me trumpomis, tiksliomis pastabomis šį žiūrėjimą — stebėjimą pa
įvairinti, padėsime šį įspūdį vaikui sutvarkyti taip, kad pasiliktų didin
go įvykio ryškus prisiminimas.

Orkestras groja, žmonės gieda tautos himną — tai visų lietuvių 
giesmė. Mes atkreiptam vaiko dėmesį į šį įspūdingą giedojimą. Na
mo parėję galime šią giesmę pakartoti — pagiedoti patys, bet ramiai 
atsistoję, išsitiesę. Giedant nesidairoma, nejudama. Jeigu namie yra 
Vytis, galima prieš jį atsistojus giedoti. Tik taip turi būti ši giesmė gie
dama. Tai vaikams patinka, jie uoliai vykdo šią taisyklę. Bet kas šią 
giesmę parašė? Jeigu mieste yra Vinco Kudirkos paminklas, einame 
kitą dieną su vaiku jį aplankyti, apžiūrime jį iš visų pusių. Gal rasi
me kur nors jo paveikslą, pasižiūrėsime. Tėvės nupirks vaikui tokį at
viruką, o vaikas įsidės į savo albumą ir pats pasižiūrės į tą didelį vy
rą ir kitiems jį parodys.

Paštininkas atnešė vaikų laikraštėlį, arba mes skaitome vaikui pa
saką. —- Žinai, kas pirmas lietuviškai vaikučiams rašė pasakėles? 
Tada dar, kada rusai neleido lietuviškų knygų žmonėms skaityti? 
Sudominam vaiką tuo laikotarpiu, papasakojam kokį nors atsitikimą, 
ar paskaitom ką nors. Taigi, tais laikais jau rašė vaikučiams knyge
les vysk. Motiejus Valančius. Surandam ir šio vyskupo paveikslą 
ir t. t.

Tėvas skaito laikraštį. Ir vaikäs juo domisi. — Žinai, kas lietu
višką laikraštį leido tais laikais, kai lietuviškai draudė skaityt? Dr. 
J. Basanavičius. Susipažįstam konkrečiai ir su šiuo žmogumi. Kaip 
tas pirmas laikraštis vadinosi? — Aušra. Su mažesniais vaikais 
stengsimės nupiešti tenkančią saulę, iškirpti iš popieros, o vyresnieji 
ir parašys tą žodį.

Taip konkrečius įspūdingus momentus pačiupsime, suvesime juos 
su konkrečiais vaizdingais daiktais ir sėsime vaiko sieloje meilę ir pa
garbą tiems gyvenusiems ar dar gyvenantiems žmonėms, dėsime 
pagrindus dabarties ir praeities gyvenimo tiltui. Dar labiau sudomin- 
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Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motina

sim vaikus, jeigu papasakosim ką nors iš tų žmonių gyvenimo, ypač 
iš jų vaikystės.

Savo tėviškės — savo kaimo, miesto meilė! Išėjusios pasivaikščio
ti užlipam su vaikais ant kalnelio, iš kur matomas, pav., visas mies
tas. Tuojau pastebim iškilusius bažnyčių bokštus. Padedame vaikui 
surasti jo žinomas, lankytas bažnyčias bežiūrint iš tolo, surandame ir 
kitus žinomesnius namus, reikšmingesnes vietas. Pasižiūrime taip į 
miestą saulėtą, gražią dieną, pasižiūrime miglotą apsiniaukusią die
ną, aplankome ir saulei leidžiantis. Visada bus savotiškai gražu, vi
sada atkreipsime vaiko dėmesį į tą grožį. Jeigu papasakosim dar at
sitikimus (galima ir savo ar kitų žmonių įdomesnius nuotykius), pasa
kojimus, pasakėles surištas su tomis vietomis, sugyvinsim vaikui tas 
konkrečias vietoves, tai tikėkime, kad šios sėklos neįstengs išplauti 
jokios gyvenimo liūtys; išaugs galingai savo tėviškės kaimo ar mies
telio meilė, Be abejo, lankysim su vaikais ir tėviškės apylinkes: pilia
kalnius, senas kapines, senus dvarus, ežerus ... ir ten, pačios pagau
tos senosios praeities nuotaikos, pasakosim, rodysim savo vaikams.

Priešmokykliniam amžiuje svarbu yra ne tiek daug žinių pateikti, 
ne tiek vaiko protą lavinti, kiek padėti jausminio ir valios gyvenimo
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pagrindus. Todėl motina stengiasi išnaudoti įvairius savo ir vaiko 
jausmų sujudimo momentus/ kada ji pati yra susižavėjusi, susidomė
jusi, tai ji ir vaikų užkrės tuo susižavėjimų ir abu drauge — motina ir 
vaikas — alsuos tuo susižavėjimu, susidomėjimu tiek savo krašto pra
eitimi, tiek jo grožiu. Geriausia ji tai, be abejo, atliks, kada ji yra tik 
viena su savo vaiku, kada nėra pašalinių žmonių —- trukdytojų. To- 
dėl ji ras progų savo tvaikui diegti patriotinius jausmus ir tada, kai ji 
viena su juo namie žaidžia, dirba, arba kada ji dienos darbus atlikusi 
rengiasi su vaiku poilsiui.

Vaikas, be abejo, turi Vilniaus pasų. Vilnius! tai toks konkretus 
tėvynės meilės ugdymo faktorius, taip tinka vaikui. Tai kažkoks pa
sakos miestas, apie kurį visi kalba, dainas dainuoja/ kurio visi ilgisi. 
Vaikas žino kurioje pusėje (motina jam parodė) yra Vilnius. Pa
silipęs ant kalnelio jis įsisiurbia akimis į mėlynus tolius į tų pusę, kur 
galima būtų Vilniaus bokštus pamatyti, jeigu lenkas Vilniuje nesė
dėtų, be abejo, ryšis užaugęs pats į Vilnių nukeliauti ir mamytę nusi
vežti. Jis žiūrinėja su motina Vilniaus albumą ar „Mūsų Vilnių", ku
riame kiekvieną mėnesį yra gražių paveikslų iš Vilniaus krašto. Mo
tina aiškina, pasakoja, supažindina su tuo gražiuoju miestu. Radęs 
žurnaluose, laikraščiuose Vilniaus krašto paveiksliukų, vaikas juos ir ■ ■ ‘ , ' ' ■ .
gražiai iškerpa ir lipdo ant storesnės popieros — sudaro savo Vilniaus 
albumą.

Vaikas, be abejo, turi ir savo atvirukų („tikrąjį") albumą, papuoš
tą gražiais tautiškais ornamentais. Jame jis laiko ir tvarko savo atvi
rukus: ten yra jo pažįstami visi senieji kunigaikščiai, ten ir kunigaikš
tienė Birutė, Trakų, Kauno ir Vilniaus pilys ir t. t. Apie visus šiuos pa
žįstamus jis šį tą žino, jis retkarčiais, tokiomis. geromis, tyliomis, jau- c '
kiomis valandomis išgirsdavo iš mamytės ar tėvelio tai apie vieną, 
tai apie kitą.

Mėnesio pradžia. Kažkaip šviesiau, šventadieniškiau namie. Vai
kas ima iš savo stalčiuko savo Vilniaus pasų. Jis vakar buvo pašte 
ir už savo pinigus pats nusipirko Vilniaus ženklelį. Dabar jis sė
da į savo kamputį su motina ir atsidėjęs, tvarkingai lipdo šį ženklelį į ■» * . 
savo pasą.

Ženklelį gavome pašte, už ženklelį užmokėjome pinigus. O ką su 
tais pinigais darys žmonės? — Nupirks Vilniaus vaikučiams knygų, 
sąsiuvinių, mokys juos lietuviškai kalbėt, skaityt, kad, kai mes nueisi
me, galėtume su jais susikalbėti, kad jie lietuviškai neužmirštų.

Tai jau aktyvus darbas savo tėvynei. Taip jis daro kiekvieno mė
nesio pradžioje, {lipdyti vienu kartu už 1 litą ženklelį yra niekas patrio
tinio ugdymo atžvilgiu, palyginus su tuo, kad per 10 mėnesių bus lip-
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dpma po 10 centų, nes antruoju atveju ugdomas vertingas įprotis, kuris 
vertingesnis už litus.

KačHsis aktyvusis darbas su metais stiprėtų, didėtų, reikalingas 
vaikui tėvų, augesnių brolių, seserų pavyzdys.

Spalvotas, gražus V. V. Sąjungos išleistas „Aušros Vartų" paveiks
las, be abejo, puošia vaiko kambarį. Gal V. V. Sąjunga ir nepagalvojo 
tiek apie vaikus, leisdama šį paveikslą, bet, atrodo, kad jis vaikams 
kaip tik taikytas. Graži Dievo Motina, Aušros Vartų koplytėlė, pilis, 
retežis skiriąs mus nuo Vilniaus, vaikas ištiesęs rankas; čia daug me
džiagos vaikui žiūrėti, stebėti, klausinėti; o motinai pasakoti, Motina 
gali paraginti vaiką nulipdyti iš molio pilį, nupiešti pilį, koplytėlę, ar
ba iš spalvotos popieros iškirpti.

Dieną jis jodinėdamas po kambarį dainuos — Drig-drig-drig į Vil
nių jojau...

O vakare, kada namuose tylu, ramu, jis rankeles sudėjęs, atsiklau
pęs, akis pakėlęs į Aušros Vartų Dievo Motiną, kalbės:

Aušros Vartų Motinėle,
nuvesk mus į Vilnių!

Meloidija Pr. kaupelytės

i ii jojau
Žodžiai Vytės Nemunėlio

I^zig-dzig-dzig į Vil-nių jo - jau, pa - sil-sėt Kau-ne sus - to - jau.

pa - žįs - tat jūs ma - nęLa - bą dien, vai kai, Kau-ne,

Dzig-dzig-dzig į Vilnių jojau, 
Pasilsėt Kaune sustojau. 
Labadien, vaikai, Kaune, i 
Ar pažįstate jūs mane?

Mes iš Kauno Vilniun jot, 
Vilniun jodami dainuot. 
Gera gera Vilniun jot,

* Gera jojant padainuot.
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Tokia tema Dr. A. Ragaišienė nesenai kalbėjo vyresniosioms gied- 

rininkėms. Tema įdomi, kasdieniška ir gyvenimiška, o kartu-ne visa
da aiški ir suprantama. Sveikata visiems rūpimas ir aktualus klausimas, 
o grožis ypačiai būdingas ir domina moteris. Neretas, nors kartais ir 
klysdamas, moters grožį suponuoja su jos asmenybės vertingumu. Gro
žio siekimas yra visiškai natūralūs linkimas. Nestebėtina, kad Dr. A. Ra
gaišienei pakalbėjus apie veido ir plaukų priežiūrų, pabiro klausimų 
klausimėlių sveikatos ir grožio reikalu — vieni jų naudingi, praktiški ir 
žinotini, kiti smulkmeniški. Kai kuriuos praktiškus klausimus suformu
lavome, patikrinome ir patiekiame skaitytojoms.

Riebus veidas. Odos riebumas, veido spuogavimas dažniausiai 
prasideda tik brendimo periode. Odos riebumo, veido spuogavimo klau
simas vaikystėje neegzistuoja. Brendimo ir vėlesniais laikotarpiais odos 
riebumas ir spuogai atsiranda dėl daugelio priežasčių, kurių svarbiau
sios: 1) stoka organizmui vitaminų, 2) mažakraujystė, 3) nervų sutriki
mas, 4) kiauri dantys, 5) vidaus liaukų sekrecijos sutrikimai, 6) odos 
liaukų sutrikimai, 7) džiova ir kt. Jeigu veidas ypatingai riebus, reikia 
pasitarti su gydytoju, kokia to priežastis ir kaip gydyti.

Išviršinė veido priežiūra. Sveiką veidą plauti kasdien vieną kar
tą su švariu šaltu vandeniu ir muilu. Geriausiai plauti vakare. Jei vei
das nepleiskanoja, galima plauti du kartu — rytą ir vakarą. Bet jei 
sausas, tai su muilu plauti tik kas antrą dieną. 

1 ■ .

— Kokį muilą vartoti?
Muilo pavadinimas reikšmės neturi. Veidui vartotinas tualetinis mui

las ir svarbu, kad jis neturėtų šarmų pertekliaus. Nuplautą, vaidą, jei 
jis pleiskanoja, vakare sutepti su riebiu kremu. Po 30 metų amžiaus, 
bendrai pravartu, kas vakaras pasitepti riebiu kremu apie nosį, akis (bus 
mažiau raukšlių). Veidui kremas turi būti šviežias ir pritaikytas prie 
asmens odos. Riebiam veidui sausinti dieną reikia vartoti salicylo al
koholis 1%, pudrą, kuri taip pat turi būti pritaikyta asmens veidui.

Juodi taškeliai. Kartais veidas yra tiek riebus) kad ant veido atsi
randa juodi taškeliai, tarytum pro odą būtų matyti juodų plaukučių šak
nys. Tai ne plaukučiai) o tik užsikimšusias riebalinės liaukos. Juodiems 
taškeliams pašalinti daromos garų vonios. Ant garuojančio karšto van-
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dens puodo apsigaubiama skara ir leidžiama 10—15 min., kad garai 
įšildytų veidą. Nuo šilutnos odos skylutės atsidaro. Paskui švariu 
rankšluoščiu veidą nušluostyti ir specialiu įrankiu išspausti. Ir taip, per 
ilgesnį laiką,-juodi taškeliai išnyksta. Juodų taškelių spaudyti pirštais 
nepatartina.

