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NAUJOJI VAIDILUTĖ
MOTERŲ KULTŪRINIO GYVENIMO ŽURNALAS

’• v . • . , •

■V

Nr.4(151) 1938 metų balandžio mėn. ~ XVIII

Neseniai mus pasiekė siaubingas gandas, nešąs visai tautai dide
lio rūpesčio, rimties ir bandymo valandas. Lenkijos patiekta ultima- 
tyvinė nota pastatė mus prieš jėgos spaudimą ir prievartą — sutikti su 
jų pasiūlymu arba gintis iki kraujo lašo ... Lietuva padarė istorinį 
žingsnį . . . Pasirinktas pirmasis kelias — užmegzti diplomatiniai san
tykiai su Lenkija. Skausmingai visa tauta išgyveno mums padarytą di
delį pažeminimą — ne teisės ir teisingumo pagrindais sutvarkyti tarp
valstybinius santykius, bet galingesnio jėga ir grasinimais. Ar tos au
kos iš mūsų pakaks? Atsiminus 1920 metais padarytą su lenkais Su
valkų sutartį, kuri į antrą dieną buvo jų sulaužyta ir iki šiandien ne
atitaisyta, kyla klausimas —ar tas laimėjimas jų nepadrąsins nau
jiems netikėtumams lietuvių tautai?

Mūsų tauta daug kentėjusi, daug skaudžių neteisybių išgyvenusi, 
atkakliai ir nepaliaujamai kovojusi ir daug aukų sudėjusi, siekdama 
savo valstybę naujai įkurti, to skaudaus fakto giliai paliesta ir užgau
ta, dar aiškiau suprato ir dar gyviau pajautė reikalą telkti visas jėgas, 
visus išteklius, intensyviai ir kuriamai dirbti savo tėvynei. Didelis bu- 

. ■ ■ • I ■ ' ■ . . ■ . ' . . ■ ■

vo uždavinys ir sunkus kelias į nepriklausomybę, betgi nemažesnė pa
reiga ir atsakomybė, prieš visas kartas, nesusiaurintą, nepalaužtą ir 
nemindžiojamą nepriklausomybę išlaikyti bei apginti.

Lietuvė kuriamuoju užsimojimu, savo darbu, pasišventimu ir ko
va už tautos idealus yra daug kartų įrodžiusi susipratimą ir supratimą 
bendrų gyvenamojo momento tautos reikalų. Ir šiuo kart ji jautriai 
išgyvena ir rimtai vertina išvidinės ir išorinės tautos stiprybės, vieny
bės ir konsolidacijos reikalą. Ryžtingos ir ištikimai ištvermingos tau- 
tos dvasios kėlimas ir skatinimas, ginklo jėgų stiprinimas ir apsigynimo 
priemonių rūpinimas, visos tautos glaudi ir nuoširdi vienybė — štai

• ■ * ► ' * 

pirmaeilis mūsų siekimas ir didžiausias laidas prieš brutalią svetimųjų 
prievartą ir pasikėsinimus į išorės ir vidaus laisvę. Lietuve, tu visada 
budi ir veiki! '

' * • 193
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L fiburytė
* ■ •

■ ■ . t . - '

Moterys Velykų rytq ' '
> ‘ * . • . ’

Gyvename*) nepaprastai įdomius ir nuostabių svyravimų laikus. 
Daugelis gyvenimo formų, kurios yra išsisėmusios ir sustingusios, ne
beatitinka gyvenamam momentui. Gimsta naujas gyvenimas, neramus 
ir audringas, degąs naujų laikų ugnimi. Audringa naktis pagimdys 
naują gadynę. Šiuo metu ypatingai reikalingas moterims idealas, 
kurs, kaip žvaigždė jūrininkams, nušviestų kelią, vedantį į naują gy
venimo uostą.

Moterys ieško naujų gyvenimo kelių ir metodų, kad galėtų šį išse
kusį ir išblukusį gyvenimą pagražinti ir grąžinti prideramą garbę ir 
vietą.

Bęt ir moters širdis šiandien jaučia didelį tuštumą ir vienumą.
„Ar yra pasauly kas nors toks", klausia moterys savo širdyse, 

„kuris galėtų mums reikšti maloningumo, supratimo ir atsiliepimo, ku
rio mes trokštame?".

Tas klausimas stovi priešakyje kiekvieno linkimo skaityti vien ro
manus, linkimo, kuris nepradingsta nuo pat mergaitės amžiaus ryt-

•• . -• ■ - ■ v • ‘ vmečio iki tolimų subrendusio amžiaus vakarop linkstančių gyvenimo 
dienų. Suprantama, į jį atsakyti galėtų tobulas vyras, kuris sugebėtų 
priimti pasitikėjimą, neišnaudodamas jo piktam, suprasti atjautimo ieš
kančias širdis, nesukeliant neramumo, reikšti meilę be puikavimosi, 
remti stiprumu, kuris valdomas švelnumo, ir teikti simpatiją, kurią bū
tų galima saugiai priimti.

Moters vieniša širdis nuolat ieško idealaus žmogaus. Ar toks žmo
gus yra? Ilgą pasaulio istorijos laikotarpį tokio žmogaus nebuvo. Da
bar, yra žmogus į kurį moterys su pasitikėjimu kreipiasi, kuris kiekvie
noj smulkmenoj atitinka idealą, kurį moterys nešioja savo širdy, kuris 

• ' t

yra stiprus, bet ir mandagus, didvyriškas, bet ir švelnus, visados kant
rus, niekados neišsiblaškęs ar mąstąs vien apie save, kuris pažįsta 
moteris taip kiauriai, kad joms beveik nebėra reikalo pasakoti Jam

. * ♦
■ V . ’ . ■ ■ •

*) Rašant šį straipsnelį naudotasi įvairių autorių mintimis, o daugiausia A. 
Lord S. J. veikalėliu „Kristus ir Moteris“.

194 ■■
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savo sekretų, ir kuris neklystamai išsprendžia klausimus, su kuriais jos į Jį kreipiasi — tai Jėzus Kristus.Šis tobulus žmogus beveik prieš porą tūkstančių metų maloniai pažvelgė į moterų pasaulį. Jųjų žvilgsniai susitiko ir ji paliko Jam ištikima iki šiai dienai, nes moteris pajuto, kad tai yra vienintelis, kuris moka ir gali užpildyti jos širdies nerimą ir tuštumą ir sykiu duoti naujos jėgos, kuri virsta meile ir veiklumu.
Kristus daug rizikuoja. Nenorėdamas įstumti į nusiminimą nuodėmingos moteriškės, kuri Jo ieškojo, Jėzus net riz:kavo, kad visa žmonių grupė gali prarasti tikėjimą, jog Jis yra tikrai Mesijas. Jis ir fariziejai sėdėjo prie stalo vieno iš jų vyresniųjų namuose. Staiga atsidarė durys ir tarpdury atsistojo stebėtino grožio moteriškė. Fariziejai traukės atgal, rodydami pasibaisėjimą. Tai Marija Magdalietė, žinoma nusidėjėlė, kurios vardas buvo liūdnai išgarsėjęs po visą Judėją! Jau pats jos buvimas buvo dėmė ne vieno vyro namams. * i ’Bet moteriškė tarpdury nežiūrėjo į fariziejus, kurie traukė savo rūbus atgal, kad tik jos neprisiliestų. Jos akys sustojo prie Kristaus, kurs praeidamas pro ją gatvėje, pažvelgė į ją susirūpinusiomis, gailestingomis akimis. Nedrąsiai ji žengė į priekį. Ar Jis trauksis nuo jos, kaip kiti kad darė? Jos rankoje buvo brangaus tepalo indas, jos moteriškos širdies dovana,-kurią ji atnešė Jam. Ji sustojo ties Juo, ir tada — matydama, kad Jis nesitraukia nuo jos šalin, lyg nuo pasibaisėtinos būtybės — sukniubo prie Jo kojų, mazgojo jas savo paplūdusiomis ašaromis ir šluostė savo apsčiais plaukais.Fariziejai dabar perkėlė savo nepatenkintą žvilgsnį nuo Marijos Magdalietės ant Jėzaus.Tačiau Jėzus labiau vertino tos atgailaujančios moteriškės meilę, negu išpuikusių fariziejų tikėjimą, ir paliesta Jo gadestingo žvilgsnio Magdalena nusidėjėlė pasidarė Magdalena šventoji. Tokie žvilgsniai veda į šventumą. Tai buvo valanda, kada viso pasaulio paniekintos ir skriaustos moterys tapo pakeltos aukštyn, nors to pasaulis nenorėjo fariziejų asmenyje.Nuo tos dienos didžiausi pasauly nusidėjėliai nebebijo kniubti prieš tą vyrą, kuris nė kiek jos nepažemino, bet viską padarė jai atgimti. Jėzus žinojo, jog jei moterys paklysta, tai dažniausiai jos būna suvedžiotos savo pačių klaidingai suprastos širdies. Jos ieškojo meilės, o rado geidulius, ieškojo laimingumo, o liko sugautos jo blizgančio pasaito, atidavė pasitikėjimą, o rado apvylimą. Taip pat Jis žinojo, kad tos pačios sielos, kurios galėjo nuslysti į bedugnę, galėjo taip pat, prie’ Jo sugrįžusios, pasiekti aukštybes, » ■ • 195

5



Kristus moterį pakėlė ir išaukštino, užtat moterys Jo neužmiršo. 
Jos lydėjo Jį kely į Kalvarijos kalną. Prie vieno Jo kryžiaus kelio pa
sisukimo, Jo ausis pasiekė taip pat moterų nuoširdus gailestingumo 
verksmas ir raudojimas. Jis pakėlė savo akis nuo kieto kelio. Moterų 
būrelis stovėjo prie vienų namų baltos sienos, iš savo širdžių gelmės *■ . ‘ 
apverkdamas tą, kurs buvo toks ~maloningas moterims. Jam praeinant, 
jos tiesė prie Jo skausmu drebančias, sulaužtas rankas.

Kai Kristaus armijos kariai pabėgo jau pačiame pirmajame prie- . ■ *
šų puolime, kuris įvyko Gestėmanėje, tiktai drąsus mažutis moterų bū
relis ėjo paskui Kristų. Jos žengė Jo kruvinomis pėdomis į Kalvarijos 
viršūnę ir prisiėmė žydų neapykantą ir romėnų beširdiškumą, kad tik 
galėtų būti arčiau prie Jo Jam mirštant. .

Moterys ženge i Kalvarijos kalną. Iš kryžiaus aukštumos, Jis pa
žvelgė į pasaulį, norėdamas pamatyti, kas iš tikrųjų Jį myli. Tarp vi
sų veidų, kurie piktžodžiavo Jam ir žėrė ant Jo savo neapykantas, Jo 
žvilgsnis sustojo ant jauno šv. Jono veido, ant didingai, be ašarų ken
čiančios Jo Motinos veido, ant liūdinčiųjų šventųjų moterų veidų, ir 
ant prisiglaudusios prie Jo kryžiaus buvusios nusidėjėlės skausme pa
skendusios Magdalenos veido. Vienas vyras ir likusios ištikimos mo
terys, kurios išdrįso pakelti minios įniršimą, buvo prie Jo, kai Jis mi
rė. Išaušus Velykoms, Kristus pasirodė moterims, kurios buvo buvu
sios su Juo Kalvarijos kalne. Moterys nešė Jo pažeminimo dali, todėl 
joms pirmoms Jis leido dalyvauti Jo garbėje.