Veido išbėrimai ir spuogai. Jei veidas spuoguoja ir yra išbėrimai, 
reikia jį dezinfekuoti ir naikinti riebumą. Dezinfekuoti vartojama rezo- 
reino alkoholio 1 % skiedinys, Hydrary. ppti albi 10 % tepalas. Naktį 
ant gilesnių bei didesnių spuogų galima dėti šildomuosius kompresė- 
lius su ichttyolo tepalu ir ramunėliais. Šildomasis kompresas daromas 
tuo būdu: ant spuogų užtepama tepalo, viršum jo dedamas suvilgytas 
ramunėlių arbatoj (ataušintoj) skudurėlis, ant jo vaškinis popieris ar
ba ciratos gabalėlis ir visa tai pridengus vata aprišti. Išbėrimus ir 
votis vengti spaudyti pirštais, o ypačiai, jei veidas ar rankos nėra nu
mazgotos ir tinkamai dezinfikudtos.

Veido „kregždės". Jų visiškai panaikinti negalima. Galima tik 
trumpam laikui pašalinti. Saulės spinduliai jau ankstybą pavasarį (ko- 
’*o mėn.) pradeda šlakus ryškinti. Norint, kad kregždenų būtų mažiau, 
saugoti veidą nuo įdegimo ir saulėtą dieną sutepti veidą 2—5% chini
no tepalo. Bet jei saulė veidą labai įdega, tai kregždenos susilieja Su 
įdegusios odos spalva ir darosi nebeaiškios. Kregždenoms naikinti var
tojami įvairūs kremai: Metamorfoza ir kiti sudėtingi tepalai.

Baltos ir rudos dėmės yra įgimtos arba įgytos po kai kurių ligų ar 
nuo vidaus liaukų sekrecijos sutrikimo. Baltas dėmes galima nuda
žyti-. ■ .

Apgamos. Apgamų yra kelių spalvų — juodų, rudų, baltų. Jas 
visas galima panaikinti vienu ar kitu būdu. Tačiau juodų, o ypač di
delių, geriau nehaikinti, nes palieka didelius randus, kas dar labiau 
gadina veidą. Baltos apgamos į senatvę paprastai didėja — auga. 
Jas lengviau galima panaikinti ir jų vietoje palieka mažesnė dėmelė.

Raudona nosis dažniausiai būna pas tuos žmones, kurie turi tam 
tikrą odos ligą, nesveiką širdį, nuolatines slogas, mėgsta išgerti ir kt. 
Nosies raudonumo pašalinimas priklauso nuo to, kuri priežastis tą 
raudonumą sukelia. Raudonumą kartais galima sumažinti laikantis 
tam tikros dietos — nevalgyti aštrių, karštų valgių, negerti svaigina
mųjų gėrimų, stengtis, kad nebūtų kieti viduriai. Jeigu viduriai kieti, 
ieškoti priežasčių nuo ko jie kieti. Geriausia vidurius liuosuoja kriau
šės, slyvos ir kiti žali vaisiai, daržovės vartojamos iš ryto, nieko neval
gius. Raudoną nosį nakčiai galima sutepti tam tikrais vaistais: Ung. 
ichthyoli 1,5, Ung. rihci'30,0. ’ A . .

■ » ' ’ -•*
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Plaukų priežiūra. Galvą plauti dažnai nėra reikalo. Ilgus plaukus 
reikia plauti kas 3 mėnesius, trumpus kas dvi savaiti. Jei oda rie
bi, plaukai per 3 dienas vėl darosi riebūs. Plovimu riebumo nepašalin
sime. Dažnas plovimas silpnina plaukus. Galvos plovimui reikia var
toti skysto pavidalo muilą. Su muilo gabalu trinti plaukus negalima. 
Prieš plovimą reikia pasidaryti muilo putų ir jose išplauti plaukus. Ža
liąjį muilą galima vartoti atskiestą spiritu (gaunamas vaistinėj). Gal
vos odos riebumą galima pašalinti spiritiniais vaistais: 75" spirito ete- 
ras — Ucid aced glac 1,85, Chloroformi 31,1 (saugoti ugnies).

Ar spiritas nežildo plaukų? Plaukai žilsta tik nuo sužalojimo, o ne 
nuo spirito.

Plaukų slinkimas dažniausiai pastebimas pas tuos, kurie turi rie
bią galvos odą, kurių organizmui trūksta vitaminų, persirgus liga su 
aukšta temperatūra (šiltinė, influencija). Rudenį' ir žiemą patartina dau
giau valgyti valgių, kuriuose yra želatinos — drebutienės, žele; avižie- 
nių kruopų; vartoti vaistus su aršeniku, strichninu, švitinti kvarco lem
pą, masažuoti galvos odą ir t. t. * ’ «>

Pleiskanos atsiranda nuo odos keitimosi. Jų daugiau ar mažiau 
visada buvo ir bus. Nenormalus, didelis pleiskanavimas pareina daž
niausiai nuo odos riebumo. Sausoms pleiskanoms tinka sieros ir sa- 
licylo tepalas. Jo sudėtis: Acid. salicyl. 1,5, Sulfur, ppti, 5,0, Axungi por- 
čiad 50,0. ■ i

Vartojimas — vakare skyrimais plaukus paskirstant įtepti į galvos 
odą, rytą tankiomis šukomis iššukuoti.

Riebiems plaukams sausinti vartojami spiritiniai skiediniai.
Plaukų priežiūrai tankios šukos būtinos — jos pašalina dulkes, 

pleiskanas, masažuoja odą.
Kosmetikos kabinetai. Jų yra daug ir įvairių. Geriausia kol jų 

nereikia lankyti. Jeigu tenka į juos kreiptis, tai vis dėlto reikia at- 
sargiai pasirinkti tokį, kuris visais atžvilgiais būtų patikimas, kosme
tikos patarimai racionalūs, higieniški.

Pirmoji ir svarbiausioji sąlyga norint turėti gražų veidą — būti 
sveikai. Visokie negalavimai tuoj atsispindi veide. Gera nuotaika ir 
rami sąžinė suteikia sveikam veidui žavesį ir patraukumą, kuris vi
sus vilioja. Sveikata!
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Em. P.
*

Rankų darbų žinovė p. Glemžaitė pirmame rankų darbų vakare, 
įvykusiame Moterų klube, iškėlė keletą svarbių minčių, liečiančių mū
sų rankdarbius.

Rankdarbių tautišką charakterį sudaro ne jo dirbimo technika, bet 
tautiškų raštų pritaikymas įvairioms technikoms. Dažnai vienodą tech
niką vartoją kelios ar net daugelis tautų, pav. ryškės (mereškos), haf- 
tas, siuvinėjimas ant tinklų ir kt., — tik savotišką jų kombinacija ir 
raštai duoda jiems savitą charakterį. Tačiau ne visos technikos gali 
būti pritaikomos mūsų tautiškiems raštams. Pav., lietuviški raštai ne
tinka siuvinėjami kryželiais, jie tada visiškai nustoja tautiško efekto 
ir net prastai išrodo; tuo tarpu labai gražu, kada kryželių vietoje siu- 

į ■ ■ ■ .

vinėjama kaišytiniu būdu, gobelenu ar kt.

Stilingos tulpės mūsų audiniuose
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Iš p. Tamošaičių kilimų parodos

Reikia balinti visus importuotus raštus, pav. visokie piešimai tai- 
komi siūti rišelje būdu, visokios mūsų miestiečių dar labai mėgiamos 
„Holanderkos”, nykštukai, siuvinėjami virtuvės ir vaikų kambario de
koravimui. Šiam tikslui buvo parodyta p. Glemžaitės stilizuoti virtu
vės ir vaikų kambarių komplektai su mergytėmis — žąsiaganėmis, žą
selėmis arba vėl tautiško stiliaus gėlės, puodai, kibirai. Tai išrodo taip 
miela ir grąžu ir jaučiasi sava — lietuviška dvasia. Taip pat matėme 
skoningai sudarytus visam butui stilingus rankdarbių komplektus.

Hafto būdų siuvinėti baltais siūlais arba net spalvomis labai tin
ka įvairūs margučių piešiniai, spalvuotam siuvinėjimui pilnu dygsniu 
(paprastu ar kombinuotu haftu) labai gražiai išrodo skrynių, kryžių or
namentai, taip pat jie tinka ir rišelje technikai, tinkliniam siuvinėjimui 
— juostų, staltiesių ir patiesalų raštai. ,

Mes jau ne sykį ir dar kartą įsitikinome, jog tik šia, pas mus jau 
vis labiau įsivyriaujančia, liaudies meno kryptimi, turėtų eiti mūsų 
rankdarbių menas. Tada mūsų rankdarbiai bus netik skoningi ir 
gražūs, bet turėdami tautišką pobūdį, niekados „neišeis iš mados”, vi
sados bus artimi mūsų dvasiai. Į tokius rankdarbius apsimoka ir dau
giau darbo įdėti, nes jie galės palikti ir kitoms kartoms/ galės būti 
„amžini”.
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SERVETĖLĖ

Servetėlę, pagal paduotą pavyzdį, galima mėgsti iš baltų, pilkų 
ar rusvų siūlų. Siūlai gali būti naminiai arba įvairių rūšių pirkti. Jos 
didumą galima taikyti pagal tai, ant ko ji bus dengiama arba kam 
vartojama. Ši servetėlė ryški savo lengvumu ir paprastumu. Tinka 
ant gražiai dažytų, stiklu dengtų, farnieruotų baldų paviršiaus.
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Bulvių salotos su apelsiną

P a s n i
BULVIŲ SALOTOS SU

apelsiną

Pirmiausia paruošia
mos bulvių salotos tik 
be svogūno, po to sude-

"clami apeisinos gabaliu
kai, Išmaišius salotas 
galima sudėti į apeisinos 
žievutes.

BULVIŲ SALOTOS

Nuluptas bulves išvir
ti, karštas nulupti, su-, 
piaustyti plonomis rieku
tėmis. Smulkiai sukapo
ti svogūnų galvutes arba 
svogūnų laiškus. Dėti į 
pusbliūdi eilėmis bulves

Bulvių salotos
ir pabarstyti kapotais svogūnais ir druska. (Prie bulvių galima pamaišyti ir kitų virtų
daržovių). Sudėtas bulves užpilti geru aliejumi, praskiestu citrinos sunka ar actu. 
Taip paruoštas salotas palikti pastovėti 3 valandas. Papuošti išmirkytomis silkėmis, 
arba sardinomis, pamidorais, kiaušiniais.
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Dalgiai
KIAUŠINIAI SU GARSTY

ČIŲ... PADAŽU

Išvirti kietai 4 -6 kiau-
>

šiniųs, nulupti, . išilgai per
plauti pusiau, sudėti į pus- 
bliūdį arba į lėkštę ir ant vir
šaus užpilti garstyčių padažu.

Garstyčių padažui imami 
2 tryniai, 1 šaukštelis paruoš
tų garstyčių, 1 stiklinė. grie
tinės, pipirų, acto arba citri
nos sunkos, cukraus, druskos 
(prieskonius dedame pagal 
skonį'. ’

Kietai išvirtus kiaušinių 
trynius pertrinti per sietelį, 
sudėti garstyčias, maltus pi
pirus, druska, cukrų, actą ar
ba citrinos sunką. Viską ge-|. 
rai ištrinti ir apipilti kiauši
nius. Valgomi šalti.

v

Kiaušiniai su garstyčių padažu

SILKE SU KIAUŠINIAIS IR 
PAMIDORAIS

*

Išmirkytoms silkėms 
išimti kauliukus, - supiaustyti 
ir vėl sudėti ta pačia tvarka, 
galvą ir uodegą palikti. Iš
virtus kietai kiaušinius ir 
pamidorus supiaustyti rieku
tėmis ir apdėti silkes.

Silkė su kiaušiniais ir parnidorais
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J)au uųj ų tirti Ii es va lau dėlė

jaunąsias I
Mergaičių jaunimui skiriamuose puslapiuose redakcija no

ri supažindinti- mūsų jaunąsias su katalikių moterų judėjimo uždavi
niais ir paskatinti jas ruoštis vispusiškam moters gyvenimui ir vado
vavimo darbui katalikių organizacijose. Jaunystės metai — pasiruoši
mo metai! Pasiruošimo pilnutiniam gyvenimui, veikimui ir Vadovavimui 
iš mūsų jaunimo laukia Bažnyčia ir tauta. Tarptautinės Katalikių Mote
rų Unijos Jaunųjų Sekcijos pirmininkė p-lė de Hemptinne aplinkrašty
je visų tautų katalikių mergaičių organizacijoms paduoda Šventojo Tė
vo mintis, pareikštas jai 1937 m. spalių mėn. 7 d. audiencijoje. Jos 
liečia mergaičių veikimą plačiuose gyventojų sluoksniuose,

„Jo Šventenybė prašė paskatinti mergaičių jaunimą studijuoti, aiš- 
kintis, socialinį ir ekonominį gyvenimą, kad tuo būdu galėtų sėkmin
giau veikti ir vadovauti. Jo Šventenybė laukia tokių darbų, kuriuose 
enciklikų iškeltos mintys būtų taikomos praktiškam gyvenimui. Ir ypa
tingą dėmesį Jo Šventenybė atkreipė į būtiną reikalą eiti ir dirbti pla
čiuose gyventojų sluoksniuose".

Mergaičių šviesuomenės kelias į žmones eina per įvairių luomų, 
profesijų, išsilavinimo ir amžiaus moteris. Galimumas įsigyti aukš
tesnįjį ir aukštąjį mokslą yra didelė privilegija, uždedanti svarbių pa
reigų tų atžvilgiu, kurioms nėra lemta įsigyti mokslo. Mokslas kai
nuoja daug ne tik tėveliams, bet ir valstybei ir visuomenei. Todėl 
mokslus einančios ir ėjusios lieka skolingos visuomenei už tai, ką yra 
gavusios mokyklose. Iš čia kyla moterų šviesuomenei pareiga padė
ti ir patalkinti darbo ir vargo seserims. Šviesuolių išlavintas protas, 
ištobulinta širdis negali praeiti pro artimo vargą, tamsumą, nejaučiant 
noro pagelbėti, pakelti. Teisingą kelią į plačiąsias mases nurodo ka
talikių moterų judėjimas, kuris ypatingai atatinka jaunųjų sielų sieki
mams, nes jis pats dar yra jaunas. Katalikių judėjimo ir veikimo 
motto: „Tavo siekimas tebūnie meilė h Tavo gyvenimas tebūnie veiki
mas!"

4 ' *
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Kazė Žibury te

oenlumas - įiekopijcioiiiias, bei [ormaoiMas
Šv. Kazimieras, antrasis karaliaus Kazimiero sūnus, gimė Krakovoj 

1458 m. spalių mėn. 3 d. Šv. Kazimiero motina buvo Elžbieta, aukš
tos kilmės moteris, Austrijoje, Vengrijoje ir Čekijoje viešpatavusio cie
soriaus Alberto Habsburgo duktė. Ji buvo gera, išmintinga ir pamaldi 
moteris, kuri pasižymėjo noru pasiaukoti ir dirbti kitiems.

Šv. Kazimieras iki devintų, metų augo išmintingoje ir meilioje savo ' " • ■ ' • ■* - 
motinos atmosferoje. Nuo devintų metų tėvas pristatė prie mokytojų. 
Mokytoju parinko Krakovos kanauninką Joną Dlugošą. Tai pagyvenęs 
vyras, gyvo tikėjimo, griežtos doros, tūrėjo ne tik reikalingo mokslo, 
bet ir patyrimo, gyvenimo pažinimo. Buvo vispusiškai išsilavinęs vy
ras, gerai nusimanė politikos reikaluose ir galėjo savo mokinį pamoky
ti, kaip reikia valstybė valdyti.

Šv. Kazimieras dažnai bendravo su savo giminaičiais, kurie jam 
paliko gražių krikščioniškų doros pavyzdžių.

Gražioje, bet sykiu ir audringoje atmosferoje augo patraukli gėlė 
— Kazimieras. Pabaigęs mokslus 1475 m., Kazimieras paimamas į gy
venimo politinę mokyklą, kur su tėvu dalyvauja Vilniuje svetimų pa
siuntinių priėmime, 1476 m. Prūsijos suvažiavime Marienburge su Vo
kiečių Ordino magistru; 1478 m. Lenkijos seime. Matyti, tėvas norėjo# 
kad Kazimieras greičiau pažintų valstybės reikalus, įgytų prityrimo# 
reikalingo valstybei valdyti, ir būtų jam pagelbininkas, o paskui jo 
įpėdinis.

Lietuva pirmoji pareiškė norą gauti Kazimierą sau karalių. Tė
vas, užsiėmęs Lenkijos reikalais, tenai daugiausia gyvendamas, ne
galėjo beaprėpti daugybės abiejų valstybių reikalų. Todėl Lietuvos 
didikai per seimą, laikytą Breste 1478 m., karštai prašė karaliaus, kad 
vieną savo vyresniųjų sūnų paskirtų Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir 
atiduotų jam valdžią. Bet karalius nieku būdu nenorėjo paleisti valdžios 
iš savo rankų ir griežtai atsisakė prie savo gyvos galvos kam nors ki
tam atiduoti Lietuvos valdymą.

Nedavęs Lietuvai valdyti savo sūnaus, karalius Kazimieras 1479 
metais persikėlė gyvent į Lietuvą ilgesniam laikui ir pasiryžo labiau 
užsiimti Lietuvos reikalais. Drauge su savimi pasiėmė į Lietuvą ir su-.

' • . I '
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nų Kazimierą. Prieš karalių Kazimierą buvo padarytas sąmokslas, bet
jis nepavyko, kuris Šv. Kazimierui padarė gilaus įspūdžio. Sąmokslą 
numalšinęs, karalius paliko dar ilgesnį laiką Lietuvoje, sūnų gi Kazi
mierą išsiuntė į Lenkiją, kur jis per dvejus metus ėjo tėvo karaliaus 
pareigas.

* . I J

Jaunas, energingas, gilaus proto ir švelnios širdies karalaitis ne
užvylė tėvo pasitikėjimo, parodė turįs užtektinai gabumų valstybei 
valdyti. Jo dvaras davė gerą doros pavyzdį. Netikę patarėjai buvo 
šalinami iš dvaro. Kazimieras brangino teisybę, stengėsi palaikyti vi
soje valstybėje. Buvo toli matantis politikas, žiūrėjo ne tos naudos, ku
ri tam kartui rodosi svarbi, bet į valdymo pagrindą dėjo dorą. Bran
gino katalikų tikėjimą, kurs duoda žmonių gyvenimui tvirtus dėsnius 
ir pastovią tvarką. 

* ’ ■ ' ' . ' . 1 ’ ’ *

Po dviejų valdymo metų Lenkijoje, Kazimieras 1483 m. vėl atvy
ko į Lietuvą. Apie jo veikimą čionai nieko nežinome. Gal mažai te
galėjo pasidarbuoti čia dėl to, kad pasireiškė jo sunki liga: džiova.

1484 m. Gardine, skaistus jaunikaitis Kazimieras, mirė. Buvo visų 
mylimas dėl savo šaunios ir patrauklios išvaizdos, o dar labiau dėl 
riteriškai tauraus ir malonaus rimto būdo. Tai buvo šventasis, kuris 
iš pasaulio nebėgo, bet jame gyvendamas nebuvo nuo jo priklausomas. 
Tai buvo jaunas vyras, kuris neleido save aplinkumai formuoti, bet jis 
pats save ir aplinkumą formavo pagal vienintelį atbaigtą žmogiškosios 
didybės, žmogiškos aukštybės, žmogiškosios harmonijos paveikslą — 
Kristų, Dievą Žmogų. Norėti formuoti save pagal Kristų, yra tas pats, 
kaip norėti tapti šventu. Mes turime tapti ne antrąja šv. Teresyte, ne 
antrąja šv. Perpetua, ne antrąja šv. Elzbieta, bet mes turime tapti antruo
ju Kristumi.

Šventumas negali būti kopijuojamas. Jis įskiepijamas kiekvienai 
moteriai per šv. krikštą. Tas šventumas turi augti pagal tuos „sielos 
gelmių santykius", kurie dėl kilmės, santvarkos, charakterio, auklė
jimo ir aplinkumos, kiekvienoj motery vis kitokį. Formuoti save Kris
taus pavyzdžiu! Kokia kilni, stebuklinga pareiga. Formuoti save pa-

>

gal Jį, kurio kiekvienas bruožas yra begalinis grožis ir harmonija, apie 
kurį žinome, kad Jis buvo be klaidos ir be nuodėmės. Ir kuris vis dėl
to pats yra žmogus, su širdimi, galinčia pykti, verkti, džiaugtis ir liū
dinčia iki mirties. Štai tobulas žmogus! Štai žmogus, kurį Dievas buvo 
pamėgęs. Tai visuotinis, atbaigtos, tobulos, aukščiausios žmogaus bui
ties maštabas. Kas pagal Jį nori tvarkytis ir auklėtis, tas turi augti ir 
tapti didingesnis, galingesnis ir gražesnis. Tai yra didžiausia ir gar
bingiausia pareiga, kuri kada nors galėjo būti duota žmogui ištobulin-
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Šv. Kazimiero grabas su relikvijomis
(aukštai ant altoriaus)

ti savo buitį pagal kilniausią žmogaus pavidalą: Kristų, Dievo Sūnų- 
Aukštesnio tikslo negali sau išsigalvoti joks žųiogus.

Kuri nori Kristaus pavyzdžiu save pertvarkyti, toji turi Jį nuolat tu
rėti prieš savo akis. Jo buities, kančių ir Jo dieviškai žmogiškos pri
gimties paveikslas niekur nėra taip gražiai ir gerai nupieštas, kaip 
Naujame Testamente, Evangelijose. Tat prisižiūrėkime, studijuokime, 
lyginkime, vėl prisižiūrėkime ir taip darykim tol, kol mums Jis bus aiš
kus ir gyvas.
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Julija Švabaitė
^Suplėšyta sirdis,

■ ■ /

Sakykite visi, sakykit lauko gėlės, 
ar gera jums gyventi taip be rūpesčio? 
Mažai ramunei kartą širdį gėlė, 
kaip man, kaip tau, skausmu tokiu pačiu.

Sakykit, žmonės, taip sakau ir ašen, 
kad gera vieną širdį išdalinti milijonams... 
Padūkęs vėjas baltą beržą plėšo, 
Kaip vieną vargšę širdį žmonės...Praeina minia pro kryžius ir pro bažnyčias, 
su viena širdimi ir metų skaičiumi.
Sakykime, kad gera, gera tiktai šičia, 
tik čia, prie vasaros gėlių ir žiedo vaišių.

Sakykit, žmonės, kaip sakau ir ašen, 
kad gera vieną širdį išdalinti milijonams...
Tegu pašėlę minios žiauriai ją suplėšo.
tegu sumindo žmonės...

i

Zinaida Margenytė
^uk iu žinaiI

Juk tu žinai, kiek laimės bus pavasarį. 
Kada alyvos sužydės.
Tada gyvenimas mums bus, kaip pasaka, 
Kaip švelnus at'dūsis iš mylinčios širdies.

i ■. ■ . •

Juk tu žinai, kad vėl giedos lakštingalosį, 
I k

Kad greit ramunės sužydės.
Ir visos dienos; anąkart taip greit pradingusios, 
Su saule vėl pas mus viešės.
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Ad. Dirsyte

l Icrga'iiė — iiamų sirdis
■p

Jaunyste, tu skrisk į aukštybę, 
akim viršiausio idealo
žmonijos visą daugybę nuo galo perverk iki galo.

Ad. Mickevičius
Gimnazija jaunatvės laikai. Ten nėr sienų, nėr ribų. Kas už

stos ten proto žirgui kelius, kas sulaikys ten į tolius ir aukštumas šau
nančius žvilgsnius, kas suvaldys širdies jausmų didybes? Kas, o kas? 
Juk ten visi pašaukti tik jaunatvei tarnauti, tik džiaugsmui padidinti.

„Be dvasios, be širdies — tai griaučių tautos: 
paduok, jaunyste, man sparnus!
Per negyvuosius skrisiu skliautus 
vilionių rojun — į sritis, 
kur karštis daro stebuklus, 
naujybių barsto gėlėmis 
ir puošia aukso varsomis.

Ad. Mickevičius
Kas be dvasios, be širdies, kas jaunatvei nemoka auginti sparnų, 

kas neturi karščio mokslui, kas nepažįsta valios ir širdies stebuklų — 
tenežengia į mergaičių moksleivių eiles, nes šios mergaitės turi pa
šventinti Lietuvos vardą, jos turi tėvynės veidui šypseną suteikti.

Tauri mergaitė, gėlės, žvaigždės, paukščių garsai —- juk grožio, 
džiaugsmo stygos didingos gamtos simfonijos. Kas atsakys, ką reiš
kia skaistybę, amžiną Grožį ir Gėrį pamylusi mergaitė mūsų vos atbu
dusiai tėvynei, mūsų beirsiančiai šeimai, mūsų dažnam kelio neži
nančiam jaunuoliui. Klausiu? O didingumas, o kilnybė! Tik tokios 
tavęs laukia kaimo gryčia, tik tokios tavęs laukia tėtis, mama, ilgisi 
sesutė — broliukas. Mergaitė, kilni mergaitė, parvešk iš gimnazijos 
miesto į gimtąją pirkią jaunatvės karščio, parvešk šventumo, parvešk 
tyro juoko! Juk tik tam tėtis — mama ir visi tavo namai dėl tavęs 
vargsta. Mergaitė, skubėk pas juos tavęs išsiilgusius, pas juos dar 
nepažinusius meilės stebuklų. O kaip mylės tave mama, kaip švel
niai prie tavęs glausis sesuo. Tau bus lengva, bus gera pas juos.
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Duoti juk tavo dalia. O tu daug, o tiek daug turi. Tau viskas gimna-< , • - • ’ 
zijos mieste atdara, arti ir papiginta: tau artimas kelias prie didžiau- 
šių, šviesiausių asmenybių, tave kasdien tyliai moko meilingiausias 
mokytojų V. Jėzus savo Bažnyčioje, tau tarnavo su visa galia tavo auk
lėtojai, tau atdara gražiausioji gamtos knyga, kuri tave džiugino, dai
lino. Tu dažnai kartojai Salomėjos Neries žodžius: • •

Kur gėlynai žydi — ten ir aš,
Kur drugeliai — ten ir aš,
Kur einu —■ margi drugeliai mane lydi,
Kur sustoju — man lelijos baltos žydi.

Gamta ir meno mūzos išmokė tave gracijos, Bažnyčia ir gimnazija 
papildė tavo širdį išminties lobiais. Taigi, kiekviena proga, kai tik bū
si namuos, dailink, išmintimi šviesk ir valyk savo gimtinę trobą. Dar
bui giesmę darbu sugiedok, savo elgesiu ir menais pasakyk, kad džiu
giausia, visų įdomiausia naujiena yra Kristaus Evangelija, įdainuok ir 
įkalbėk Vilniaus ilgesį savo artimiesiems.

Tikiu. Tu savo pareigą kilniai atliksi. Tu atversi savo trobos du
ris, tu parodysi savo sesei — broliui vieškelius į meilės karalystę, tu . .. 
net palydėsi juos pas Meilės Žmogų ir Dievą — eucharistinį Jėzų. Juk 
tavo pašaukimas mylėti, o meilė nežino kliūčių.

Ėstaitės tautiniais drabužiais „Trimito“ klišė.
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<Js a.cį. Elzbietos ^Jlionytėsdienoraščio
1932-XI-12.