Ką pasakys moterys Velykų rytą pasauliui. Velykų rytas — isto
riškas rytas, kuris moterims suteikė ypatingą misiją: skleisti pasauly 
pilnutini katalikišką gyvenimą. Toks gyvenimas reikalauja dvejopos 
rūšies veiksmų, būtent: vidinių ir išorinių. „Vidiniai veiksmai pasireiš
kia Kristaus jėgų priėmimu, kad žmogus sutapęs su Juo taptų Jo gy
vu nariu; o išoriniai tų jėgų dalinimu kitiems, kad jie taptų Kristaus 
nariais; pirmieji siekia Kristų laimėti sau, o antrieji — kitus Kristui lai
mėti; pirmieji — pačiam išsilaikyti ir ištesėti Kristaus karalystėje, o 
antrieji — Kristaus karalystę praplėsti pasauly" (Kubina).

Velykų rytas moterims primena, jog jos yra išrinktos, pašauktos- • ’ . • ' •• «
ir pašvęstos, kad Jėzaus Kristaus gyvenimą, dvasią, žodžius ir valią pa
darytų regimus ir apčiuopiamus savyje, šeimoje, visuomenėje, tauto
je ir visame pasauly.

„Kiekvieną siela, kuri kyla, kelia pasaulį". „Būti yra svarbiau, ne
gu veikti". Toji moteris daugiausia nuveikia, kuri yra kilni asmenybė.

Velykų rytas moterį pašventė apaštale. Bet jei moteris nesisten
gia įsigyti gilaus stipraus, galingo vidujinio gyvenimo, veltui ar be- 

\ . - • . ■ ■ ■
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Sveikiname garbingą lietuvį, taidiško idealizmo, ir hu
maniškumo gyvendintąją

ddr. LOiidūna,
* * > »

minint savo 70 metą amžiaus ir HO m, kūrybinio darbo sukaktuves.

Cdinkime ^Jubiliatui savo dvasios kultūra ir žmoniškumu 
įveikti klintis ir ilgai ilgai .skleisti tautos vaikams aukščiausio 
žmoniškumo idealą,

>,Sraujosios ūąięlilulės" Redakcija

veik veltui aikvoja savo jėgas. Visada reikia atsiminti, kad vidujinis 
dvasios gyvenimas yra sėkmingo apaštalavimo sąlyga ir jo širdis.

Turi būti gera, sako kun. M. Krupavičius, jei nori užkirsti kelią blo
gybei, atitaisyti ją ar atpirkti dovanojimu. Turi būti stipri ir nepalau
žiama, jei nori sustiprinti tuos, kurie svyruoja. Turi būti teisinga, jei 
nori pataisyti neteisingumą ir savivalių. Turi būti skaisti, jei nori pa
imti iš dangaus šviesos ir paskleisti ją žemėje.

Kai pasaulis ėjo pražūties keliu — jam gelbėti moteris Marija pa
sišventė. Kai reikėjo gelbėti popiežių sostą, tai šv. Kotryna nukeliavo 
į Avignoną ir parvedė Popiežių iš tos Babilono nelaisvės atgal į Romą. 
Kai Prancūzijai grėsė pavojai, tai gelbėtoja atsirado Joana Arkietė. Kai 
šiandien žmogus iš savo pusiausvyros apskritai yra išblokštas, pasi
davęs jausmams, instinktams; palinkęs tik grynai materiališkai gyven
ti ir į visas savo veikimo sritis perkelti biologizmą; nepatenkintas, de
zorientuotas, nedoras, neramus, baimingas žmogus, kuris savimi ne
pasitiki, kuris akimirkos nuotaikai pasiduoda ir pats savy yra suskilęs, 
tai moterys (turi ateiti į pagalbą, į veiklią pagalbą. Moterys grįžusios 
nuo Kalvarijos kalno, moterys mačiusiosios su Kristumi Velykų rytą 
ir pagavusios veiklius meilės balsus, turi nešti nuvergusiems linksmą 
Kristaus pasveikinimą: „Pasitikėkite, aš pasaulį apgalėjau".

Moterys turi būti šiandien pirmosios, kurios Kristaus tiesas iš kny
gų pakels į gyvenimą. Kristaus prisikėlimą minės ne tam, kad tą die
ną devynis kartus daugiau girtuokliautų, kad paštas būtų užverstas 
sveikinimais, bet tam, kad naujai imtume gyventi: „Kristus kėlėsi iš nu
mirusiųjų ... kad ir mes gyventumėm nauju gyvenimu". (Rom. 6,4). Ir 
kad savo nauju gyvenimu būtumėm sąžinė tai visuomenės daliai, kur 
gyvenam ir dirbam.

197
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' M. Ąndziulytė -Ruginienė

Moters kultūrinė kūryba
Reikia pasidžiaugti, kad pastaruoju laiku imtasi „Naujojoje Vaidi

lutėje" gvildenti painią kultūrinės moters kūrybos problemą. Vertingas 
šiuo atžvilgiu p. J. Maceinienės straipsnis „Mergaitės ugdymas kultū
rinei kūrybai", tilpęs paskutiniame šių metų „Naujosios Vaidilutės" 
Nr., nagrinėja klausimą iš psichologinės ir pedagoginės pusės ir sykiu 
nutiesia kai kurias ateities gaires. Aš šia proga norėčiau mesti žvilgs
nį į praeitį ir, patikrinus psichologines ir istorines kultūrinės moters 
kūrybos sąlygas, pažiūrėti ką vis dėlto moteris, nežiūrint visų kliūčių, 
yra kultūrai davusi1).

Nėra, berods, reikalo aiškintis, kad šį komplikuotą ir nepaprastai 
platų klausimą nebus galima žurnalo rėmuose išsamiai išgvildenti.

Sąvoka kultūrinis - kultūra yra gana neribota ir keitusi istorinėj 
raidoj savo turinį. Terminas, kilęs iš lotyniško žodžio colere - cultum, 
pradžioje apėmė vien įvairias žmogaus pastangas žemės našumui pa
kelti. Romėnai težinojo vien cultura agri — terminą, kurį jie taikė išim
tinai. žemės darbams, jos kultūrai. Vėliau juo buvo pažymimos ir 
visos kitos žmogaus pastangos gamtos jėgoms apvaldyti ir jas privers
ti tarnauti žmogui. .

Bet ir visas žmogaus gyvenimas yra juk ne kas kita, kaip nuolati
nė kova su gamta; tai nesibaigęs žmogaus proto, valios, o kartais ir 
kūno pajėgų įtempimas materijai nugalėti. . Š i s t a t s ą m o- 
ningas žmogaus veikimas gamtai a p va 1 d y t i 
ir k a r tu to veikimo p a d a r i n i a i * ir sudarė viduriniųjų 
ir pradžios naujųjų amžių kultūros spvokos turinį.

O tie žmogaus proto ir valios veikimo padariniai yra iš tikrųjų 
nuostabūs. Būdamas kūnu ir bendrai visa savo fiziologine prigimtimi 
žymiai silpnesnis už daugelį žemės gyvūnų ir toks menkutis palyginus 
su siaubingomis gamtos galybėmis, žmogus, nors jis atsirado žemėje ir 
vėliau už daugelį kitų gyvių, nepaprastai greitai ir nuosekliai nuka-

1) Kai kuriomis mintimis šiuo klausimu esu bene prieš porą metų pasidalinusi su 
studenčių giedrininkių būreliu. •

198 '
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riavo gyvąją ir negyvąją gamtą, užvaldė žemę ir požemį, vandenynus 
ir erdvę — žmogus, gamtos dalelę, sukūrė kultūrą • natūros' antite
zę, jos jėgų saistytoją ir beširdę valdovę. Bet kad žmogus, kaipo gam
tos dalis, pats nevirstų savo sukurtosios kultūros vergu, jis turėjo pa
sirūpinti savo kūriančiąja, dieviškos kilmės bei panašumo, dvasia pa
kilti virš materiales, kad ir sukultūrintos, aplinkos į transcendentinį pa
saulį — didžiųjų Tiesos, Gėrio ir Grožio idealų sritis, kur jis jau nebe- 
valdo, bet savo laisva ir protinga valia pats jiems tarnauja.

Šitos tat žmogaus dvasios p a s t a n g o s ta r- 
nauti Tiesai, Gėriui ir Grožiui ir tų pastan
gų rezultatai ir yra tikroji kultūros sąvokos esmė bei turinys.

Šia prasme ji ir yra vartojama mūsų laikais. Kai šios pastangos 
ir jų padariniai išsilieja į bet kurias išorės formas — mokslo, mena kū
rinių ar įstaigų pavidale — tuomet kalbama apie kultūrines gėrybes. 
O visi tie žmogaus kūrybos padariniai, kurie tarnauja jo biologiniems 
reikalavimams patenkinti ir jo, kaipo visuomenės ir iš dalies valstybės 
nario gyvenimui patobulinti — pramonė, prekyba, susisiekimas, iš vi
so technika ir k. —- visa tai šiandien pažymima civilizacijos terminu. 
Aišku, kad kultūra ir civilizacija, kaipo to paties žmogaus kūrybinės 
dvasios-išdavos, yra artimai tarp savęs susijusios ir nubrėžti tarp jų 
aiškesnę ribą nevisada yra galima. Civilizacija, savo pirmosiomis 
apraiškomis, yra ankstybesnės kilmės, bet užtat kultūra su savo įvai- 
rialytėmis gėrybėmis yra aukščiausia žmogaus dvasios produkcija.

Iškilti virš visos augmenijos ir gyvūnijos, sukurti civilizaciją ir ypač 
nuostabiąją šių dienų kultūrą žmogus nebūtų įstengęs be tam tikrų psi
chologinių ir materialinių faktorių bei sąlygų.

Pirmasis faktorius, ypač daug padėjęs žmogui kopti į viršūnes, yra 
jo toli ir giliai žvelgiąs protas. Jo dėka žmogus sugeba pakilti į trans- 
cendantines sritis ir čia, kad ir trumpą akimirksnį, pabuvoti Tiesos, 
Gėrio ir Grožio idealų artybėje. Tai grynojo proto jėga. Praktiškuoju 
savo protu žmogus įstengia apvaldyti tikrovę, ją kritiškai vertinti, pa
lyginti su idealu ir surasti priemonių ją prie idealinės būklės artinti.

Tiek praktiškąjam, tiek grynąjam protui nemaža padeda intuicija 
ir kuriamoji vaizduotė, kurios nekartą visai netikėtai jį atveda į nepa
žįstamas slėpiningas išradimų ir kūrybos sritis.

Antrasis faktorius •— laisvoji valia. Kūrybai yra reikalinga dve
jopa laisvė: materialinė ir psichologinė. Ir neužtenka vien faktinai 
turėti šią dvejopą laisvę, bet reikia tvirtai ja tikėti, būti giliausiai įsi
sąmoninus, kad ją tikrai turima ir kad jokie varžtai jai negresia. Nėra 
pagrindo manyti, kad vergų tarpe nėra buvę genialaus proto žmonių, 
tačiau,-neturėdami laisvės, jie nedaug ką sukūrė.
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Viena svarbiausių psichologinių kūrybos sąlygų yra tikėjimas sa
vo kūrybiniu pajėgumu. Kai šitoks asmeninis įsitikinimas, subjektyvus 

- tikėjimas savo išgalėmis sutampa su objektyviuoju, t. y. kai ir kiti žmo
nės tiki to ar kito asmens kūrybinei potencijai, tuomet susidaro ypa- 

• ’ ' ‘ ’ ■ • t .

tingai palankios psichologinės, o kartais ir materialinės, kūrybos są
lygos. ... _

Netikslus ir neteisingas būtų moters kultūrinio vaidmens supra
timas ir vertinimas nepatikrinus pirma, ar čia paminėti patys svarbiau
sieji kūrybos faktoriai buvo jai visuomet palankūs ir ar ji turėjo bent 
minimalines psichologines ir materialines sąlygas, reikalingas bet ku
riai kūrybai.

Nesigilinant į ginčus dėl bendrojo moters kūrybinio pajėgumo, o 
ypač dėl jos proto vertės, trumpai tik pažymėsiu, kad, daugumos šių 
dienų psichologą nuomone, moteris turi stipresnę intuiciją ir praktišką
jį protą, vyras — teoretišką j į. Vaizduotės galia yra. abudu lygiai pri
gimties apdovanoti. Tačiau sakoma, kad moters vaizduotė esanti la
kesnė.

' Dėl įvairių istorinių aplinkybių, ypač dėl nuolatinės savo teisinės 
ir socialinės priklausomybės, moteris arba visai neturėjo arba turėjo

• ‘ t

tik daliną moralinę ir materialinę laisvę. Be to, ilgus amžius niekina- 
ma, beveik visur laikoma silpnąja lytimi, moteris nustojo tikėti betku- 
riuo savo kūrybiniu pajėgumu, o kad kartais ir tikėjo, nedrįso jį pa
reikšti, nes tam, nuo kurio parėjo jos likimas ir visas gyvenimas, pa
prastai patikdavo ją matyti kūnu ir dvasia bejėgę, paklusnią ir bevalę 
jo vyriškos valios vykintoją. Ir tas tariamasis moters silpnumas, nuo
lankumas buvo giriamas, apdainuojamas, poetų garbinamas, tikruoju 
moteriškumu vadinamas, o viso to šviesoje juo stipriau reiškėsi vyro 
protas, valia, pasitikėjimas — dalykai tariamai tikrąjį vyriškumą pa- 
žymintieji.

Kiek visa tai turėjo įtakos moters kūrybai, ypač jos intelektuali
niam pajėgumui, gerai parodo charakteringi šiuo atžvilgiu Allers'o tyri
mų rezultatai. Pastebėjęs, kad: „Verta dėmesio yra ta aplinkybė, jog 
pastaraisiais metais, pradėjus nykti anksčiau visur dominavusiam įsi
tikinimui apie moters intelektualinį menkumą, susilaukėme visos eilės 
pirmos vertės, grynai abstrakčiai - intelektualinių, filosofinių moterų 
veikalų", toliau Allers'as paduoda būdingus vieno didmiesčio abiejų 
lyčių abiturientų intelektualinio pajėgumo tyrimo davinius. Bendrai 
imant, pajėgesni pasirodė berniukai, tačiau tiriamųjų tarpe buvo ke
lios mergaitės nepaprasto intelektualinio stiprumo. Tolimesni tyrimai 
parodė, kad visos jos, be išimties, buvo kilusios iš šeimų, kur moteris 
buvo visiškai lygiateisė vyrui, ar tai vesdama kartu su juo kokią įmonę,
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at visai savarankiškai gyvendama. „To#r mergaitės, daro pagaliau iš
vadą Allers, nebuvo patyrusios moterį žeminančios būklės, jose riebu 
vo įsigalėjusi nuomonė, kad moteriai jau iš anksto yra gyvenime skir
tas antraeilis vaidmuo ir todėl nebuvo nustojusios pasitikėjimo savo 
kūrybinėmis išgalėmis net tiems darbams, kurie rodėsi esą rezervuo
ti išimtinai vyrui, jos nebuvo praradusios drąsos ir su visu tat savo su
gebėjimų įkarščiu ėmėsi spręsti joms tyrimų metu pavestus uždą vi- 
mus ).

Šalia to, visais amžiais buvo moteriai įkalbama, kad šeima yra jos 
vienintelis ir aukščiausias paskyrimas, jos gyvenimo tikslas ir prasmė. 
Tuo būdu pavyko moterį pririšti prie šeimos sū kūnu ir siela. Šeima, 
o ypač motiniškumas, yra, be abejo, vienas svarbiausių moters gyveni
mo uždavinių. To niekas negali neigti, o ir pati moteris nenori ir ne
gali jo atsisakyti. Tačiau tai yra tik jos gyvenimo uždavinys 
ir tai ne v i e n i n t e 1 i s ir ne pats svarbiausias. Moteris, kaip ž m o- 
g us, yra lygiai kaip ir Vyras pašaukta tarnauti Tiesai, Gėriui ir Gro
žiui ir savo asmenybės kūrimu ir tobulinimu prie jų artėti. Galutinis 
šių idealų atsiekimas yra aukščiausias ir tikrasis moters, kaip ir iš viso 
žmogaus, gyvenimo tikslas. » ‘ • *

Apie šią paprastą tiesą buvo visiškai pamiršta seniau, apie tai,• , ■ ■ ■ *deja, per dažnai pamirštama ir dabar. Moteris paverčiama grynai 
lytiniu padaru, kurio net žmogiškas pradas imtasi tam tikrais istorijos 
laikotarpiais kvestijonuoti.

Taigi tiek psichologinės, tiek materialinės kūrybos sąlygos nebu-, 
vo, ir nėra dar, abiem lytim lygiai palankios. Moteriai palankesnės jos “ ' * . * • » 
buvo, tenka manyti, priešistoriniame laikotarpyje ir pradžioje istorinės 
gadynės, kol ji naudojosi didesne laisve ir savarankumu, na, ir pasta
raisiais dešimtmečiais, kai ji vėl pradeda atgauti teisę laisvai galvoti 
ir veikti.

Apie moters kultūrinę veiklą priešistorinėje epochoje netenka, be 
abejo, plačiau kalbėti, nes iš viso tai kas apie šio laikmečio žmogų 
kalbama, yra tik spėliojimai. Spėliojimais iš dalies atsiremia ir išve
džiojimai apie pirmuosius istorinius amžius. Neaiškus yra, be kita ko, 
ir matriarchato klausimas. Nauji Baschofeno ir kitų tyrimai, šiuo rei
kalu duoda pagrindo manyti, kad gynekokratija (moterų valdymas) yra 
buvusi daugelio tautų, neatsižiūrint klimato ir rasės skirtumų, pirmoji f ■ .visuomeninio gyvenimo forma. Jos pėdsakų esą Egipte, įvairiose Azi
jos tautose ir už vis daugiausia Graikijoje, kur vėliau prasidėjusi ilga 
ir sunki koya moterų sū vyrais dėl pirmenybės pasibaigė moterų, kaip / - _

1) Allers, Das Werden der sittlichen Person, 212.
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fiziniai silpnesnių, pralaimėjimu. Ta kova ir buvusi viena svarbiausių 
priežasčių to baisaus graikų moters vėlesniųjų amžių pavergimo, ku
riam neprilygo ir Azijos barbarų žiaurumas. Gynekokratijos žymių - 
randama taip pat pas keltus, germanus ir kitus senuosius Europos 
gyventojus. Iš viso to gal derėtų daryti išvadą, kad pasaulio 
JCūrėjas ar nebus tik moteriai, kaipo žmonijos motinai, įda
vęs gyvenimo vairą, o ne vyrui, kaip dabar paprastai tikrina
ma. Vyras, atrodo, bus tą vairą tik jėga paėmęs ir tą pačia jėga pa
rėmė ir vėlesniąją savo teisę į jį.

Be to, pats faktas, kad gynekokratija yra buvusi seniausioji valdy
mo forma, duoda pagrindo spėlioti, kad moters viršenybės periodas su
tampa su vienu stipriausių civilizacijos kūrimo periodų. Tai paleolito 
ir neolito epochos, kuriose žmogus atranda arba sukuria svarbiausius 
civilizuoto gyvenimo reikmenis, pradedant akmens išdirbiniais, bai
giant keramikos ir tekstilės menu. Pagaliau jis pasigamino žemės iš- 
dirbimo įrankius, jais padarė žemę našią ir derlingą, pats prie jos pri
sirišo ir virto sėsliu. Žmogaus perėjimas nuo klajoklio prie sėslaus 
gyvenimo yra labai reikšmingas civilizacijos ir sykiu kultūros evoliuci
jos momentas, nes nuo jo prasideda ytin stipri ir pastovi civilizacinė ir 
kultūrinė kūryba. Kiek kuri lytis yra tikrai nusipelniusi tų pirmųjų, 
žmogaus ekzistencijai būtiniausių, išradimų srityje, sunku yra tiksliai 
nustatyti, tačiau nėra abejonės, kad moteris savo prigimtimi daugiau 
yra linkusi prie sėslaus gyvenimo nei vyras. Bet ir senesnieji istori
niai šaltiniai paprastai vaizduoja vyrą karuose arba medžioklėje, ku
rie jau patys per save yra destrukcijos, o ne kūrybos veiksniai; mo
teris gi — gimdo ir auklėja vaikus, juos maitina pačios uždirbtu mais
tu ir rengia pačios padarytu drabužiu. Ratelio išradimą neveltui se
nieji kiniečiai priskyrė karalienei Jao, egiptiečiai — deivei Isis, o grai
kai — Atėnai.

Be to, moteris yra pirmoji, ir pradžioje vienintelė, savo šeimos na
rių gydytoja. Ji įvairiomis gydomomis žolelėmis padėjo pagrindą me
dicinai.

Pagaliau moteris, kaip pasakoja, pavyzdžiui, romėnų istorikas Ta
citas apie germanus, buvo ne tik viso namų ūkio tvarkytoja, bet pra
džioje ir vienintelė žemės dirbėja, nes vyrai sugrįžę iš karo ar medžiok- 
lės paprastai vien ilsėdavosi arba lėbaudavo.

Tuo tat būdu moteris yra sukūrusi nemaža civilizacijos ir net kul
tūros gėrybių, bet ji kūrė tik tol, kol ji buvo laisva. Tokioje Graikijoje, 
pavyzdžiui, dar Homero „Ilijados" laikmečio moteris yra savarankiš
ka, sąmoninga, tauri, visur lygi vyro talkininkė. Išminties ir jėgos dei- 
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vė Atena yra nemirštantis tų laikų dvasinės moters viršenybes sird- 
bolis.

Vėliau, kartu su laisve, nyksta ir moters dvasios jėga. Per visą 
graikų kultūros žydėjimo periodą iškyla tik du žymesni moterų var
dai ir tai tų, kurios, kaipo nusikračiusios haremo vergijos, buvo panie
kinamai vadinamos laisvo elgesio moterimis — haeteromis. Tai Sapho 
ir Aspasia. Bet ir apie šias dvi mažai žinoma, tačiau užsilikusio^ Sapho 
poetinės kūrybos nuotrupos duoda pagrindo manyti, kad tai būta ge
nialios moters. Ne be reikalo, tur būt, kartais ją vadina „dieviškąja 
Sapho".