Atsikėliau, kaip ir visuomet, anksti. Pakartojau pamokas, paval
giau pusryčius ir išsirengiau mokyklon. Prie traukinėlio susitikau mo: 
kinį A. K. Jis man davė pasižiūrėti įdomių knygų. Prašiau, kad duotų 
paskaityti. Nedavė. Už tai labai supykau, ir, neatsisveikinusi, jį 
bestovintį palikau.

Man tas mokinys labai patinka. Bet aš jam apie tai nieko neuž
simenu. Mano draugės jau gal seniai myli ir yra mylimos, o aš... 
aš . .. O gal jaunai mergaitei mylėti netinka? To aš nežinau ir ne- 
suprantu....

1932-XI-14.
Šiandien pašalo. Buvo labai gerai eiti į mokyklą. Maniau, kad 

per anksti nueisiu, o vos nepavėlavau. .
Klasėje šaukė iš vokiečių kalbos. Atsakiau neblogai. Vargas 

man, jei trimestrui gaučiau du. O gauti galiu, nes dabar labai ma
žai meldžiuosi. Pirmiau, iš tiesų, daug daugiau melsdavausi. Man 
labai gaila pačios savęs, kad taip tolstu nuo savo Dievulio. Gerai at
menu, kaip nuoširdžiai melsdavausi būdama pradžios mokyklos ket
virtame skyriuje. Taip pat gerai melsdavausi būdama gimnazijos 

« t ■

II-III klasėje, iš dalies dar ir IV klasėje. O dabar? Būdama mokytojų 
seminarijos I kurse? Dažnai nesuskumbu nė kasdieninių poterių su
kalbėti. O dabar kaip tik vertėtų, daugiau melstis, nes pati jaunystė 
(turiu 16 metų).

1932-XI-17. •
> ■ . ■ ■ •

Iš miego pažadino keistas riksmas. Iš karto nesupratau, kas daro- ’ _ ■
si. Bet, kai paaiškėjo, supratau, kad tėveliai barasi. Tėveks ir mane 
žadino, bet aš „nepabudau". Atsikėliau tik tada, kai nesigirdėjo 
barnių. v

1932-XI-18.
Šiandien esu labai prislėgta nuotaika, kad iš kooperacijos tri

mestrui gavau tik 4. Iš rašomojo buvau gavusi 5, o šiandien iš atsa
komojo gavau tik 3. Pykau ant mokytojo, kam mane šaukė.

173

47



1932- XI-19.

Vardinės. Kai kas šią dieną laiko viena iš pačią laimingiausių. 
Bet man ji nėra tokia jau laiminga. Tiesa. Klasėje draugės palinkėjo 
laimės ir pagiedojo ilgiausių metų. Tikrai nuoširdžiai pasibučiavau 
tik su viena mergyte. Ji iš fizikos trimestrui buvo gavusi du ir labai 
graudžiai verkė.

Namuose mano laimės dieną niekas neatjautė. Iš tėvelių ne tik 
ką nesulaukiau malonaus žodelio, bet dar gavau ir barti.

1932X1-23.
■ ‘ ■' d

Ši diena — liūdesio diena. Pavėlavau į mokyklą. Koridoriuje su
tikau klasės auklėtoją. Ji man uždraudė eiti į klasę, kol pasibaigs pa
moka. Tuo tarpu pastebėjo, kad mano uniforminė suknelė netvarkinga. 
Už tai labai skaudžiai išbarė. Jį nesupranta mano būklės ir vargo... 
Aš verkiau, verkiau.... Ir klasėje verkiau. Draugės klausė, ko aš ver
kiu. Bet kaip aš joms galėjau paaiškinti?

Po pamokų patyriau dar didesnį širdies skausmą. Klasės auklė
toja pranešė, kad man iš tvarkos vietoj 4 pastatė 2.

t

1933- IX-1.
Išaušo liūdnas, niūrūs rugsėjo mėnesio pirmosios dienos rytas. 

Vos tik atsikėliau, dar kartą klausiau tėvelio, ar galėsiu šiais metais 
eiti mokytis. Atsakymas buvo neigiamas. Prie tėvelio šiaip taip iš
silaikiau, bet nuėjusi į seklyčią labai gailiai verkiau,. verkiau... Ver
kiau iš visos širdies. Tarsi didžiulis akmuo prislėgė mano džiova ser
gančią jauną krūtinę.

Po ilgo verkimo šiaip taip išsiprašiau tėvelį, kad bent šiandien 
leistų eiti į mokyklą. Nuvykau. Seminarija. Tie patys balsvi mūrai. 
Įeinu į klasę. Pirmiausiai puolu į Onutės glėbį, bet pakeliui sulaiko 
Beta. Ir taip aš turėjau jai dovanoti pirmą bučkį, o ne savo brangiai 
Onutei. Ką jautė mano širdis, kai sveikinausi su Onute, žodžiais ne
galiu išreikšti. .<. Jai norėjau išpasakoti savo vargus, bet mano niūri 
melancholija neleido tai padaryti. Vos praėjo keletas minučių po taip 
nuoširdaus pasibučiavimo, mano širdis vėl pradėjo plyšti iš skausmo... 
Šią valandą pajutau, kad aš niekam negaliu papasakoti savo vargo ir 
niekas manęs negali suprasti. Gal suprastų Onutė, bet netikiu...

Kartu su visomis mokinėmis nuėjau į bažnyčią. Per pamaldas ne- 
simeldžiau, o tik verkiau. Pagaliau ir pamokslas. Sakė mūsų Kuni
gas Kapelionas. Dar labiau suspaudė širdį, kai pagalvojau, kad jo 
duodamais patarimais negalėsiu pasinaudoti...
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A. a, EI, llionytė

Išvargusi savo vargelį, E, llionytė 1938 m. va
sario męn. 6 d. pusiau devintą valandą vakaro 
mirė. Po trijų dienų A. Panemunės kapuose at
sigulė šalia savo mylimojo tėvelio ramiam po
ilsiui. Laidotuvėse dalyvavo nė vienas ir iš tų, 
Kurie jos paliktame dienoraštyje vienokiu ar ki
tokiu būdu figūruoja. Mirė eidama 21 metus. 
Mokėsi š. Š. širdies Mergaičių Mokytojų Semina
rijoje Kaune. Buvo bebaigianti seminariją, bet 
įsigalėjusi džiova viską nutraukė. Ji šiame gy
venime žibtelėjo ir krito, kaip šviesi žvaigždelė 
skaidrią naktį.

1933-IX-9.
Pagaliau pasisekė nugalėti didžiausias kliūtis ir vėl toliau moky

tis. Pasisekė apsigyventi Kaune. Kai mažiau laiko praleisiu bevaikš- 
čiodąrpa, gal didesnę pažangą galėsiu padaryti moksle.

Po pamokų buvo bendrcr išpažintis. Aš ėjau pas Kunigą Kape
lioną. Ak, kaip jis nori padėti, pamokyti... Tačiau man pas jį eiti 
išpažinties buvo ir nepatogu. Juk jis yra mano kapelionas ir taip pažįs
tamas ...

Po išpažinties parėjau į naują butą. Visur matėsi baisi betvarkė- 
Man net baisu. Nors ir kaime užaugau, bet ten vis tik tokios baisios 
betvarkės nebūdavo. Namuose gyvuliai ir paukščiai negyvena tokio
je betvarkėje, kokioje man dabar tenka apsigyventi. Be to, kambarys 
labai mažas. Man, kaip džiovininkei, tai visai bloga. Juk man reikia 
gero tyro oro. O čia... Bet vargo mergaitei bus gerai ir taip. Tik 
kad visai neapsirgčiau...

1933-1X10.

Per mišias priėjau Komunijos. Taip gera. Ėjom visos auklėtinės 
kartu. Pirmutinė ėjo ponia Direktorė. Koks puikus pavyzdys moki
nėms! Aš sieloje garbinau Aukščiausiąjį ir dėkojau už tokią puikią 
mokyklą. Kad ir aš galėčiau išsiauklėti mokytojų rodomu pavyzdžiu!

1933-IX-11.
Pirmoji pamoka buvo Kunigo Kapeliono. Man taip buvo nejau

ku... Aš vis maniau, kad jis atsimena visas mano silpnybes. Bet 
kokia aš? ... Aš noriu, kad apie mane būtų geros nuomonės. Ar čia 
ne savimeilė? Tegul apie mane mano taip, kokia aš iš tiesų esu.
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Bet vis tik tikybos valandą pergyventi buvo sunku. Kai tik ka
peliono žvilgsnis pasiekdavo manąjį, aš tuoj akis nuleisdavau. Ir taip 
skaudžiai, skaudžiai jo žvilgsnis perverdavo mano krūtinę. Oi, kaip 
sunku gerai pažįstamam pasisakyti savo silpnumus, o paskui su juo 
akis į akį būti* 

’ ‘ ------1—_

1933-IX-17. ----
X »

Vėl sekmadienis. Po mišių Kunigas Kapelionas sakė pamokslą. 
Koks puikus buvo tas pamokslas! Kunigas Kapelionas kalbėjo tikrą 
tiesą. Aš supratau, kad taiko man, o ne kam kitam. Tikrai pasiryžau 
gyventi taip, kaip jis kalbėjo. Norėčiau pas kapelioną nueiti knygų, 
bet nedrįstu.

Ypač su kuo nors norėčiau pasikalbėti apie meilę. Kaip dažnai aš 
galvoju apie berniukus... Norėčiau mylėti... ilgėtis ... O gal šis 
dalykas man kliudo tobulėti, melstis? .... Kaip būtų gera, kad aš galė
čiau su kuo nors apie tuos dalykus pasikalbėti, gauti pamokymų. No
rėčiau tų dalykų paklausti Kunigą Kapelioną per išpažintį, bet ar kada 
nors išdrįsiu? ... _

1933-IX-18.

Laukiu namiškių. Laukiu pinigų. Ar sulauksiu, nežinau. Namie 
irgi skurdas viešpatauja. Be to, nuolatinė nesantaika. Aš nežinau, kaip 
jie ten dabar gyvena. Gal kasdien barasi? O, kad aš daugiau neiš
girsčiau to, ką esu girdėjusi. ..

1933-1X49. 
. f '

i ■ .. .

Klasės draugė Gr. man sako: „Ar nepažįsti jokio jėzuitų gimna
zijos mokinio?”. .

Iš pradžių gyniausi. Bet paskui pasakiau, kad daug jų pažįstu. Ji 
man pasakė, kad vienas jėzuitų gimnazijos VI kl. mokinys mane myli 
ir svajoja tik apie mane. Tiesa, aš jį pažįstu. Bet argi jis toks nepasto
vus? Juk jis mokinys, o ne koks kavalierius, kuris turėtų galvoti apie 
panas. Be to, aš negraži. Ne tokia, kaip kitos. Aš su juo kartą buvau 
kine, bet visai moksliškais sumetimais. O jis? Jis galvoja apie meilę...

Vėl buvau išpažinties. Ėjau pas Kunigą Kapelioną. Jis mane labai 
nori vesti dorybių keliais. Kadangi vis dar nesugebėjau atskirti sunkių 
nuodėmių nuo lengvų, tai šiandien klausiau, kurios mano nuodėmės bu
vo sunkios ir kurios lengvos. Jis man atsakė, kad šį kartą sunkių nuo- ' ‘ ‘ *• .
dėmių visai nebuvo. Aš savo ausimis nenorėjau tikėti, kad taip būtų.

■ ■4
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Bet jeigu taip sako, tegul būva ir taip. Reiškia, ir aš savo tikslą galėsiu 
pasiekti.

Pilna kilniausių pasiryžimų parėjau namo.
■ ■ ■ ‘ . *

1933-IX-23. ’
Parėjus iš bažnyčios, sesuo inspektorė pasakė, kad šiais metais už 

mokslą reikės mokėti 200 litų. Man dar aiškiau pasidarė, kas manęs 
laukia. \

1933-X-6

Šiandien dar sunkiau. Namiškių vis nesulaukiu.
Sąžinė taip slegia, prikaišioja, kad niekur negaliu nusiraminti. Kas 

gi gali nuraminti šioje žemėje? ...
Vakare ėjau į bažnyčią. Noriu ir bijau eiti išpažinties. Bet tik

rai tikiu, kad po išpažinties vėl atgausiu ramybę.
Pamaldos jau pasibaigė. Kapelionas atėjo į klausyklą. Aš pirmu

tinė, pilna baimės ir džiaugsmo, prislinkau prie klausyklos. Susikau
piau. Prašiau Aukščiausiojo, kad padėtų. Juk dvasiniuose dalykuose 
visuomet išklauso ir padeda. Pagaliau pradedu sakyti nuodėmės... 
Kaip sunku. Širdis smarkiau plaka, kaip visuomet. Nuodėmklausiui 
tikrai sunku manęs klausyti. Aš taip neaiškiai viską sakau... Bet aš 

. j (

kitaip negaliu. Kartais daug ką norėčiau pasakyti, paklausti, bet ne
galiu žodžio ištarti. Bet po išpažinties būva taip gera ... gera...

Ak, kai išpažinau savo visus burnojimus ir abejones/ kaip smarkiai 
mane barė. Ir pasakė, kad esanti sielos ligonė. Tai mane dar labiau 
prislėgė. Dabar tik supratau, kas aš iš tiesų esu. Ilgiau taip būti ne
galima. Aš būtinai turiu pasitaisyti. Mane pamokė, patarė, ką aš tu
riu daryti. Vis tik man labai gėda, kad aš tokia esu. O kaip aš dabar 
jausiuosi per tikybos pamoką? Jis ir nenorėdamas prisimins. Bet kas 
mane vertė pas jį eiti? Neičiau pas jį, eičiau pas kitą* Bet jis mane 
geriau supras ir pamokys.