Apie romėnų moters kultūrinę kūrybą nieko tikresnio negcdima 
pasakyti.

Prarastąją laisvę, žmogiškąsias teises, o kartu ir kūrybinį pajėgu
mą moteriai grąžino Kristus — atėjęs atstatyti ir žmogaus sieloje ir vi
suomenėje sugriautąją dieviškąją tvarką ir įstatymus. Tai „... dėl jūsų 
širdies kietumo, o pradžioje taip nebuvo..."'). Kristaus mokslas ir 
darbai moters atžvilgiu taip skyrėsi nuo to laiko pažiūrų, kad jie net 
apaštalus stebino. Aprašydamas Kristaus pasikalbėjimą su samaritie- 
te prie šulinio, Jonas evangelistas prideda: „Ir jie (t. y. apaštalai) ste
bėjosi, kad Jis su moterimi kalbėjo""). Nė vienas iš pranašų nesikrei
pė į moterį tokiais užuojautos ir paguodos žodžiais, kaip Kristus, kalbė
damas liūdinčiai našlei: „Neverk"3!) Arba: „Duktė! Tavo tikėjimas ta
ve išgelbėjo: eik ramybėje ir būk pagijusi iš savo ligos".4). Kas kitas 
būtų išdrįsęs skelbti anuo metu lygią vyrui ir moteriai moralę? „Kas 
iš jūsų be nuodėmės, tegul pirmas meta į ją akmenį" ’). „Nė aš tavęs 
nepasmerksiu. Eik ir nenusidėk!"6).

Tai ką Morkus evangelistas yra parašęs apie Kristų ir sergančią 
šv. Petro uošvę galima simboliškai priskirti visam ano laiko moteriška
jam pasauliui: „Jis priėjo ir paėmęs ją už rankos, ją pakėlė".').

Iš tikrųjų, Kristus ne tik pakėlė moterį iš baisaus tuometinio vargo 
ir paniekos klano, bet Jis ją padarė aktyvią savo dieviškojo mokslo 
dalininke ir platintoja. Tuo metu kai talmude buvo įrašyti Eliser'o žo
džiai: „Lai mokslas verčiau bus-sudegintas, negu kad jis taptų mote

ly Matas, 19. 8.
2) Jonas, 4, 27.
3) Lukas, 7, 13. .
4) Moi'kus, 5, 34.
5) Jonas, 7, 7.
6) Jonas, 8. 11. >
7) Morkus, 1, 31. 0
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rų nuosavybe",1) Marija sėdėjo prie Kristaus kojų ir atsidėjus klausėsi 
Jo žodžių, o Kristus, matydamas labai namų ruoša, t. y. žemiškais daly
kai, susirūpinusią Mortą, jai tarė: „Morta, Morta rūpiniesi ir esi nėra- j
mi dėl daugelio dalykų. Reikia gi tik vieno. Marija išsirinko geriau
siąją dalį, kuri nebus iš jos atimta." _

Taip pat ne kam kitam tik Marijai Magdalenai ir kitoms moterims
, . ’ * . ' . • . , ‘7 . . * f
pirmiausia pasirodė Kristus prisikėlęs iš numirusių ir siuntė jas apie 
tai pranešti apaštalams. Tuo būdu Kristus padarė moterį apaštalų
apaštale ir įdavė jai teisę ir pareigą skelbti „linksmąją naujieną."

Ir tikrai, nuo pat pirmųjų dienų, vos Kristų pažinusi, moteris yra 
uoli Jo sekėja, o vėliau apaštalų ir kitų Kristaus mokslo platintojų nuo- ~
latinė talkininkė. Dar Kristui pačiam tebemokant, ji pareiškė Jam gi
lų savo tikėjimą ir meilę. „Taip, Viešpatie, aš tikiu, kad Tu esi Kris
tus, Dievo gyvojo Sūnus, kuris atėjai į šį pasaulį"") — išpažįsta Morta 
lygiai drąsiai ir tvirtai, kaip ir šv. Petras. Bet tuo tarpu, kai apie šv. 
Petro išpažinimą daug rašoma ir kalbama, apie Mortą paprastai tyli
ma. Nemažiau už šv. Petrą ir kitus apaštalus moteris parodė Kristui 
ir meilės. „Ji plovė savo ašaromis Jo kojas." „Jai daug atleista nes 
ji daug mylėjo.'") Kristų sekdama, moteris pasirodė net drąsesnė už 
apaštalus. Tuo metu, kai šv. Petras ėjo paskui suimtąjį Mokytoją, tik 
iš tolo, o vėliau Jo ir visai išsigynė, moteris šluostė Jo kruviną 

/ ■ , , ' • ■ ■ ’
veidą, atėjo su Juo ant Golgotos kalno, stovėjo po kryžiumi ir pasirūpi
no Jį tinkamai palaidoti.

Kristui prisikėlus, moterys sykiu su apaštalais laukė šv. Dvasios
' * ’ • • • ’ < ■ , , . ;

atsiuntimo. „Šie visi (t. y. vienuolika apaštalų) laukė kartu su moterį 
mis ir Marija, Jėzaus Motina, ir savo broliais."5).

Apaštalų darbų aprašymuose nuolat skaitome apie moteris, tei
kiančias vėliau apaštalams moralinę ir materialinę paramą. Šv, Pet
ro laikais-ypač pasižymėjo Tabitha, kaip didelė labdarė, ir Marija, 
Morkaus motina, kuri padėdavo apaštalams slapstytis nuo persekioto- 
jų, užleisdavo savo namus krikščionių pamaldoms bei susirinkimams , 
ir ruošdavo agapes“). Šv. Paulius, kuris, bendrai imant, nebuvo mo
terų bičiulis, nuolat naudojosi jų talka. Jo laiškuose dažnai užtinkama ' ■ ■ * „ *
moterų - talkininkių vardus ir joms reiškiamos padėkos žodžius. Eu- 

» - , ■ * ----- —.—.— -----—- į
1) Klugmann, Die Frau im Talmud, p. 14.
2) Lukas, 10, 41, 42.
3) Jonas, 11, 27.
4) Lukas, 7, 47. ‘
5) Apg. 1, 14.

/ 6) Fangauer, Stilles Frauenheldentum, 48, 49.
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nikė, Lydija, Evodija, Syntychė, Damaris, Chloe, Nympha, Tebė, Pris
cilla, Marija, Klaudija, Teklė ir t. t. — vis tai moterys taip ar kitaip pa- 
rėmusios šv. Pauliaus apaštalavimo darbą.

Pirmąją krikščionybės amžią pasauliečiai rašytojai —- Origines, 
Porphyras, Claudius Galenus, net Plinius — taip pat pripažįsta dide
lius moterą nuopelnus krikščionybę platinant.1). Bet juos ypač stebino I . ■
moterą kankinią drąsa ir ištvermė. Moterą kankintą vardą eilė yra 
tokia ilga, kad nėra jokio galimumo čia juos paminėti. Nėra abejonės, 
kad ją kraujas nepaliko be reikšmės Kristaus vynuogyno tarpimui.

Nors retai kuri romietė tutėjo savo atskirą nuosavybę, tačiau mo- 
terą fundacijos jaunai krikščionią Bažnyčiai vis dėlto buvo labai gau

* . ■ • .

sios. Ilgiau ar trumpiau išlikę eilės žymesniąją Romos katakombą i: 
bažnyčią moteriški vardai liudija, kad ją kilimas arba garbė siejasi si 
moterimis. Didžiosios šv. Kaliksto katakombos yra didikės Lucino;

•"■"■“■B**“■**•■*■**—!•*■■■

1) Fangauer, ib., 71.
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fundacija. Didikė Priscilla yra kapinyno prie Via Salaria įsteigėja. Šv.
- Comodillaos, šv. Agnietės, Cyriakos, Balbinos, Teklės ir kt., kapinynai 

yra gavę savo vardus ar nuo jų įsteigėjų - moterų, ar nuo šventųjų, 
kurios juose buvo palaidotos. Tą patį galima pasakyti ir apie skait
lingas Romos ir kitų miestų senąsias bažnyčias moteriškais vardais.

Krikščionių šeimai augant ir jų persekiojimams didėjant, moteris 
tapo beveik vienintelė jų užtarėja ir gelbėtoja prie rūsčių Romos impe
rijos valdovų. Ne tik šiaip didikės, bet kartais ir imperatorienės pri
dengdavo savo vardu ir įtaka krikščionis nuo persekiojimų. Poppea 
Sabina, Marcia, Julia Domna, Julia Mammaea, Cornelia Salonina, Pris- 
ca ir kt. stiprino tiesioginiu, ar netiesioginiu būdu Kristaus sekimą Ro
mos imperatorių rūmuose, o tuomi pačiu ir už jų. Savo žodžiu ir įta
ka jos nekartą sudrausdavo žiauriausius persekiotojus. Iš j ų žymiau
sia yra, be abejo, šv. Elena. Konstantino Didžiojo biografas Eusebius 
ne be pagrindo tikrina, kad tai yra ypatingas šios moters nuopelnas, 
jei Romos imperatorių rūmai virto pagaliau bažnyčia, o Konstantinas 
— krikščioniu, tos bažnyčios dalyviu.1). O Sozomenas pažymi, kad ypa
tingai šv, Elenos pastangomis ir rūpesčiu buvo atrastas Išganytojo 
Kryžius ir tinkamai pagerbtas. Šv. Ambraziejus savo reikšmingoje kal
boje per imperatoriaus Teodozij aus laidotuves iškėlė kaip didelės sim
boliškos reikšmės tą faktą, kad šv. Elena, kuri kartu su Išganytojo kry
žiumi atrado Jeruzalėje-ir vinis, kuriomis Išganytojas buvo prikaltas prie 
kryžiaus, liepusi vieną tų vinių į liedinti į imperatoriaus diademą, o ki
tą— į jo arklio kamanas. „Išmintingai darė Elena, nes ji uždėjo kry
žių ant karalių galvos. Per karalius turėjo būti garbinamas Kristaus 
kryžius. Tai nėra nepadorumas, bet yra pamaldumas, jei išganymui 
atiduodama pagarba. Šita vinis yra neabejotinas gėris romėnų val
džios vadelėse. Ji viešpatauja visoje žemėje.ir puošia imperatorių kak
tą, taip kad tie, kurie taip dažnai buvo persekiotojai, dabar yra Kris-

ii • ~ vtaus mokslo skelbėjai" — kalbėjo sv. Ambraziejus.’).
Čia suminėtų ir nesuminėtų, dabar net daugelio nežinomų, moterų

■ ' • * •

tylus, bet sistematingas, pilnas ištvermės ir pasiaukojimo apaštališka
sis darbas pirmaisiais trimis sunkiausiais krikščionybės amžiais turėjo 
jaunai Kristaus Bažnyčiai ne tik didelės, bet kai kada net lemiamos 
reikšmės. Tai gerai suprato ir įvertino ir kai kurie tuo metu arčiau J
Bažnyčios stovintieji vyrai: popiežius Klemensas, istorikas Eusebius, šv. 
Chrisostomas ir kt. Pastarasis, be kita ko, sako: „Kovose dėl Dievo ir 
pastangose dėl Bažnyčios moteris yra ne tik lygi vyrui, bet ji čia yra 
. _ . _ ,, ■ __ _____‘ ' ■ - - -

. ’ . * * . .