Iš bažnyčios parėjau namo. Kaip gera...

1933-X-13.
Bėga dienos viena po kitos. Vis artėjam prie amžinosios Tėvynės. 

O man, kaip džiovininkei, gal ne ilgai teks gyventi. Oro jau seniai ne
leido ir neleis. Po to įvyks plaučių sulipimas, o tuomet... aš eisiu pas 
savo Tvėrėją. Manęs jau visai negązdina ši mintis. Tik gaila, be galo 
gaila mamos. Kiek jai tada reiktų kentėti ... Ak, baisu ir pagalvoti. 
Bet tiek to. Kai aš numirsiu, melsiuos už mamytę ir ji ištvers visuose 
skausmuose. O kaip aš pati čia vargstu? . . /

/ i
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Be galo pykstu ir kankinuos dėl to berniuko įsimylėjimo. Aš tų da
lykų negaliu panešti. Kur gi aš nusiraminsiu? Geriausia, eiti išpažin
ties ir viską pasakyti. Nuodėmklaųsis pamokys, patars. Bet aš einu 
išpažinties pas savo kapelioną. Kaip jam tokius dalykus pasakyti? ... 
Bet turiu nusigalėti ir eiti pas kapelioną.

Nuėjau pamaldoms. Prieš pamaldas ir per pamaldas galvojau tik 
apie išpažintį. Niekaip neįsivaizdavau, kaip aš Kunigui Kapelionui tuos 
dalykus pasakysiu.

Pasibaigė pamaldos. Širdis smarkiau pradėjo plakti ir aš artinau- 
si prie klausyklos. Visas nuodėmes išpažinau visai laisvai. Bet kai no
rėjau pradėti kalbėt man rūpimu klausimu, kaž kas pasidarė ir ma- 

. ..... . 1

niau, kad nieko daugiau negalėsiu pasakyti, Tačiau save nugalėjau ir 
gal per daug atvirai viską išsipasakojau. Širdis nerimo, ką į visa tai 
pasakys Kunigas Kapelionas. Bet jis, pasirodo, į tuos dalykus žiūri la
bai paprastai. Daug ko mane pamokė ir sustiprino. Tik vienas daly
kas buvo labai skaudus. Pasakė, kad dėl tų įsimylėjimų dar daug turė
siu kovų ir neramumų. Bet Dievas padės ir aš laimingai išbrisiu iš tų 
visų keblumų.

1936-III-27.

IŠTRAUKA IŠ LAIŠKO

Gerasis Kunige Kapelione, ų ,
— Blogiausia, kad neatvira buvai, — pasakėte man, kai aplankėte 

ligoninėje. Bet dabar aš iš savo pusės galiu pasakyti: šį kartą būsiu at
vira, net vaikiškai atvira.

Savo dienoraščius palieku Jums. Kaip mane mokinote dienoraščius 
rašyti, taip ir rašiau. Juose buvau ir per daug atvira. Kai po mano 
mirties juos skaitysite, pradėkite nuo pirmojo sąsiuvinio ir baikite pas
kutiniuoju. Juos visus sunumeravau. Beskaitydami per daug nesiste
bėkite mano silpnumais, kvailumais, nesąmonėmis ir visu tuo, kas su 
sveiku žmogaus protu nesuderinama. Dienoraštį pradėjau rašyti eida
ma penkioliktuosius metus. Per tą laikotarpį teko visko išgyventi. Kai 
kas dabar man pačiai juokinga, bet kai rašiau —- rašiau tą, ką išgyve
nau ir kaip supratau. Tik prašau, Kunige Kapelione, manęs blogai ne
supraskite ...

Jei dar kartą gyvenčiau, mokėčiau būti atvira. Bet dabar? Dabar 
jau viskas baigta ... v

Gerasis Kunige Kapelione! Nuoširdžiai Jums dėkoju už viską, už 
viską, jei tikite, kad bent kiek nuoširdumo turiu. Tikiuosi, kad man už* * •• , ‘ ‘ ' ** 4 * 
viską atleisite, o gal jau ir atleidote? ... Kokia aš buvau, nors rausti 
tenka, pilnai žinau ... Jus gerbianti E. Ilionytė
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APŽVALGA
* ■ _

• , f

MOTERŲ POLICIJA
■ ■>

Belgijos komitetas kovai su moterų ir vaikų prekyba surinko įvai- 
« • ♦

rių kraštų žinias apie moterų policiją. Pagal Tautų S-gos paskelbtus 
davinius 1937 m. moterų policija yra įsteigta 22 valstybėse: Vokieti
joje, Austrijoje, Danijoje, Dancige, Estijoje, Suomijoje, Anglijoje? Veng
rijoje, Irlandijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Švedijoje, Šveica
rijoje, Čekoslovakijoje, Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Australijoje, 
Kinijoje ir t. t.

Peržvelgsime valstybes, kuriose moterų policija veikia plačiu 
mastu.

Austrija. Moterys policininkės pradėjo veikti 1909 ni., kaipo 
policijos pagelbininkės vaikų globos darbe. Moterų policija priklau
sė Vienos policijos direkcijai. 1919 m. jos pavadintos vaikų (ligi 18 
metų amžiaus) globėjomis. Jos rūpinosi vaikais, kurie buvo moralinia
me pavojuje. 1927 m. moterų policijos darbas buvo praplėstas į kitas 
globos sritis, jų skaičius siekė 25. 1932 m. Austrija atkreipė kitų kraš
tų dėmesį savo patyrimu. Dabar Vienos policijoje dirba 50 moterų. Pa
tyrimas parodė, kad moterys yra nepamainomos darbininkės tirti psi
chologines nusikaltimų priežastis. Jos nepatruliuoja gatvėse ir neturi 
teisės areštuoti, bet tokį reikalą pastebėjusios iškviečia policijos agentus 
vyrus. Policininkių tarnybinė padėtis visai prilygsta vyrų policinin
kų padėčiai, Jų profesinis pasiruošimas kitoks, kaip vyrų. Jos turi 
baigti socialinę mokyklą ir atlikti praktiką. Gyventojų pasitikėjimas 
moterų policija yra didelis.

Anglija. Londono policininkės prisiekia, kaip ir vyrai, daly- 
vauj a suėmimuose, tačiau iš jų nereikalaujama tokių darbų, kurie fizi
niai joms būtų persunkus. Paprastai viršininkai moterims paskiria tin- 

‘ karną darbą. 1931 m. Londone buvo 162 moterys policininkės. Jų dar
bas produktingas ir našus.
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V okieti j et. 1926 m. moterys pradėjo tarnauti policijoje. Į po
liciją priimamos moterys, turinčios socialinį pasiruošimą. Jų darbo sri- 
• > ' ■ • • * ’ ’ ' e '

tis daugumoje socialinė globa. Jos privalo mokėti susivaldyti ir bū
ti taktingomis. Visoje Vokietijoje moterų policijai vadovauja moteris 
viršininkė.

L e n k i j a. Lenkijoje moterų policiją suorganizavo tautinis komi
tetas kovai su moterų ir vaikų prekyba, motyvuodamas, kad moterys 
geriau sugebės kovoti su šia socialine blogybe. Policininkės paruošia
mos tam tikruose kursuose, kurie buvo suorganizuoti 1925 m. — 29, 1929
— 37 ir 1935 —- 65 kandidatėms. Pagrindinis moterų policijos darbas
— sekti moterų piktadarius, kurie išnaudodami moterų nelaimes, ne
pasisekimus stumia jas į puolimą. Puolusioms stengiamasi padėti pa
tarimais ir globa. Moterų policija turi savo centrą, kuris kontruoliuo-

* - * ‘ < r Z • ■ *

ja ir koordinuoja jų darbą. Moterų policija sulyginta su vyrų polici
ja teisių, pareigų ir atlyginimo atžvilgiu. Jų pastangomis įsteigti vai
kų arešto kambariai, kur atvedami vaikai valkatos, apleisti, nusikal
tę ir laikomi 48 valandas, ligi surenkamos apie juos žinios.

Olandija. Čia moterų policija įsteigta 1911 m. Darbo sritis — 
socialinė globa. Ją vadina vaikų policija. Jos uždavinys apsaugoti 
vaikus nuo fizinių ir moralinių pavojų. Policininkės apklausinėj a mo
teris ir vaikus, kai jie esti liudininkais, nukentėjusiais ir kaltinamai
siais paleistuvy bes bylose. Jų priežiūrai pavedamos sulaikytos ir puo
lusios moterys. Moterims policininkėms labiau pasitiki jaunimas ir 
moterys. 

• ’ .»■ • ’ ” '

D a n i j a. 1914 m. Kopenhagos policijoj dirbo 2 moterys, 1933 m. 
-— 7. Jos dirba saugumo darbą ir rūpinasi kai kuriais nusikaltimais, 
pav., vaikų skriaudimai, abortai ir kt. Jos klausinėja kaltinamąsias 
moteris, palydi jas į suėmimo vietas, išklauso pranešimų apie prosti
tuciją, globoja vaikus ir moteris kelionėje ir t. t.

J u n g t i n ė s Amerikos V aisty b ė s. Judėjimas tuo rei
kalu čia prasidėjo 1845 m., kai buvo priimta moteris į policiją prižiūrėti 
suimtąsias moteris. Bostone, Čikagoje moterų policija nesudaro ats
kiros institucijos, bet priklauso bendrai policijos direkcijai. Vašingto
ne moterų policija yra atskirta nuo vyrų ir vadovaujama moters virši
ninkės. Jų tarnyba apima moterų ir vaikų globos sritį ir jos dalyvau
ja vaikų teismuose. Naujorke moterų policijoje dirba 92 moterys. Jos 
pirmoje eilėje studijuoja jaunimo nusikaltimo priežastis, sudaro an
ketas apie tas sąlygas, kurios vaikus ir moteris veda į nusikaltimus, 
puolimą. Jos tais klausimais patiekia davinius visoms organizaci
joms, kurios rūpinasi moterimis, jaunimu ir vaikais.

Ki n i j a. Pirmutinis bandymas buvo padarytas Šanchajuje. 1931 
, * i' *

• . • . •
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suorganizuoti moterų policiją. Suorganizuota moterų policija labai sėk
mingai dirba sekdama prekių, ginklų ir pornografinės literatūros kont
rabandos. Rezultatai buvo tokie geri, kad 1933 m. žymiai praplėstas jų 
veikimas, padidintas asmenų skaičius.

Australija. Nuo 1926 m. moterys dirba šešiose Australijos 
valstybėse. Jų uždaviniai yra daugiausia apsaugos pobūdžio. Jos 
turi tas pačias teises, darbo valandas ir sąlygas, kaip ir vyrai. Joms 
vadovauja moteris.

Valstybės, įvedusias moterų policiją, nė kiek neabejoja dėl jos 
naudingumo ir reikalingumo.

Atlyginimas
Danijoje, J. A. V., Lenkijoje, Vokietijoje (išskyrus Hamburgą, kur 

moterys gauna didesnį atlyginimą, nes jos yra išėjusios aukštesnį 
mokslą) už vienodą laipsnį gauna vienodą atlyginimą vyrai ir mote
rys. Anglijoje moterų policininkių atlyginimas mažesnis už vyrų. 
Olandijoje, Šveicarijoje, žemesnių laipsnių atlyginimas lygus, aukštes
nių nelygus. Ši nelygybė priklauso nuo pasiimto darbo — moterys ne
dirba naktį, jos nevykdo įsakymų, reikalaujančių didelės fizinės jė
gos ir t. t.

Uniforma
i , ‘ ■ ■;

Šiuo klausimu vyrauja didelis nuomonių skirtumas. Kai kurie ma
no, kad uniforma naudinga nusikaltimams įspėti. Kiti mano, kad ji ne
reikalinga. Uniformas nenešioja: Austrijoje, Australijoje, Danijoje, Olan
dijoje ir Šveicarijoje.

Vokietijoje: Saksonijoje ir Badene moterų policija nešioja unifor
mą, nes patruliuoja gatvėse; Hamburge nenešioja. Anglijoje mote
rys nešioja bevęik tą pačią uniformą kaip ir vyrai.

Veikimo sritys
Beveik visuose kraštuose tos pačios.
1. Moterų globa. Globoti keleives, emigrantes, kalines ir t. t. Pa

stebėjusios moteris, reikalingas globos paprastai perduoda atatinka
moms globos organizacijoms.

2. Gatvių patrulės — prižiūrėti parkus, stotis, pliažus, kavines, ki- 
nomatografus, pasilinksminimų sales ir t. t. Vokietijoje, Anglijoje, J. 
A. Y„ Ženevoje, Lozanoje gatvėse patruliuoja moterys. Jų nepamatysi 
Danijoje ir Olandijoje.

3. Prostitucijos kontrolėm ir sanitarinės priemonės. Danijoje ir Len
kijoje moterų policijai pavesta neo-reglamentacijos taisyklių vykdy-
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mas. Prostitucijos namų kratas, nusikaltėlių ir namų išlaikytojų ieško
jimų Lenkijos moterų policija puikiai vykdo.

4. įpročių pakrikimo anketos — ieškoma priežasčių, kurios tą ne
gerovę iššaukia. Kai kurie kraštai į tai kreipia ypatingo dėmesio, pav. 
Anglija.

5. Vaikų globa — visuose kraštuose, ypač Olandijoje. Moterų po- 
~Iicija šiuo reikalu artimai bendradarbiauja su mažamečių teismais.

Policininkių parinkimas ir pasiruošimas
Ne visuose kraštuose šiai tarnybai reikalauja vienodo pasiruoši

mo. Didelį socialinį pasiruošimą turi turėti Hamburgo policininkės. Jos 
renkamos iš įvairių sluoksnių ir Vyresnio amžiaus. Olandijoje reika
laujamas 5 metų pasiruošimas. Aukštesnės moterų policijos vietos už
imtos teisės daktarių, diplomuotų gailestingųjų seserų ir bendrai aukš
to intelektualinio pasiruošimo asmenų. J. A. V. reikalaujama aukš
tesnis mokslas ir socialinės studijos. Šveicarijoje, Danijoje, Lenkijo
je ir kt. reikalaujama specialių studijų, 

z

Klausimas pas mus
1934 m. gruodžio mėn, 5 d. S. Čiurlionienės, Pr. Pikčilingienės ir 

O Beleckienės buvo patiektas Vidaus Reikalų Ministeriui raštas, ku
riuo buvo prašoma įvesti moterų policiją Lietuvoje. Sumanytam pro
jektui vidaus reikalų ministerija pritarė. 1935 m. pradžioje spauda la
bai daug tuo reikalu rašė. Latviai net paskelbė, kad mes jau turime 
moterų policiją... Latvijos kai kurios moterų veikėjos ruošėsi atvykti 
pas mus pasižiūrėti kaip veikiame šioje srityje... Deja, vidaus reika
lų ministerijoje įvykus pasikeitimams, klausimas visiškai nutilo. Lie
tuvoje moterų policijos veikimo kryptys buvo numatytos: 1) kova su 
moterų ir vaikų prekyba, 2) kova su prostitucija, užkabinęjimais gat- 

GK

vėse, 3) vaikų ir jaunimo apsauga ir 4) moraliniai deliktai j ir alkoho
lizmas.

• Socialinių darbų paroda. Katalikių Organizacijų Sąjunga gavo kvietimą iš 
Tarptautinio Eucharistinio kongreso Budapešte komiteto dalyvauti Socialinių darbų 
parodoje Budapešte gegužės mėnesi, laike Eucharistinio kongreso. Parodos tikslas pa
demonstruoti pasauliui katalikų socialinius darbus skaičiais, paveikslais, diagramomis, 
leidiniais, plakatais. Paroda turės šešius skyrius: 1) ką katalikai yra padarę netur
tingųjų globai per 10 metų, 2) ką ligoniams, 3) gyvenimo nuskriaustiems (akliems, 
kurtiems, silpnapročiams), 4) kuo pagelbėta tiems, kuriems gresia moraliai pavojai 
(kalėjimai, mažamečių teismai, mergaičių globa), 5) kas padaryta vaikui (lopšeliai, 

t . ■ ‘ . »

darželiai, prieglaudos, kolonijos, sanatorijos, skaitlingų šeimų pagalba), 5) kas nu- 
veikta apaštalavimo darbe (moralinė pagalba Įmonių, žemės ūkio darbininkams, be
darbiams ir t. t.). Lietuvos katalikai ruošiasi parodoje dalyvauti.
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PARODAS APLANKIUS

Anastazijos ir Antano Tamošaičių kilimų paroda. Vasario mėn; 
Lietuvos Dailininkų Sąjungos patalpose buvo atidaryta Anast. ir Ant. 
Tamošaičių kilimų paroda. -Ponai Tamošaičiai savo kilimais jau spėjo 
pagarsėti. Tai vienintelė lietuviška įmonė, gaminanti tikrai gražius 
tautiškais motyvais rištinius ir austinius kilimus. Tulpių motyvai visai 
gražiai ir daug kur įdomiai yra panaudojami. Tik norėtųsi daugiau ir 
įvairesnės ornamentikos. Tiesa, šioje parodoje jau buvo pora kilimų, 
kur tulpių ir žvaigždžių motyvas buvo naujai ir įdomiai panaudotas. 
Bet daugumoje kilimų vis kartojasi vienoks ar kitoks žiurstų raštas, ir 
tai jau darosi nuobodu. Gal čia reiktų didesnės talkos. Gal reiktų 
daugiau; žmonių, kurie specialiai kilimams kurtų raštus.

Nors p. p. Tamošaičių kilimai ir turi nemažą pasisekimą, bet jie tu
rėtų nepalyginamai didesnį, jei kilimų kaina būtų žemesnė. 1000, 900, 
700, 500 litų mokėti už kilimą gali tik labai pasiturintys žmonės. 150,

Iš p. Tamošaičių kilimų parodos
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200/ 300 litų galėtų mokėti ir tasai vidutinis luomas, kurių mūsų krašte - 
yra didelė dauguma. Jei rištinių kilimų jokiu būdu nebūtų galima at
piginti, tai gal reiktų gaminti ir tokios rūšies gražių kilimų, kuriuos gali
ma būtų pigiau pardavinėti. Už 250 litų krautuvėj galima nusipirkti 
didoką pliušo kilimą, kartais ir nevisai blogai atrodantį. Tokius kili
mus arba, dar geriau, pigius džiutinius, dabar ir perka visas mūsų vi
dutinysis luomas. Jei tokia kaina būtų galima parduoti gražių meniš
kų raštų mūsų pramonės kilimų, be abejo, visi tie, kurie perka užsie- 
niškius pigesniuosius, pirktų gražiųjų raštų kilimus.

Estų tapybos ir pritaikomojo meno paroda. Vasario 23-28 d. Že
mės Ūkio Rūmuose buvo suruošta estų tapybos ir pritaikomojo meno 
paroda. Tapyba daugiau akademiška, aiški, gero piešinio. Dalyvavo 
ir kelios moterys, būtent, Deters Erma, Loik Valerija ir Zeidler Klara. 
Loik Valerija pasirodė tik su vienu, bet labai stipriu natiurmortu, vaiz
duojančiu apelsinus. Pritaikomajam menui atstovauja beveik vienos 
moterys. Ypatingai gražūs buvo baltojo metalo darbai: kryželiai, apy
rankės, auskarai, sagtys. Nepaprastai kruopštaus darbo šitie ažūri
niai kryželiai, ažūrinės apyrankės turėjo pas mus gerą pasisekimą: 
beveik visus išpirko. Gražūs buvo ir odos dirbiniai — albumai, popie-~ 
riams makštys ir k. Porcelano dirbiniai — pudrinės, lėkštės taip 
kruopščiai ir švariai išpieštos. 1 - . ' • 

Pritaikomojo meno sritis ypatingai yra artima moterims, todėl jos 
taip gausiai ją ir atstovauja. Moterys kasdien susiduria su daiktais, 
kurie prašyte prašosi pagražinami. Tad ji juos ir gražina: tai kasdie
nės apyvokos daiktai, daiktai tarnaują valgiui ir stalo papuošimui, pa
galiau daiktai, reikalingi tualetui. Šitoje srityje jau ir pas mus imasi 
darbo moterys, Tik gal reiktų intensyviau, labiau atsidėjus šitoje sri
tyje dirbti, norint pasiekti tokių gražių rezultatų, kaip parodžiusios yra 
estų moterys. Čia galėtume iš jų pasimokyti.

Adomo Varno jubiliejinė kūrinių paroda. Su savotišku pietizmu 
žiūrėjome Ä. Varno 30 metų kūrybos darbus. Iš sienų žvelgė į mus 
senoji mūsų mokytojų karta. Net ir gamta atrodė ne ta, kokią jau įpra
tome matyti mūsų jaunųjų dailininkų atkurtą. Per 30 metų A. Varnas 
stiprią vagą yra išvaręs kūrybos darbe. Žymus jis yra ir kaip portre
tistas ir kaip peizažistas, kaip šaržistas ir kaip piešėjas. Nepaprastai 
nusipelnęs mūsų liaudies menui yra A. Varnas savo kryžių rinkiniu. Tai 
neįkainuojama medžiaga mūsų liaudies meno ikonografijai. Trumpa 
recenzija sunku būtų įvertinti Varno portretus bei peizažus. Tai teks 
padaryti platesniame straipsnyje. Čia tik galime palinkėti gerb, ju
biliatui dar ilgų kūrybiškų metų.

J. Mc.
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PASAULIO MOTERŲ GYVENIME
fl

• Emilija Prūsienė. Lietuvių didelė draugė, žinoma latvių rašytos 
ja Emilija Prūsienė vasario mėn. 20 d. minėjo 60 metų amžiaus sukak
tuves.

Jos pirmieji bandymai poezijoje pasirodė 1896 m. 1908 m. išleido 
savo eilėraščius atskiru rinkiniu. Vėliau rašo dramas ir proza. Jos kū- . * . . . ■ • • , . •
ryba dvelkia humaniškumu, artimo meile, motinystės pagarba. Em. 
Prūsienės romanas „Kunigas Kairys” yra iš mūsų gyvenimo. Jai ga
na ilgai teko gyventi Lietuvoje. Lietuvą ji gerai pažįsta, pamilo, jai 
dirbo. Čia ypač prisimintinas jos darbas steigiant Kūdikių Gelbėjimo 
Draugiją. Lietuvos kūrimosi pradžioje, valdžia turėjo įsteigusi pames
tinukams ir apleistiems vaikams prieglaudą Kaune — Lopšelį. Prieg
laudos sąlygos vaikų auginimui buvo stačiai nepakenčiamos, mirtin
gumas tarpais siekė net 100%. Visuomenė dėl tokio padėjimo ėmė ne
rimti. Em. Prūsienė pati pirmoji iškėlė mintį kurti ponių ratelius, ku
rių uždavinys būtų duoti lėšų vaikų išlaikymui svetimose šeimose. 
Tos energija ir darbu tuoj buvo įsmeigti keli rateliai. Ji pati uoliai dir
bo ir kitas kvietė dirbti. Veikiant rateliuose kilo mintis steigti Kūdikių 
Gelbėjimo Draugiją. Draugiją 1922 m. įsteigus, Em. Prūsienė kurį lai
ką jai pirmininkavo. Šiandien tos draugijos atliktas darbas didelis. 
Emilija Prūsienė ir išvykusi iš Lietuvos glaudžiai palaiko ryšius su mu
mis. Jos pastangomis kelios dešimtys mūsų autorių yra išversta į lat
vių kalbą. Ji gerai kalba ir rašo lietuviškai. Už nuopelnus Lietuvai yra 
apdovanota III-jo laipsnio Vytauto ordinu. Gyvuok ilgai, mūsų, Bičiule!

’ ’ . i * ' o •

• Dvi taikos. 1938 m. liepos mėnesį Naujorke įvyks III-sis tarptautinis jaunimo 
kongresas. Jo šūkis — Už taiką! Tarptautinės Katalikių Unijos Jaunųjų Sekcijos 
Centras praneša visų kraštų jaunimo katalikiškoms organizacijoms, kad šis judėjimas 
artimas komunizmui. Komunistų skelbiama taika nesuderinama su katalikų siekia
ma taika. Katalikai yra nusistatę, kad nekatalikiškuose kongresuose, suvažiavimuose 
ar judėjime gali dalyvauti atskiri katalikai asmenys, bet jokiu būdu negalima: 1) kad 
tokiuose kongresuose būtų atstovaujamos katalikiškos organizacijos, 2) kad asmenys 
kalbėtų visų katalikų vardu, katalikų pareiga stengtis, kad jaunimas pažintų komu
nistų akcijos pavojingumą ir nesusižavėtų klaidingomis idėjomis.

• Vengrijos moterų pranešimas, Vengrijos katalikės moterys kviečia lie
tuves katalikes moteris, kurios dalyvaus Tarpt. Eucharistiniame kongrese Bu
dapešte ir kurioms bus įdomu susipažinti su Vengrijos katalikių moterų socia-
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liniu veikimu, aplankyti jų šios rūšies įstaigas. Įstaigas lankyti galės gegužės * ■ .
mėn. 30 d. Kreiptis adresu: Comtesse Zichy, Bokrėta Utca 3 Budapest»

• Namų ruoša Vokietijos moterims. Nauju įstatymu Vokietijos moterims įve
dama privalomi,,tarnybos metai“ laukų darbuose ir namų ūkyje. Netekėjusios mer
gaitės nuo 20 metų amžiaus, negalės gauti jokios apmokamos tarnybos, jeigu doku
mentais neįrodys, kad privalomą darbo-tarnybą yra atlikusios. Privalomą darbo tar- 
nyba laikoma atlikta, jei mergaitė dirba 2 metus sanitarinį darbą ar vaikų daržely
je. šeimose, kur daugiau kaip keturi vaikai, vyresniųjų dukterų namų darbai ats- 
toja darbo tarnybą. - .

• Žentą Maurina —- pirmoji literatūros daktarė Latvijoje» Vasario mėnesį 
Latvijos universitete ji apgynė disertaciją tema „Frido Bardo“ pasaulėžiūra“.

• Karas ir Ispanijos moterys. Ispanijoje rašo „Vienybė“, moters padė
tis karo metu iš pagrindo pasikeitė. Reikia pastebėti, kad tiek viename 
tiek kitame fronte moters gyvenimo raida eina tą patį kelią. Bendra mo
ters gyvenimo linija stipriausiai pasireiškia, tur būt, jų apsirengime, kuris 
gali skirtis spalva, bet ne forma; Visų pirma lengva pastebėti bendras vyriškas 
moterų drabužių charakteris, kuris reikia suprasti ne vien kaip mados kaprizas, 
kiek pažymis ispanų moters reikalavimo lygių teisių. Nešiojami marškiniai su 
kišenėmis ant krūtinės, siauras sijonas. Karišką drabužių pobūdį pabrėžia dar ap- 
siuvimai, primenantieji kariškų laipsnių ženklus. Puikias ispaniškas mantilijas pa
keitė baskų beretas, arba skrybėlaitė be rondo, visiškai panašių abiejų kariaujančių ša
lių kariuomenės kepures. Be apdaro, daug dar kas pasikeitė dabartiniame ispanų mo
ters gyvenime. Kariškas merginų auklėjimas ir didesnė laisvė pastebima dabar visur. 
Net tose vietose, kur dabar nacionalistai, maža pagarbos senosioms tradicijoms. Ypa
tingai moters gyvenimo padėties pasikeitimas pastebimas provincijos miestuose, kur 
jas paveikė radikalus politinis gyvenimas. Visos moterys raudonojoj Ispanijoj, taip 
pat kaip ir vyrai, pasiskirstė į politinių srovių frontus, Savo politinius įsitikinimus 
viešai demonstruoja, pasirinkdamos atitinkamas spalvas, pav., raudona spalva reiškia 
pritarimą socialdemokratų partijai, dangiška — komunistų partijai, o raudonai juo
da — anarchistų partijai. Kaklaraištis papuoštas plaktuku ir piautuvu (komunis
tų) arba dviejų sujungtų rankų (anarchistų)- ženklais papildo moterų apdarą.