1) Fangauer, op. c., 119.
2) G. Schnürer, Kirche und Kultur im Mittelalter, I, 26.
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; - Danutė Lipčiutė
’ 4* * •’ * >
4 7“ •į I <Js gyveninio

j • ' I _ •’
I ■ . . • . ■ • . .
i • • , • • , .

Į- ■ " ' ' ' ' ' ' • ’ . •

i Įsisupus į šilumą ir nerūpestį,
J. ' : ' ■ • . ‘ ' • f

Į dienos pramogų skaras,
Verčiau knygos puslapį po puslapio
Ir nemąsčiau: alksta, šąla ar kenčia kas.

Gatvės įšalusiu grindiniu nuskambėjo
Raiši žingsniai pirma, paskui melodija graudi,

t . ’ *į „Gal atsiras, turtingas gerade jau,
Sudžiūvusi pluta ar centai .man kelį!"

■v • * • . •

• 4 ■ ■ ’ *-

. ■. . . . ' ■ . -. ■ * •

' Ir prakalbėjo lig žemės skarmalai nutysę.
Veidas bado išaižytas, akys stiklu blizgančios, 
Ir pirštai išalkę, skatikais senai šildyti

j Gyvenimu nudažė mane visą ir buvusį nerūpestį.
. > . . ___

parodžiusi net daugiau pasiryžimo ir pasiruošimo nei vyras/“). Išsa
miai ir rūpestingai šį klausimą neseniai tyrinėjęs Faugaueris veikale 
„Stilles Frauenheldentum" prieina pagaliau tokios išvados: 1 „Tiesa, 

j kad pirmaisiais amžiais vergai sudarė didžiąją ir beveik nusveriančią
| krikščionių bendruomenės dalį, bet krikščionybė, žmogiškai kalbant,
; vargu būtų prigijusi, jei kiekvienoje didesnėje misijų stotyje nebūtų bu

vę kilmingųjų moterų, kurių namai buvo vaišinga apaštalams užu- 
vėja, rankos duosnios vargšams, erdvios salės atidaros minioms, o jų 
aukšta kilmė ir žymus vardas — beveik nepaliečiamas skydas jau-

J ' ' ' . ’ ' « -■ , ■

nam beteisiam krikščionybės daigeliui."2).
Taip pat ir vėlesniam krikščionybės stiprėjimui įvairiuose šalyse 

moterų: Liobos, šv. Scholastinos, Chlotildos, šv. Katarinos iš Sijenos, 
Dubravkos, Olgos ir kitų nuopelnai gerai yra žinomi.

Tyčia ilgėliau sustojau ties moterų vaidmeniu krikščionybės išpli
timui ir įsigalėjimui, nes nėra abejonės, kad joks kitas faktorius nėra 
turėjęs tokios milžiniškos reikšmės kultūrai, o ypač Vakarų Europos kul
tūrai, kaip krikščionybė. Tuo būdu moterų nuopelnai krikščionybei yra v . - • _ ■ ■'tuo pačiu ir didelės vertės nuopelnai kultūrai. (B. d.)

1) Faugauer, op. c., 118,
2) Fangauer, 109,
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J. Drungaitė

— Nuo kurio laiko mano teta, ponia Kietvardė pasidarė tokia prak
tiška — stoviu gėlyno vidury ir stebiuosi.

Net čia, toje vietoje, kur buvo viskas tik grožiui, net čia įsibrovė 
šparagų krūmai — svyruoją tarp rožių. Už jų vaiskrūmiai pridengia 
kalafiorų ir rabarbarų lapuotąją lysvę. Takų pakraščiai papuošti įvai
riaspalviais dobiliukais, bet tarp jų didžiuojasi savo kupstelių žaluma 
smulkūs žiemkenčiai svogūnėliai. Kur nekur, takų sankryžoje kyši 
jurginų krūmas. Ir taip iki nuošalaus patvorio tas didelis, buvęs gė
lių daržas, dabar virto keistu mišiniu — gėlės, dekoratyvinės žolės ir 
virtuvinė augmenija. Ant tvoros lipa cukriniai žirniai lyg norėdami pa
bėgti nuo čia pat kvepiančio prieblandoje metijolo ir lefkonijų sultingo 
dvelkimo.

Oras visai tykus — truputį drėgnas, tai prieš lietų, — ir kiekvie
nas rimstančios vakaro ruošos garsas taip aiškiai skamba sodyboje. 
Tvartai šviečia tiesūs ir balti, kaip niekuomet pas Kietvardžius, net 
prie amžiną atilsį paties dėdės, nebuvo. Kai tuo tarpu gyvenamas na
mas, toli gražu, menkiau atrodo. Ir čia ne pagal tetos įprotį. Tokia 
estete pirmon galvon turėtų gyvenamą trobą apdailinti, išpuošti. O da
bar tvartai!.... Tikrai nei šis, nei tas. Bet matyt ir tvarto turinys ki
toks. Girdžiu, kaip melžėjos, jų net kelios, dienadaržy barškina stati- 
nedarnos kibirus ir betonus, kaip tingiai mykia jas sutikdamas, bet pa
tenkintos karvės. Duslus krintančio į indus pieno ūžimas ir net, rodos, 
pats kvapas, raminančiai glosto miestiško gyvenimo ir kelionės išdar
kytus mano nervus. Manyje nuostaba vis didėja. Prieš metus kitus, 
pamenu, pas tetą tebuvo pora išdvėsusių karvių, vėjo pučiamas kui
nas ar kumelpalaikė. Jau ryžtuosi nė kieno nelydima padaryti vizitą 
tvartų gyventojams, bet valgomajame sučėrška lėkštės, šaukštai, ša
kutės — tai tetos Kietvardės sidabras, jos kraitinės brangenybės, ku
rios matė gerus ir blogus laikus ir vienintelės iš visų jos senienų ne
pasidavė utilitarinėms machinacijoms. Tai tikras namų pasididžiavi
mas ir stalo puošmena, kokią reta kur šiandie sutiksi. Tuos indus ir 
įrankius iškeldama, teta pareiškia svečiams pagarbą ir meilę — man
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visuomet tuos indus iškelia... Dabar tą jaukią dėstomų ant stalo in
dų muziką palydi tetos mežo. Jaučiu, kad ji, rikiuodama virtuvę ir vi
sus namus, stebi mane. Pagaliau ji prieina prie lango ir moja:

— Teo, Teo, — visuose languose spingteli šviesa...
— Elektra, — net suploju,— tokiam užkampy, balų ir miškų prie

globsty elektra?
Bet dideli vėjo Sparnai ant klėties stogo, man viską paaiškina — 

vėjo elektra juk prieinama visur. Bet vis dėlto šis dalykas pas tetą, 
reiškė didelį netikėtumą man.

— Tetule, pas tave dabar ant kiekvieno žingsnio siurpryzai, — 
kalbėjau žengdama į valgomąjį.

Teta šypsosi. Negalėjau suprasti, patenkinta ji buvo tais pastebėtais 
dalykais, mano kalba, ar manimi, seniai nematyta viešnia. Bet vieton 
paaiškinimo ji sako:

— Pažįsti juk, — parodo ji žmogų sėdintį prie šildomosios krosnies.
Vasara, ir ugnies nei šilumos ten nėra, bet žmogus, pravėręs dure

les, pučia į juodą angą... papiroso dūmus. Dabar jis nurijo paskuti
nį gurkšnį, nuorūką skandina į pelenus, skubėdamas, bet rūpestingai 
užsklendžia dureles ir, taisydamas švarką, atsigrįžta pasisveikinti.

— Juk tai ponas Voteika, — žiūriu į stovintį prieš šviesą.
Pajutau jo kieto, lyg artojo delno, gal kiek perštiprų spūsnį.

Taip, tas pats, — paskuba teta, kviesdama sėstis prie vaka
rienės.

Keli metai atgal pati jį nurodžiau tetai į praktikantus, kaip gabų 
agronomą. Tikriau sakant, jam nurodžiau tetos ūkį, kur jis, jei sugebė
siąs sutarti su teta, galėsiąs atlikti jam reikalingą praktiką. Žinojau, 
kad pat pradžioje mano parūpintu praktikantu, Rimu Voteika, nes 
tetai iš viso tie praktikantai buvo naujas dalykas — buvo labai ne
patenkinta. »

— Reformatorius, tiek iš tokių naudos, kad ūkį įvaro į skolas, — 
pasakė ji, kai po kokio pusmečio, jai atvykus į Kauną, pasiteiravau, 
kaip sekasi praktikantui.

Todėl kai kurį laiką aš net vengiau ją lankyti ir teirautis apie ūkį. 
Tik šiais metais, be atvangos kviečiama, ryžausi vasarą pas ją pra
leisti. To priežastimi buvo ir kiek susvyravusi jos sveikata, o aš juk 
artimiausias jai žmogus -— brolio duktė. 

• ■ . ■ 1 .

Ir štai, atvykusi radau čia, šalia matomos didelės ūkio pažnagos, 
• tą patį praktikantą reformatorių, kuris ūkį „tik į skolas įvarysiąs",

— Tai kiek jau metų bus, kai čia? — kreipiausi į vyriškį, kuris da
bar krovėsi į lėkštę salotų.
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Man nutilus nieks nesiskubino su žodžiu. Teta pritarė mano pažiū
rai, bet mano žodžiai jos ne tik nepaguodė, bet dar prislėgė — juk taip 
kalbėdama tik paskatinau jos ir taip jautrios šiam dalykui sąžinės 
priekaištus. Bet kad agronomas panėrė galvą prie savo stiklinės, tai - 
gerai. Drąsus jau buvo, pernelyg drąsus.

O vis dėlto geros vakaro nuotaikos man buvo gaila ir į savo mie
gamąjį nuėjau priekaištaudama pati sau dėl balsiai padarytų iš pokal
bio išvadų. Priekaištus didino ir tas, kad agronomas nė garso nevam- 
telėjo prieš. Tik jau neatrodė, kad mano žodžių nesuprato. O gal jis 
iš viso toks sau „berniukas". 

" ‘ • *

* * * 
’ * » . ' ■ ■ ....

Kitą dieną po pusryčių dairėmės po sodą, daržus ir trobas. Aš bu
vau geriausioj nuotaikoj ?— visur mačiau kylantį gerbūvį ir buvau tuo 
labai patenkinta... Džiaugiausi nemažiau už tetą . .. Užmiršau ir tą 
stalo sidabrą, gali jo ten nebūti...

Baigusios žvalgytis, stovėjome dienadaržio vartuose ir stebėjome 
pargintą pusdieniui žvilgančią bandą. Arklidėse prunkštė ir godžiai 
šlamštė ką tik paduotą pašarą keturios poros arklių.

Kai apsisukome eiti į gyvenamą trobą, lange pamačiau stovintį 
agronomą. Jis buvo gana anksti išvykęs į miestelio turgų susitarti su 
pjovėjais darbymečiui, todėl nė prie pusryčių nesimatėme. Dabar, 
matyt, gerokai laiko kai buvo sugrįžęs ir lukuriavo valgomajame te
tos—- norėjo pasitarti.