Vienu metu su apsirėdymo pakeitimu, pasikeitė ir ispanų moterų šukuosenos. 
Aukštos, meiliškos ispanių frizūros užleido vietą trumpai apkirptiems plaukams, prie
kyje perskirtiems į dvi puses. Aišku, kad ir aukštos puikios šukos dabar “nebereika
lingos. Juodi plaukai, kurių juodumu taip garsios buvo ispanės dingo. Kažin kodėl 
jos visos staiga panoro turėti šviesius plaukus — ėmė dažyti. '

Karas įtraukė. ispanes į savo sukūrį. Dauguma jų, ypatingai jaunesnės, pačios grie
bėsi ginklo ir nužygiavo net į frontą.

• Prancūzijos moterys laimėjo daugiau teisių. Napoleono civilinis kodeksas sa
ko: „Žmona turi klausyti savo vyro.“ Tuo trumpu sakiniu prancūzių teisės buvo taip 
suvaržytos, kad žmona buvo visiškoje vyro priklausomybėje -— jos negalėjo be savo 
vyro sutikimo valdyti turtų, turėti bankuose atskiras sąskaitas, pirkti ar parduoti ak
cijas, apsigyventi jiorimo j e vietoje, išvykti į užsienį ir t. t.

šiomis dienomis išleistas naujas įstatymas, kuriuo minėtą civilinio kodekso straips
ni panaikino. Prancūzės šiuo laimėjimu džiaugdamosi, dar aktyviau ruošiasi akcijai 
dėl balsavimo teisių suteikimo. Jų nusiteikimas — vėliau ar anksčiau perlamentas ir 
senatas ir šią skriaudą moterims turės atitaisyti.
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LIETUVOS MOTERŲ GYVENIME
* • *31

------- . " •

• Apdovanotos visuomenės veikėjos. Švietimo Ministerio tieki
mu; Respublikos Prezidentas apdovanojo Gedimino ordinu III-jo laips
nio Pr. Pikčilingienę už jos nenuilstamą darbą lietuvybei vokiečių oku
pacijos metais ir IV-jo laipsn. ordinu — M. Rabašauskienę, prieškarinių

. ■ . ■ * 

laikų žymią lietuvių moterų veikėją.
• Pedagogės organizuojasi: Prie Katalikių Organizacijų S-gos — 

K. O. S. susiorganizavo pedagogų būrelis, kuriam vadovauti išrinkta 
J. Maceinienė. Būrelio pirmaeilis uždavinys tirti mergaičių auklėjimo 
ir mokymo problemas.

Prie Aukštuosius Mokslus Baigiusiųjų Moterų Sąjungos įsteigta pe
dagogių sekcija, į kurios vaidybą išrinktos: M. Galdikienė, O. Mašio
tienė ir E. Gimbutienė.

• Elena Devenienė— Žemės Ūkio Rūmų narys. Vasario mėn. 
Vyriausybė paskyrė savo atstovu į Žemės Ūkio Rūmus E. Devenienę. 
E. Devenienė yra pirmoji moteris šiose pareigose. Teko patirti, kad 
paskutiniuoju laiku yra kilęs sumanymas įsteigti moterų ūkininkių or
ganizaciją, kurios uždavinys būtų rūpintis kelti žemės ūkio kultūrą ir 
gerinti ekonominę ūkininkių padėtį.

Ii ■ ■

• Garbės ženklai artistėms. Valst. Dramos Garbės Ženklo Ta
ryba paskelbė apdovanotų garbės ženklais artistų sąrašą. Iš moterų 
ženklais apdovanotos: I-jo laipsnio garbės ženklu — Z. Arlauskaitė- 
Mikšienė, O. Kurmytė, O. Rymaitė, J. Oškinaitė, A~ Vainiūnaitė, T. 
Vaičiūnienė, P. Vosyliūtė, A. Žalinkevičaitė; II-jo laipsnio — E. Gri- 
kevičiūtė ir P. Pinkauskaitė.

• Vargonininkė M. Mitruliūtė- J. A. V. Chestery, Aušros Vartų 
parapijoje jau 12 metų vargoninkauja lietuvė M. Mitruliūtė. Ji gimus, 
augusi įr mokslus ėjusi Amerikoje. Būdama dar mokykloje ryžosi dirb
ti šioje srityje. Jai rūpėjo tikėjimo ir lietuvių kalbos išlaikymas savo 
tautiečių tarpe. To siekdama jautė, kad geriausia patarnaus vargoni
ninkaudama. Troškimas neapvylė. Jos pastangomis dainos ir muzikos 
menas nereta proga gaivina ir kelia savo tautiečių dvasią. Jos pačios 
solo arba su choru yra sudainuota 108 dainos, surengta 18 didesnių 
vaidinimų ir 17 mažesnių pasirodymų. Savo parapijiečių mylima ir 
gerbiama ji pamėgtą darbą tęsia toliau.

• L. Abolicionistų Draugijos visuotinis susirinkimas įvyko kovo 
mėn. 8 d. Ilgametė draugijos pirmininkė, didelė kovotoja už abolicio
nistų idėjų įgyvendinimą Dr. P. Kalvaitytė - Karveliene dėl ligos iš 
draugijos pirmininkės pareigų pasitraukė. Ji išrinkta draugijos garbės
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nariu. Į draugijos valdybą išrinkta: Pauliukonienė, Dr. Ragaišienė, 
Dr. Žakovičaitė, B. Jatulienė ir J. Kauneckienė.

• N. Vaidilutės bičiulių pobūvis. Vasario mėn. pas p. E. Starkie- 
nę įvyko eilinis N. Vaidilutės bičiulių pobūvis, kurio pasikalbėjimo 
tema — Kuo interesuojasi šių dienų moteris. Iškelta ir panagrinėta vi
suomeniniai moterų pasireiškimai, pažvelgta kas naujo moterų kūry- 
boje, kokios tendencijos moters kasdienoje ir kt. Susirinkusios iškėlė
daug aktualių ir gyvenimiškų klausimų, kuriais teks duoti atskirus 
straipsnius. Tenka pasidžiaugti, kad „N. Vaidilutės'' bičiulių būrelis 
gausėja ir rūpinimasis moterų spauda gyvėja. Pobūvio pasikalbėjimą 
pravedė p. E. Statkienė, pobūvyje dalyvavo: p. p. Bizauskienė, J. Ma- 
ceinienė, Dr. V. Karvelienė, Dr. M. Ruginienė, Račiūnienė, Pabedins- 
kienė, Mačiulienė, Masiliūnienė, Krikščiūnienė, Dr. O. Norušytė, E. Ma- 
biliūnaitė, Em. Petrauskaitė, J. Petrušauskienė, M. Sidaravičienė,Vo- 
sylytė, Dr. Ragaišienė, Gratkauskienė ir Beleckienė. * J

• Pavasarininkų kongresas. Girdėjome ir girdime ugningų ir 
gražių kalbų, skaitome laikraščiuose ilgiausius straipsnius, kad šie me
tai yra mūsų tautai jubiliejų metai. Džiaugiamės 20 metų nepriklauso
mybės sukaktuvėmis, 550 metų nuo krikščionybės įvedimo. Taip, tai 
brangūs jubiliejai kiekvienai lietuvei, tautietei.

Ir L. K. J. ..Pavasario" Federacija šiais metais švenčia dvidešimt 
penkerių metų gyvavimo ir veikimo jubiliejų. Tai džiaugsmo ir trium
fo metai. Dvidešimts penkeri metai. Žmogus per tą laiką subręsta, 
lieka pilnateisis pilietis. Panašiai ir organizacija — aiškiai suformuoja 
veikimo gaires, tvirtai nustato savo principus. „Pavasario" Federaci
ja per dvidešimts penkerius metus savo darbu sunešė daug 
brangių kultūrinių turtų tautos ir Bažnyčios lobynam Darbo pradžia 
buvo sunki, nes gimėme tais laikais, kada ruso priespauda slėgė lie
tuvio pečius ir vėliau blaškė karo audra, bet mūsų vadai nepabūgo. 
Jų pasėtas grūdas išaugo į didelį medį, po kurio šakomis glaudžiasi 
katalikiškasis jaunimas su šūkiu — Dievui ir Tėvynei.

„Pavasario" Federacija savo dvidešimts penkerių metų jubiliejų 
vainikuoja didingu žygiu — kongresu, kuris įvyks, šiais metais bir
želio mėn. 29-30 d. d. Kaune.

Jubiliejiniam konugresui ruošiamasi visu smarkumu. Į vyriausią 
rengimo komisiją įeina: Federacijos Vyriausias Vadas Dr. Leimonas, 
tėvas Paukštys, agr, Valatka, Dr. O. Norušytė, Dr. Ūsoris, Dr. Meškaus
kas, p. Surdokas, ir kiti. Taip pat sudarytos komisijos: pamaldų, sa- . i .
nitarijos, nakvynių, sporto, dainų, parodos, susisiekimo, svečių kvieti
mo, eitynių, finansų, propogandos, maitinimo ir technikos.
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Pažymėtina, kad šiame kongrese pirmą kartą viešai pasirodys Mer
gaičių S-ga eitynėse, kuriose bus vaizduojamas dvidešimts penkerių 
metų pavasarininkijos kultūrinis darbas. Taip pat ruošiama kultūrinė, 
organizacinė ir rankdarbių paroda. Čia - pavasarininkės parodys 
gražius darbelius, tautinius raštuotus audinius savo broliams užsienie
čiams, kad turėtų aiškų vaizdą apie mūsų tautiškąjį meną.

Be to, dar laukia mūsų kongrese dainų ir sporto šventės. Lietuva — 
dainų šalis. Lietuvis dainuoja vargo spaudžiamas, dainuoja džiaugda
masis, daina jį lydi nuo lopšio iki karsto. Kongrese iš 10.000 jaunuo
lių krūtinių galingai suskambės lietuviška daina.

Į šį didingą jubiliejinį kongresą atvažiuos mūsų broliai ir sesės 
amerikiečiai „Vyčiai" (išplaukia gegužės mėnesį).

Tad, jei mūsų neužmiršta sesės amerikietės, gyvenančios tais pa
čiais idealais, kurias skiria beribė erdvė ir tolimieji vandenynai, pilnai 
pasitikim, kad neužmirš ir mūsų gerosios sesės, mokslūs einančios kata
likės mergaitės ir visos suprantančios mūsų kilnius idealus ir gražius 
darbus, padės mums savo patarimais ar prisidės darbu prie šio ren
giamo didžiulio jubiliejinio kongreso. Mūsų džiaugsmas tegul būna 
jūsų džiaugsmas, mūsų pasisekimas— jūsų pasisekimas. Sujungus pro
tą, didelius pasiryžimus ir darbą, kongresą vainikuosime gražių darbų 
vainiku.

• Šv. Kazimiero šventė Kauno kalėjime. „Soterijos" Draugija bu
vo suruošusi Kauno kalėjime šv. Kazimiero šventę, 9 vai. kalėjimo kop
lyčioje kan. Steponaitis atlaikė pamaldas, per kurias giedojo Įgulos 
Bažnyčios choras, diriguojamas p. Dambrausko.

10 vai. kalėjimo mokyklos patalpose įvyko koncertas.
Dr. V. Karvelienė pasakė įžangos (žodį apie Šv. Kazimiero reikšmę 

mūsų tautos gyvenime ir pasveikino nuolatinius kalinių lankytojus 
varduvininkus: p-lę Aksomaitytę ir p. Iričiūrą, atvaizduodama jų pa
sidarbavimą „Soterijos" Draugijoj.

Meninę dalį pradėjo p. Inčiūra šventei pritaikytu nuosaviu eilė
raščiu — Šv. Kazimieras. Dalyvavo: p. p. Zaniauskaitė - Lelėnienė, 
Dvarionaitė - Montvydienė, K. ir J. Šulginai, Strimaitis, Petrauskaitė, 
Stanišauskas, Urbonas, Steponavičius, Milaševičiūtė, Jaščemskytė, 
Rasplochaitė, A. Dragūnaitė, A. Laurinaitytė, Stanišauskaitė,

„Soterijos" Draugija džiaugiasi kas kart susilaukdama vis naujų 
pajėgų iš’menininkų tarpo, naujų savo idėjų talkininkų.

• Ketvertukas, penketukas, šešetukas. Žiniomis iš Indijos, ten viena moteris
pagimdė šešetą vaikų. Tai didelė retenybė. Iki šiol garsėdavo Kanados penketukas, 
kuris, valstybės lėšomis išlaikomąs, gražiai, sveikai auga. Lietuva turėjo ketvirtuką. 
Vaikučius buvo pagimdžiusi Liepynų kaimo ūkininkė Juraitienė. Trys vaikučiai ir 
pati motina mirė. Buvo neturtinga, o kiti jos gyvenimu ir likimu laiku nepasirūpi
no __
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INTELIGENTĖMS — STUDENTĖMS
Tokiu vardu dažnai laikraščiuose skaitome pranešimą. Kartais paskelbta konfe

rencijos tema ir daugiau nieko ir niekur jokių žinių nerandame, kas yra tos inteligen
tės ir studentės, kurios buriasi religiniams tikslams? ■ _

Inteligenčių - Studenčių religinio susibūrimo ratelis įsisteigė 1936 m. gru- 
džio mėn. 4 d. Moteris inteligentė, tiesa, turi kultūrines, meno, mokslo organizacijas, 
bet specifiškai religinės ji neturėjo. Inteligentės - studentės susirinko, kad bendro
mis jėgomis užpildytų tą spragą, kad be politinių, socialinių pažiūrų skirtumų, be ypatin
gų pareigų ir pažadų būtų galima susikaupti, užmiršus tai, kas kasdieniška ir mate
riališka, įsigilinti ir apmąstyti dvasinius dalykus.

Iš pradžių susirinkimai buvo daromi du kartu per mėnesį. Jokių ypatingų paža- 
- dų ir pareigų nebuvo paskirta. Kiekviena inteligentė, pagal savo, norą, galėjo ateiti 

arba ne. Iš pat pradžių visas sudomino sena ir kartu moderniškiausia tema: Kris
tus ir moterys. Kristus ir jo laiko moterys: ligonė moteris ir gydąs ją Kristus; Morta 
ir jos sesuo Marija ir Kristus; Samaritonė ir Kristus,; geras dvasios vadas ir pranašas; 
nusidėjusi moteris, kurią žydai ketino akmenimis užmušti ir Kristus ją gelbiąs, jai 
viską dovanojąs ir ją nuraminęs; Kristus ir Marijos Magdaliėtės atsivertimas, jos mei
lė Jam; Kristus ir Jo Motina visur buvo Sūnų lydinti ir Jį globojanti; Kristus ir vi
so pasaulio moterys; Kristus ir moteris inteligentė dabar; Krikščionybė'ir moteris; 
Evangelijos, krikščionybės ir katalikybės pažiūros į moterį ir t. t. '

Be to, buvo nagrinėjami atskiri klausimai, dažniausiai pačių klausytojų iškelti, pa v., 
Anglijos karaliaus Eduardo VIII pasielgimo reikšmė viešajai dorovei ir kt. Taip pat 
buvo nagrinėjama apologetinio pobūdžio tema: Celibatas Bažnyčioj.

Tokios temos buvo nagrinėjamos pernai. Rudenį auditorija dar gausingesnė 
susirinko: naujos klausytojos, naujos mintys, nauji sumanymai. Jau per maža buvo 
rinktis du kartu per mėnesį. Dabar jau renkamasi kiekvieną pirmadienį.

šią žiemą pagrindinė ascetinė tema apmąstymui paimta Marija. Marija mūsų Už
tarytoja, mūsų Tarpininkė pas Tėvą, Mąstant apie Mariją kaip Tarpininkę iškilo 
mintis — per Mariją prie Jėzaus, per Ją kreiptis į Jos dieviškąjį Sūnų, Ją parinkti 
sau valdovu, Jos gyvenimo kelią paimti savo keliu. Pasiaukoti Marijai, Jos globai at
siduoti, Jai pavesti savo darbus, mintis ir sumanymus. Jai pašvęsti savo sielą, širdį, 
save, savo artimuosius, draugus ir priešus. Per Mariją prie Jėzaus!

Tai minčiai realizuoti buvo susibūrimas performuotas į Marijos Sodaliciją. So- 
dalicija neužsidarė vien tiktai savo narių tarpe ir neatstūmė tų, kurios formaliai prie 
jos neprisidėjo, bet mielai jas priėmė ir ragina susirinkimus lankyti.

. ■ c -Konferencijos tęsiamos toliau. Nagrinėjamos paskiros konkrečios temos: Masa- 
ryko pažiūra į religiją, krikščionybę, katalikybę, jo mintys apie Jėzų, žmogaus sielą.

Viena iš įdomiausių temų šįmet, pačių klausytojų iškelta, yra: „Kas įvedė išpa
žintį į Katalikų Bažnyčią tokią, kokia ji dabar yra?

Teko sužinoti, kad ateity bus nagrinėjami apologetiniai klausimai iš Senojo ir 
Naujojo įstatymų ir numatomas paskaitų ciklas „Moteris ir kunigystė“.

Visos temos nagrinėjamos nuodugniai, moksliškai ir istoriškai pamatuojamos. 
Nagrinėjimas vienos temos kartais tęsėsi keletą konferencijų ar net visą mėnesį. Jos 
įdomios giliai tikinčiai katalikei, lygiai kaip ir toliau religinio gyvenimo stovinčiai, ar
ba net ilgau nepraktkavusiai inteligentei.

Kiekviena konferencija baigiama įspūdinga malda. Kad mūsų mintys ir pasiry
žimas nebūtų vien tiktai abstrakcija ir svajonė, tat prašome, kad Marija Sutvirtintų 
mus, palaimintų mūsų idealus. Renkamės prie Jos altoriaus, klaupiamės prie Jos kojų
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ir galinga giesmė „Marija, Marija“ išsiveržia iš musų lupų ir širdžių. Toliau eina bend
ras pasiaukojimo aktas: Šv. Panelė... aš trokšdama Tau tarnauti; renkuosi Tave savo 
Valdove... Motina ir Užtarytoja... esu tvirtai pasiryžusi visados Tau tarnauti... 
rūpinsiuos, kad ir kiti būtų Tau ištikimi. . . Priimk mane į savo ištikimųjų vaikų ? 
eiles... kad* jau niekados nenuliūdinčiau Tavųjų ir Tavo Sūnaus akių... neapleisk 
manęs mirties valandoje... '

Inteligente, ar nenorėtum taip pat atsiklaupti prie Marijos kojų ir jai pasiaukoti 
Ar nenorėtum sekti Marijos pėdomis ir vesti kitas sielas prie mylinčios, guodžiančios 
Marijos širdies? Per Mariją prie Jėzaus! Sodalicietė

MOTINOS DIENOS JUBILIEJUS

Beveik prieš dešimtį metų, t. y. 1929 m. kovo mėn. 15 d. L. K. Moterų Vyriausias 
Sekretoriatas sekdamas kultūringųjų tautų papročius, nutarė švęsti ir Lietuvoje nau
ją šventę, būtent: Motinos Dieną. Tą nutarimą pranešė visoms savo organizacijoms.

Pas mus kaip ir kitur tai dienai minėti, paskirta gegužės mėn. pirmas sekmadie
nis. 1919 m. gegužės mėn. 6 d. ši šventė mūsų tėvynėje pirmą kartą buvo viešai įgy
vendinta.

Tur būt, ciabai neberasime Lietuvoje nė mažiausio provincijos miestelio, kaimo, 
mokyklos, nei k et kokios draugijos, kame nebūtų lietuvė motina tinkamai pagerbta. 
Tą pagarbą ji ne tik teisingai, bet dar su didžiausiu perteklių yra nusipelnusi.

Negalime tylomis praeiti ir galvos nenulenkus mūsų ypač kaimietei motinai, ku
ri sunkia baudžiavos našta prislėgta, nepasidavė svetimųjų įtakon, nesusigundė jų 
vyliais. Tik tyliai lietuvė motina dirbo tais sunkiais tėvynės nelaisvėje merdėjimo me
tais. Ašaromis ir kančiomis,. Širdies ir dvasios kentėjimais, palaužtomis jėgomis ir pa
kirstu gyvenimu, .kantriai ir tyliai susikaupusi laukė naujos aušros, pranešančios giedrų 
rytojų. Tad su viltimi ilgomis nakties valandomis, ratelį sukdamos, mokė sūnų gim
tąja kalba maskolių uždraustus raštus skaityti.

Lie atvė < motina ne tik išsaugojo vieną brangiausią kiekvienos tautos dvasinį tur
tą - kalbą, bet taip pat išaugino ir aukojo tėvynei sūnus, tikybai dvasininkus, kultū
rai darbininkus, tautai karžygius.

Geriausia piogo, vaikams savo meilei, prisirišimui bei pagarbai parodyti moti
noms, bus šį pavasarį 1938 m. gegužės mėn. 1 diena, kai švęsime tos taip didingos ir 
garbingos Mokinos Dienos dešimties metų sukaktį Lietuvoje, tam paminėjimui rengtis 
laikas jam pagalvoti,

' DIDINGAS BIRUTEI PAMINKLAS
- • -

D. L. Kur.. Birutės Karininkų šeimų Draugijos ir šaulių moterų iniciatyva bus 
statomas didingas Birutės paminklas Palangoje. Paminklo projektą gamina skulpt. 
V. Grybas.

Para nkias kaštuosiąs per 60.000 litų. Renkant aukas ir rengiantis prie paminklo 
statybos kyla mintis, ar nebūtų racionalu, kad šiam paminklui medžiaga būtų nau
dojama varis, kurį reikėtų surinkti iŠ visos Lietuvos. Dar daug kur kaimuose yra 
nemaža užsilikusių prieškarinių laikų varinių indų, darbo įrankių, virtuvės reikmenų 
ir šiaip įvairių daiktų. Pavarius propogandą ir gerai suorganizavus varinių atliekamų 
daiktų rinkliavą būtų galima surinkti nemaža vertingos medžiagos.
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
August Gailit, TOMAS NIPERNADIS. Novelių romanas. Išvertė 

H. Korsakienė. Literatūros Ponteonas N. 25. Spaudos Fondo leidinys. 
Kaina Lt. 3,50.

Julius Butėnas, ŽEMAITĖ. Spaudos Fondo leidinys. 227 pusi. Kai
na Lt. 3. —

IV-tojo Lietuvos gydytojų kongreso darbai. Kaunas, 1929. Pust 
468. Kaina nepažymėta.

P. Orintaitė, DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI. Romanas. 359 psl. Lt. 4. 
Tai provincijos miestelio gyvenimo romanas, kuriame vaizduojama lab
daringi baliai, asmeniškos išgertuvės, klubai ir visa atmosfera, žlug
danti idealistines pastangas į kultūrinį kilimą. Bet čia atsiranda as
menų, kurie randa prasmingesnio gyvenimo kelių.

Dr. A. Maceina, SOČI J ALINIS TEISINGUMAS. Kapitalizmo žlu
gimas ir naujos santvarkos soči jaliniai principai. Sakalas. Didelio 
form. 248 psl. Lt. 5. Šioje didelėje moksliškai parašytoje knygoje au
torius kelia aktualų ir labai opų turtų — pertekliaus padalinimo reika
lą ir naujų socijalinių principų realizavimą visose gyvenimo srityse.

ŽEMAIČIAI. Žemaičių rašytojų prozos ir poezijos antologija. Sure
dagavo St. Anglickis. Išleido Sakalas. Didelio formato 246 psl. Lt. 7. 
Su kūrybos pavyzdžiais ir biografijomis dalyvauja Vydūnas, I. Simonai
tytė,' Butkų Juzė, S. Čiurlionienė, M. Vaitkus, St. Anglickis, F. Nevera- 
vičius, J. Šimkus, N. Mazalaitė, St. Santvaras, Pr. Genys, St. Būdavas, 
Kl. Dulkė, P. Gintalas, M. Linkevičius. Visų rašytojų foto su autogra
fais įdėta atskirai, kreidiniame popieriuje.

Generolas A. Niesselis, buvęs Santarvininkų Komisijos Baltijos 
Kraštuose pirm,, VOKIEČIŲ IŠSIKRAUSTYMAS IŠ BALTIJOS KRAŠTŲ 
(ir iš Lietuvos). Memuarai. Iš prancūzų k. išvertė J. Griška. Tai dide
lis, rimtas, dokumentalinis veikalas vokiečių galvosenai tirti, jų pla
nams ir veikimui pažinti ir Lietuvos Nepriklausomybės pirmoms die
noms paminėti.

Dr. A. Kučinskas, PRANCŪZŲ KALBOS GRAMATIKA. Vadovėlis 
Šviet. Min. Knygų Tikr. Komisijos aprobuotas, priderintas prie reformuo
tosios mokyklos programos ir taikomas daugiau aukštesnėms gimn. 
klasėms, tačiau jis gerai tinka ir šiaip asmenims kalbos mokymosi prak
tikai studijuojantiems pranc. kalbą ir norintiems savo žinias pagilinti 
ir patobulinti.

Leidėja - redaktorė O.GAIGALAITĖ - BELECKIENĖ
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Negavusios „NaujosiosVaiduilutės" kurio nors numerio ar nepa
kankamą egz. skaičių, prašomos kreiptis į vietos paštą. Šiais metais 
administracija trūkstamų egzempliorių tiesiogiai skaitytojoms neteikia.

„Namie ir svečiuose“ —

— „Naujosios Vaidilutės*
f ' ’ v

skaitytojoms dovana
Turinyje: namų ūkis, buto sutvarkymas, svečių priėmi
mas, apsirengimas įvairiais atvejais, gražus elgesys 
ir k. Knyga bus išsiuntinėta vėliau.

Žaidimas ir Žaislas —
■ 1 ‘ -M

Mokytojoms, darželių vedėjoms ir motinoms!
Gaunama „N. V." adm-joj. Laisvės ai. 3 b ir visuose knygynuose.
Kaina Lt. 1,20. (galima pašto ženklais).

Nėra lietuvio pasaulyje)
kuris nemėgsta skanių, tradicinių lietuviškų valgių. Juos pagaminti 
labai lengva naudojantis knyga „Ką valgome". Galima gauti „Mo
ters" Administracijoj, Kaunas, Mickevičiaus g. 28. Kainuoja tik
i lit. 50 et.
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įsaa m. visos inteligentės moterys Klauso muzikes
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kąja struktūra, balso natūralumu, 
silektyvumu ir kitomis geromis 
savybėmis toli pralenkia bet kokį 
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ir tobulą radijo aparatą. MENDE 
tinka miestui ir kaimui.
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