— Kodėl jis neprisidėjo prie mūsų ir nepadėjo žvalgyti ūkio, — 
dingtelėjo man, bet čia pat ir pateisinimas, — pavargęs, tur būt, ar tu
rėjo kokio darbo...

Tačiau, kai aš artindamasi pradėjau moti ranka sveikinimą, ir kai 
jis, vos linktelėjęs galva, pasitraukė nuo lango į trobos vidų, nustebau 
dėl tokio Vangumo — o gal jį slegia vakarykščio pdsikalbėjimo nuotai
ka? Susizgribau kai ką patirti iš tetos, bet ji buvo nuklydusi į daržą 
už tvartų — tik jos skarikė baltavo pro saulėgrąžų špalerą. Nuėjau 
tad į trobą pati viena.

Agronomas sėdėjo prie krosnies ir rūkė. Tiršti dūmai kamuoliais 
virto iš jo lūpų ir baltais debesėliais plaukė į juodą angą. Vyras at
rodė tikrai sunkiai nusiteikęs, bet vistiek ryžausi pradėti kalbą.

— Tai dėl tabako, kaip matau, vis dėlto su teta nesusitarėte, — 
tariau, — kambariuose neleidžia rūkyti?

— Neleidžia, — atsakė trumpai ir nuspaudęs dar nedarūkytą ci
garetę į pelenus, pakilo ir, pasiėmęs nuo stalo laikraštį, rengėsi išeiti.

Tikriausiai jis prieš mane nusistatęs — nejau už vakarykščią?
1 • ■ .
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Bet vistiek ryžausi, žūt būt, tą savo nuotaikoje užsispyrusį žmogų iš
judinti.

— Sakykite, ponas Rimai, kas pasidarė mano tetai, tiesiog nepa
žįstu jos?

Agronomas šyptelėjo taip, kaip šypsomasi išgirdus kūdikio klau
simą.

— Tamstos teta? — atklausė, — niekas jos nepakeis.
— Kaip tai, — nustebau. — Ką tad reiškia ūkyje visos reformos, 

ta pažanga? Nieks neužginčys, — džiaugiausi užsimezgančiu pokalbiu.
Agronomas abejingai klausė ir, man nutilus, negreit prabilo. Lauk

dama jo atsakymo girdėjau, kaip ant stogo klega vėjaspamis ratas ga
mindamas elektrą ir man atrodė, kad agronomas, pasakęs, jog laikas 
prijungti prie dinamos kitą akumuliatorių, ims ir išeis. Ar bent ma
žiausia jis pasakys, kad pakilęs vėjas sklaido debesis ir rytoj bus gied
ra. Tačiau jis atsakė: •

— Turint kiek pinigo šitos reformos ir ta ūkio pažangą, nieko ypa
tingo, p teta juk pardavė stalo sidabrą ...

Po to išėjo. Nusekiau jį žvilgsniu.
— Vadinasi ta stalo sidabro rakštis jam tebeskauda, — galvojau 

ir man pasidarė gaila, kam vakar kišau liežuvį ne į savo reikalą.
Agronomas valandėlę stovėjo gonkose, lyg svarstydamas ką pra

dėti. Jo dėmesį patraukė pakelti moterų balsai tvartuose. Netrūkus iš 
ten išbėgo mergina ir tekina leidosi trobų link. Tai buvo Levutė, jau
niausia ūkio darbininkė.

— Veršeliai negeria, — šaukė ji agronomui.
Ir šis, kaip įgeltas, — švystelėjo laikraštį ant suoliuko ir dideliais 

žingsniais nuskubėjo. Aš irgi išėjau į kiemą ir dairiausi tetos. Tuo tar
pu tvartuose kilo lermas. Eidama pro šalį mačiau, kaip jauniklių bū
rys, — koks ketvertas ar daugiau veršelių — gungsojo atokiau nuo gir
dyklos didžiausioje opozicijoje.

— Matyt girdyklos neišplovėte, — užsipuolė agronomas.
— Tai, negi žmonės ir taip, jau visada švaru,— aimanavo Petro

nėlė, vyresnioji tarnaitė.
— Švariau kaip žmonėms reikia, — kirto agronomas. — Rodos,

- ' - f ’ . * •

turėjai laiko priprasti?
Stabtelėjau. Levutė masino visokiais būdais jauniklius prie maisto. 

Vienas pagaliau pasiryžęs vėl kyštelėjo snukį į buizą, bet beregint nu
sipurtė ir nustriksėjo tolyn. Tada agronomas, priėjęs prie girdyklos, 
samčiu pamaišė buizą, pauostė ir baisiausiai susiraukė.

— Kokį čia marmalą padarėt, ■— suriko jis. — Ar stipenos įsi* 
geidėt?

' . ' . 213
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— Kad jau tokie seni veršeliai... Ir taip jau ilgai geriau kaip 
mažus vaikus prižiūrėjome ... — nukritusiu balsu pradėjo Petronėlė. — 
Ponia leido, sako, užteks to lepinimo ... — pridūrė ji patylėjusi.

Sulig tais žodžiais agronomas persmeigė merginą baisiu žvilgsniu.
— Ne tavo darbas ūkio reikalais tartis su ponia, lauk su tuo mar- 

malu, — vyro balsas drebėjo.
— Na ir siutęs žmogus iš jo, ~ pagalvojau nueidama daržo link, 

kur pamačiau tetą. Ji skynė žalėsius.
—r Bus pietums, — tarė ji išeidama iš tarplysvio ant tako.
Paėmiau iš jos dalį žalumynų ir pamažu ėjome trobų link. Balsai 

tvarte vis ryškėjo.
— Kas ten nutiko,nerami pažvelgė į mane teta.
Iš jos akių matėsi, kad ji teiraujasi tik taip sau, kad viską jau pati 

žino. "
— Ten dėl veršelių, — vis dėlto pasakiau aš.
— A, tie veršeliai, pikčiau kaip su mažais vaikais. Kiekvieną 

vasarą taip, — jos veide ryškėjo rūpestis.
Eidamos pro tvartą, pamatėme komišką ir kartu jaudinančią sce

ną. Levutė atbėgo iš virtuvės, nešdama nedidukę medinę rėčkutę. Ag
ronomas pačiupo indą iš merginos rankų ir pritūpęs kvietė arčiausiai 
gungsantį veršelį gerti. Tačiau tas, užsispyręs, stovėjo nė nemanyda
mas paklusti, o Levutės stumteltas, tik pasipūtė ir nulioksėjo tvarto ga
lan. Tada agronomas, palikęs indą, pamažu ragindamas pristūmė ne
paklusnųjį gyvulį prie gėralo. Jis kalbėjo maloniais žodžiais:

* ■ * '

— Kodėl taip neprotingai, vaikuti? Kögi pasibaidė!? Kas čia ne
paprasto? Rėčkutė nauja?

Jis glostė gyvulį vis kalbėdamas. Veršelis uostinėjo, bet vis dar 
nesiryžo panerti nasrų. Ö agronomas vis savo:

— Tai ką, manai neskanu? Tikėk manim, skanu ir švaru, nesu- 
sirgsi... ‘

Pro šalį eidama, Petronėlė nusišypsojo ir apmaudingai metė Le- 
vutei:

— Tai, nei tie gyvuliai nori nei ką, insizyliojo po dienadaržį, tai 
kaip padūkę. Be reikalo tik pieno tiek sugadinai, — prikišo.

— Tai kad liepė, — teisinosi Levutė.
O agronomas vis kalbino gyvulį:
— Na, drąsiau, mažyte, — ir matydamas, kad gyvulys dar vis ne

siryžta, padrąsinimui pakėlė rečkutę prie savo lūpų,—- žiūrėk, aš ger
siu,

i

gyvuliui. — Labai skanu, Saulute, pamėgink!

214 ' ' v

iu, —- patraukė garsiai porą gurkšnių ir atkėlęs pakišo indą
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Ar agronomo žodžiai ar priartinto gėralo kvapas paragino gyvulį, 
jis puolė prie gėralo ir, agronomo pavyzdžiu balsiai čiurkšdamas, ėmė 
srėbti.

Į tą balsą subliuvo, sujudo visa jauniklių šeima ir apspito geriantį 
veršelį. ~ ■

— Tai pagaliau priprašė, — opozicingai murmtelėjo Petronėlė 
krėsdama į veršelių ėdžias žalią pašarą.

Aš taip buvau sužavėta, nors kartu ir juokiausi, nuoširdžiai juo
kiausi. Ir agronomas man dabar atrodė visai toks, kaip vakar, kai 
tetai įrodinėjo, kad žemė yra didžiausia, brangiausia relikviją. Ne, ja
me buvo daugiau užsidegimo negu vakar — taip jis atrodydavo tik 
akademijoje tada, kai kalbėdavo apie agronomo pareigas Lietuvos 
ūkiui. Entuziastas, kito vardo jam neradau. .J, ’

Nueidama dar girdėjau pokalbį tvartuose.
— Levute, paruoši veršeliams kito gėralo taip, kaip sakiau, kaip 

šitą, — paliepė agronomas.
Bet merginai bėgant į virtuvę, jai įkandin suskambėjo kietas Petro

nėlės balsas:
— Kad jau pieną išvežė, — pasakė ji.
— Dar tik arklius kinko, — Levutė nubėgo į klėtį miltų, o agronomas 

šūktelėjo savo ruožtu betriūsiantiems prie vežimo pusvaikiams, kad 
nuneštų į virtuvę pieno ir po to jis pastebėjo mane už kampo dingstan
čią ir besijuokiančią jam. Tą valandą aš buvau pamiršusi agronomo 
nuotaiką, tikėjau, kad ir jis nieko kito ant širdies neturėjo, kaip tik šį 
prietikį su veršeliais. Bet apsirikau. Vyriškis dėjosi manęs nematąs. 
Aiškiai pajutau, kad mano juokas jam nepatiko.

(B. d.)
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SOČI
Kaip*) pirmais nepriklausomybės kūrimosi metais, taip ir dabar 

mūsų socialinio aprūpinimo srity didžiausią rolę vaidina labdaringos . • ■>
organizacijos bei draugijos. Kai kurios socialinio aprūpinimo įstaigos, 
kaip vaikų darželiai, aikštelės, sveikatos centrai ir kt. pn. institucijos
yra net išimtinai labdaringų organizacijų organizuojamos ir išlaikomos. 
Taip pat ir kūdikių lopšelių, vaikų ir senelių prieglaudų išlaikyme žy
miausia vieta tenka labdaringoms organizacijoms, būtent, 1936 m. gruo
džio mėn. 31 d., (1937 m. davinių dar nepavyko gauti), Lietuvoj socia
linės globos įstaigų iš viso buvo 236 su 8747; globojamaisiais, iš jų: 5 
valdžios įstaigos su 1528 globojamaisiais, 48 savivaldybių įstaigos su 
1451 globojamaisiais ir 183 labdaringų organizacijų įstaigos su 5767 glo
bojamaisiais.

Šitą milžinišką labdaringų organizacijų socialinę veiklą, be abejo, 
remia ir palaiko valstybė, o taip pat ir vietos savivaldybės. Valdžia 
kasmet labdaringoms organizacijoms išmoka iki 600.000 litų pašalpų - 
subsidijų. Miestų, valsčių ir apskričių savivaldybės irgi apie tiek (1936 
m. 569.300 lt., 1937 m. 693.600 lt.), tačiau šitos valdžios ir savivaldybių 
išmokomos subsidijos sudaro beveik tik trečdalį tų sumų, kurias lab
daringos organizacijos išleidžia socialinei veiklai. Reiškia, žymiąją lė
šų dalį organizacijos pačios surenka įvairiausiais būdais iš savo narių 
ir plačiosios visuomenės.

Labdaringos organizacijos Lietuvoj sudaro 2 sąjungas: „Lietuvos 
Karitas" Sąjungą ir Lietuvos Motinoms ir Vaikams Globoti Organizaci- 
jų S-gą. ■ ■ ’ * . . . • *

Į pirmąją, „Lietuvos Karitas" S-gą įeina visos katalikiškos organi
zacijos, kurios rūpinasi socialiniai labdaringais darbais.

Į Lietuvos Motinoms ir Vaikams Globoti Organizacijų S-gą įeina 
visos tos organizacijos, kurių tikslą sudaro rūpinimąsis Lietuvos mo
tinomis ir vaikais.

*) Ištrauka ‘ iš diplominio darbo „Labdaringų organizacijų socialinė veikla Lie
tuvoje“.
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„Lietuvos Karitas' S-ga
„Lietuvos Karitas” — katalikiškųjų organizacijų s-ga, įkurta 1928 

m. Jos tikslas — globoti motiną ir vaiką, rūpintis jų fiziniu lavinimo- 
si ir dvasiniu, krikščionišku auklė jmu, sustiprinti, platinti ir pagilinti 
krikščioniškąją dvasią ir artimo meilę, planingai nustatyti gailestingą
jį darbą, jungiant ir tvarkant labdarybę Lietuvoj, remti visas sveikas 
pastangas labdarybės srityje. Be to, S-ga atstovauja Lietuvos katali
kiškąsias labdaringas organizacijas užsieny.

Dabartiniu metu s-ga turi, berods, 15 narių —- organizacijų. Žy
miausios jų — šv. Vincento a Paulo D-ja, Vaikelio Jėzaus D-ja, Liet.

] Kat. Moterų D-ja, Kat. Mokytojų S-ga, Šv. Zitos D-ja, A-kų Susišelpimo 
| Fondas ir kt. katalikiškos organizacijos bei draugijos.

• i • . ' ■■ ■ ■ • •

* ■ . • • • ■ . • * • ’ '
•i ■ • . •
1 • ■ . 
5 • «.. .i ■■■'..• . . •’ i ’ .
į Šv, Vincento a Paulo Dr-ja

, ! . • • ■ • ' ■ • ' . . ’
.■ J __ . ’ ‘ ’ ■ -

• t . ’ ■ .

Tai viena didžiausių labdaringų organizacijų Lietuvoje, įsteigta 
Į 1928 m. Jos tikslas — daryti gailestingus darbus, teikti medžiaginę 

' ■ ir dvasinę paramą vargšams, ligoniams ir kitiems nelaimės ištiktiems 
žmonėms.

į Dr-ja, kurią sudaro išimtinai katalikai, labdaringąjį darbą plačiu
mąstu vykdo per savo skyrius.

! Šv. Vincento a Paulo dr-jos skyriai sudaro gana tankų labdaringo-
į sios veiklos tinklą Lietuvoje, tačiau ne visų veikimas vienodas. Vieni 

■j jų, ypač didesniuose miestuose jau gana puikiai susiorganizavo, suda-
! rė pastovius labdarių kadrus, įsteigė prieglaudas, daugelis skyrių įsigi

jo prieglaudoms nuosavus namus, o ne mažas skaičius dar tebevykdo
J plačiu mąstu prieglaudoms namų statybas. Kiti skyriai veikia silpniau 

. I . . .■■■'_ ' . • ■ • ■ ■ ■ .

j ir dažnai apie savo veikimą centrui net laiku nepraneša, kas, be abe-
i ’ . ’ ... 1 4 ,

! jo, labai trukdo nustatyti šv. Vincento a Paulo d-jai tikslią savo veiklos 
j apžvalgą;

■ Geriausiai veikią ir didžiausieji skyriai yra Panevėžio ir Šiaulių, o
2 . ’ • ■ . . • . ' ’

i taip pat ir Kaune Prisikėlimo parapijos, Šv. Antano parap., Karmelitų, 
Senamiesčio ir Šančių skyriai.

■ Visi, Kaune veikiantieji dr-jos skyriai, bendrai paėmus, išlaiko:
* t .

9 senelių prieglaudas su 290 senelais - invalidais, 1 vaikų prieglaudą 
; su 15 vaikų, 11 vaikų darželių su 550 vaikais, 1 motinai ir vaikui glo-
■ boti sveikatos centrą ir 2 vaikų aikšteles su 270 vaikų.

• . ' ’ 4 e

, Bendrai, visoj Lietuvoj, šv. Vincento a Paulo dr-ja išlaiko apie 80
invalidų bei senelių prieglaudų, 6 vaikų prieglaudas, virš 40 vaikų dar- 

į želių, 4 vaikų aikšteles, 3 sveikatos centrus ir ambulatorijas, 4 pradžios
bei amatų mokyklas.
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Šalia šito plataus labdaringųjų įstaigų tinklo išlaikymo, kurių skai
čius kasmet didėja, šv. Vincento a Paulo dr-ja dar įvairiais kitais bū
dais šelpia atskirus vargšus ir neturtingas šeimas. Kiekvienų metinių 
švenčių proga dalinama neturtingiesiems veltui maistas ir drabužiai, 
dažnai teikiamos vienkartinės ir nuolatinės pašalpos, apmokami butai, 
malkos ir pn. Vien Kauno skyriai nuolatos šelpia pinigais, drabužiais, 
maistu ir kt. būdais apie 960 šeimų bei paskirų asmenų.

Vaikelio Jėzaus Dr-ja

Ji įsikūrė 1919 m. lapkričio mėn. 3 d. Tai viena iš pirmųjų draugi
jų, susikūrusių sunkiais nepriklausomos valstybės kūrimosi laikais. 
Jos tikslas — daryti gailestingus darbus: pavargėliams, beturčiams, li
goniams ir kitiems nelaimėje esantiems žmonėms.

Pirmasis darbas įsikūrusios Vaikelio Jėzaus dr-jos buvo padėti 
vargšams - beturčiams gintis nuo bado ir šalčio, kovoti su ligomis, lai
doti numirėlius, nes tais laikais, kaip karo ir skurdo pasėka, siautė Lie
tuvoj šiltinės ir kt. ligų epidemijos. Dr-ja dalino vargšams maisto pro
duktus, kiek išgalėjo drabužius, malkas ir kt.

Vėliau dr-ja daugiau atkreipė dėmesio į beturčius našlaičius, ku
riems jau 1920 m. įsteigė prieglaudą ir pradžios mokyklą. Šita linkme 
dr-ja pasuko ir visą savo tolimesnį veikimą, kuris šiandien gana pla
čiai išsiplėtė. Pažymėtina dr-jos veiklos ypatybė yra ta, kad ji šalia • * . 1 
globos beturčių vaikų — našlaičių, rūpinasi ir jų apšvietimu, stengiasi 
duoti jiems į rankas mokslą ar amatą, kad tokiu būdu iš elgetų padary
ti visuomenei naudingus piliečius. Šiandien dr-ja išlaiko: 3 beturčių 
našlaičių prieglaudas, tarp jų viena defektyvinių vaikų prieglauda — 
Izoliatorius, prie jų 3 pradžios mokyklas ir 1 nebylių mokyklą; 2 bendra
bučius (lankantiems amatų mokyklas auklėtinams); 2 amatų mokyklas; 
5 dieninius vaikų darželius ir sanatoriją.

•-WIIš šių visų labdaringųjų įstaigų labiausiai pažymėtina deiektyvių 
vaikų prieglauda vadinama Izoliatorium. Tai bene vienintelė šios rū
šies prieglauda visoj Pabaltėj, dr-jos įsteigta 1924 m. Joje užlaikomi 
ir auklėjami įvairūs defektingi, anormalūs vaikai. Šitas darbas yra 
be galo sunkus, nes čia šalia globos ir, reikalui esant, gydymo, sten- 
giamąsi dar juos šiek tiek padaryti naudingais gyvenimui: jie mo
komi pradžios mokyklos dalykų, taip pat, kiek galima, kokio nors ama
to. Toj srity, nors labai sunkiai, bet vis dėlto jau gražių rezultatų yra 
pasiekta. Dabar joje yra apie 70 defektingų vaikų.

Prie Izoliatoriaus jau 3 metai, kaip veikia nebylių mokykla, kurioje I ’ '
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stengiamąsi savotiškais metodais ir priemonėmis pramokyti nebyliu
kus skaityti, suprasti ir išmokti kąlbos.

Amatų mokyklos yra mergaitėms Žaliakalny ir berniukams — Vi- 
liampolėje.

Berniukų amatų mokykloj yra šaltkalvių, stalių, siuvėjų, batsiuvių ir 
odos išdirbinių, keramikos, daržininkystės ir metalų apdirbimo skyriai.

Mergaičių amatų mokykloj — mezgimo, audimo, siuvimo, kulina- 
rijos ir kt.

Mokinių abiejose mokyklose esti virš 250.
Į Dr-jos įkūrėju ir be pertraukos nenuilstamu vedėju yra prelatas
I ■ ■ • '

Povilas Januševičius.
J. ■ . . ■ . . •

j ■ . • J •. • ' • •

■ z Lietuvių Katalikių Moterų Dr-ja
i * . • .. ‘ X

į ‘ • .

Tai sena, dar prieškarinė, 1908 m. įsteigta kultūrinė - visuomeninė 
dr-ja, būnanti po savo vėliava lietuves katalikes moteris. Tačiau šalia 
kultūrinės — visuomeninės veiklos, Liet. Kat. Moterų dr-j ai nesvetimas 
ir labdaringasai darbas. Pavartę dr-jos istorijos lapus, rasime reikš
mingų faktų. Čia priklauso skaitlingos įstaigos: kūdikių, našlaičių, ■

I senelių prieglaudos, kalinių lankymas ir teikiama jiems pagalba, ak
tingas dr-jos narių dalyvavimas kitose labdaringose organizacijose, bū
tent, šv. Vincento a Paulo dr-joj ir kt.

Dabartiniu metu iš tų įstaigų,’ rodos, tik vienas Panevėžio skyrius 
išlaiko kūdikiams lopšelį ir šv. Antano skyrius Motinystės namus. Vi- 

! sas kitas dr-jos labdaringas - socialinis veikimas koncentruojamas 2-se 
sekcijose: Mergaičių Globo Sekcijoj ir Motinos ir Vaiko Sekcijoj.

i Mergaičių Globos Sekcifa įsteigta 1929 m. Sekcijos tikslas — nešti
( visokeriopą pagalbą įvairaus amžiaus ir profesijos mergaitėms ir jau

noms moterims, savarankiškai gyvenančioms arba pradedančioms gy
venti Lietuvoj ir svetur.

| Mergaičių Globos Sekcija išlaiko Mergaičių Globos namus ir Mer-
gaičių Darbo namus.

Mergaičių Globos namai veikia nuo 1930 m. Čia priimamos defęk- 
i tingos, moraliai pakrikusios, puolusios, esančios policijos priežiūroje

mergaitės. Tai yra mergaičių pataisos namai su individualiu priversti- 
j nu darbu, atatinkamu mokymu, auklėjimu ir slaugymu. Į juos patek-
.! ti ir juose gyventi gali kiekviena mergaitė iki 35 metų amžiaus.

■ T • ‘ ’

Į Antroji Mergaičių Globos išlaikomoji įstaiga yra Mergaičių Darbo
► ' * ■ . * •

i namab veikiantieji nuo 1934 met. Į juos priimamos mergaitės sveikos,
I darbingos, kurios, dėl vienokių ar kitokių susidariusių aplinkybių ir 

socialinių sąlygų, laikinai neturi darbo ir pragyvenimo šaltinių. Čia I ’ • ■ , \ '
Į ‘ . . t

■ i ' -
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jos nedarbo metu gauna pragyvenimą ir mokoriios mergaitėms reika
lingų paprasčiausių namų ruošos dalykų. Prie šių namų veikia darbo 
tarpininkavimo biuras, kuris parūpina mergaitėms darbo. ,

Motinos ir Vaiko Sekcija įkurta 1931 m. Ji turi tikslą veikti prak
tiškai, duodant tiesioginę sveikatos, auklėjimo ir materialę pagalbą ats
kiroms neturtingoms motinoms, kūdikiams ir šeimoms. Sekcija steigia 
sveikatos patariamuosius punktus, kurių tikslas saugoti Lietuvos jau
nąją kartą nuo mirties, ligų, kūno ir dvasios iškrypimų, padėti moti
noms užauginti ją sveiko kūno ir sveikos dvasios. Šalia šito, sveikatą 
apsaugojančio darbo, punktai dar šelpia neturtingas motinas ir šiaip 
įvairiomis aukomis: muilu, kūdikiams pienu ir pan. • , * • **

Šv. Šv. Jėzaus Širdies Tarnaičių Seserų Kongregacija

Šv. Šv. Jėzaus Širdies Tarnaičių Seserų Kongregacija Lietuvoj įs
teigta 1920 m. Šalia kitų savo tikslų bei uždavinių Kongregacijai labai 
artimas ir labdaringasai darbas, kurį dabar gana plačia vaga varo ir 
rodo tendencijos ateity jį dar plėsti.

Dabartiniu metu Kongregacija išlaiko: vaikų prieglaudą Antaliep
tėje, 2 vaikų darželius Kaune ir darbo namus Šiauliuose.

Antalieptėje vaikų prieglauda įkurta 1924 m. Tai plataus mąsto 
prieglauda, kurioje globojami neturtingi našlaičiai pamestinukai nuo 
kūdikystės iki 16 m. amžiaus. Tokiu būdu prieglaudoj yra kūdikių lop
šelis mažiems kūdikiams, paūgėjusiems — vaikų darželis ir pradžios

Mergaičių Globos namų siuvykla
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Motinystės namų vaikai pusryčiauja

mokykla 6 metų, amatų kursai 2-jų metų ir mergaitėms ūkio mokykla. 
Dabartiniu metu šioj prieglaudoj yra apie 100 auklėtinių.

Palyginti dar naujas dalykas Lietuvoje, tai Kongregacijos nesenai 
Šiauliuose įsteigti darbo namai neturtingoms, nepilnametėms nuo 13 
metų mergaitėms. Tokių darbo namų tikslas — duoti progos visai ne
turtingoms, nepilnametėms, neturinčioms darbo mergaitėms reikiamos 
globos ir galimumo mokytis įvairių praktiškų darbų pagal kiekvienos 
pamėgimą. Poilsio metu užsiimama dainavimu, žaidimais, naudingų 
knygų skaitymais ir auklėjančio turinio pasikalbėjimais. Kongregaci
ja pasiryžus artimoj ateity tokių, nepilnametėms, nuo 13 met. mergai
tėms, darbo namų steigti daugiau po visą Lietuvą, o

Lietuvos Motinoms ir Vaikams Globoti Organizacijų S-ga

Ji yra įkurta 1928 m. Jos tikslas — kovoti su Lietuvos vaikų liguis
tumu ir mirtingumu, rūpintis jų fiziniu lavinimu ir dvasiniu auklėjimu, 
koordinuoti motinos ir vaiko globojimo darbą Lietuvoj.

Be uždavinio, kuris įpareigoja S-gą atlikinėti sudarančių jps orga
nizacijų darbo koordinavimą, S-ga ir pati atlieka praktiškąjį darbą, bū
tent: 1) steigia ir išlaiko visoj Lietuvoj sveikatos centrų tinklą, 2) išlai-
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ko Motinos ir Vaiko Muziejų, 3) rengia paskaitas, nemokamai teikia įvai
rių patarimų ir pn.

Sveikatos Centrų tikslas — padėti šeimoms užauginti sveikus kū
dikius, taigi, rūpintis vaikų sveikatos apsaugojimu ir kovoti su vaikų 
mirtingumu, o taip pat teikti nemokamą medicinos pagalbą neturtin
goms motinoms. Dabartiniu metu S-ga šių centrų visoj Lietuvoj išlaiko 
virš 20.

Motinos ir Vaiko Muziejus, S-gos įsteigtas 1932 m., turi tikslą duo
ti motinoms, tėvams ir auklėtojams reikalingiausių higienos žinių, kaip 

t ’ ’ ' ■ * % .

galima ir reikia elgtis su naujagimiais, kaip auklėti vaikas nuo kūdi
kystės iki užaugant, kaip kovoti su alkoholiu, tuberkuliozu, Veneros ir 
kt. ligomis. Muziejus yra gana gausiai lankomas ne tik Kauno gyven
tojų, bet ir iš provincijos atvažiuojančių.

•• "S

■ Pieno Lašo Dr-ja

Ji įsisteigė 1923 m., perimdama Lady Muriel Paget Misijos 1922 
m. pradėtąjį darbą. Draugijos svarbiausias tikslas — visais būdais 
kovoti su motinų ir kūdikių mirtingumu ir jų liguistumu Lietuvoje. ■ * ■ . •

Draugija išlaiko: 2 dieninius lopšelius, 2 motinų su kūdikiais pat- 
ronatus, pieno dalinimo stotį ir pieno gydomųjų preparatų gamyklą.

Dieninių lopšelių (Nr. 1 kūdikiams iki 2-jų metų amžiaus ir Nr. 2. 
iki 4 met. amžiaus) svarbiausias tikslas duoti motinoms vietą, kur jos 
galėtų palikti savo vaikus, kai darbu užimtos, pratinti jas gerai vaikus 
prižiūrėti ir tinkamai juos auginti, be to, leisti neturtingų tėvų vaikams 
lopšelyje pataisyti sutrikusią sveikatą. Priimant į lopšelį pirmenybė 
teikiama neturtingiausiems ir našlaičiams. Abiejuose lopšeliuose yra 
po 30 lovų. Vidutiniškai per metus globojama 200 — 250 kūdikių.

Motinų su kūdikiais patronatų tikslas — materialiai ir moraliai pa
dėti skurstančioms su mažais kūdikiais motinoms, neatskiriant kūdikio 
nuo tėvų, nuo priprastos aplinkos, kad jis visada jaustų motinišką ši- 
lumą, meilę, pasišventimą, kurio jokia prieglauda negalį duoti.

Čia pagalba teikiama daugiausia maisto produktais, vaistais pa
gal gydytojų receptus, užmokama už butą, duodama kartais pašalpa 
grynais pinigais ir teikiami įvairūs patarimai. Pastaruoju laiku dr-jai 
per metus tenka globoti virš 300 tokių šeimų iš visų Kauno rajonų.

Pieno dalinimo stotis, veltui ar už mažą atlyginimą, dalina karvių . . . >J ■
pieną ne vien tik mažiems vaikams, žindomoms motinoms, bet ir tuber
kulioze sergantiems ligoniams, Kauno Miesto pradžios mokyklų moki
niams, Ligonių kasoms ir privatiems asmenims. Kasmet išdalinama 
virš 60.000 litrų pieno.
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Kartu su pieno dalinimo stotimi veikia ir pieno gydomųjų prepara
tų gamykla. Jų kitaip dar vadina pieno vaistine. Čia gaminami įvai
rūs pieno produktai pagal įvairius receptus ir gydytojų nurodymus. 

• “ ' . ' ,
Lietuvos Vaiko Dr-ja

Ji įkurta 1924 m. Tai nepolitinė-švietimo ir kultūros dr-ja, ta
čiau per savo įsteigtus vaikų darželius ir aikšteles, kurias lanko beveik 
išimtinai tik varguomenės vaikai, draugija varo ir platųjį labdarybės 
darbą.

Jos tikslas, pagal įstatus, rūpintis Lietuvos vaikų fiziniu ir morali
niu auklėjimu: Draugija steigia vaikų darželius, vasaros aikšteles, vai
kų skaityklas, ruošia vaikams šventes, spektaklius ir pn.

Dabartiniu metu dr-ja išlaiko virš 40 vaikų darželių, ir berods, 8 
vaikų aikšteles. Pastarųjų veikimas smarkiai plėtėsi iki 1932 m., kol 
Švietimo M-ja jas palaikė savo pašalpomis. Netrukus M-jos pašalpos 
ir bendrai prasidėjus krizei šis darbas pasunkėjo ir jų skaičius sumažė
jo- ' Z . ■ •

Dr-ja daug dėmesio kreipia į Klaipėdos kraštą. 1936 m. jame vei
kė 20 vaikų darželių.

1 Lietuvių Moterų Globos Dr-ja
e »

Draugija įsteigta 1919 m. Pirminis dr-jos tikslas buvo globoti vai
kus, senius pavargėlius, nukentėjusius kovoje už Lietuvos nepriklauso
mybę ir, apskritai, teikti moralę ir materialę pagalbą visiems jos rei
kalaujantiems. Tačiau gyvenimo sąlygoms kintant, šiek tiek pakitė- 
jo ir draugijos tikslas. Dabartiniu metu draugija turi tikslą globoti tik 
našlaičius arba šiaip neturtingus vaikus, maždaug nuo 3-jų iki 14 met. 
amžiaus. ■ • ■ *

Iš pat pradžių dr-ja teturėjo tik vieną prieglaudą Kaune su 28 vai
kais, dabar išlaiko: Amatų mokyklą, kuriai 1932 m. Švietimo M-jos įsa
kymu leista plėstis iki 4-rių klasių ir suteiktos valdžios mokyklos tei
sės, Kauno prieglaudą— bendrabutį ir Gelgaudiškio vaikų prieglaudą.

Vidurinė Amatų Mokykla dabar turi 2 skyrius. Stalių —berniu
kams ir siuvimo — mergaitėms. Prie stalių skyriaus yra pavyzdingos 
dirbtuvės, kuriose duodami užsakymai net iš visos Lietuvos. Per 
1933-37 met. amatų mokykla išleido 39 mergaites siuvėjas ir 28 berniu
kus stąlius. Iš viso 67 amatininkus.

Kauno vaikų prieglauda vadinama bendrabučiu, nes beveik visi 
jos auklėtiniai lanko amatų mokyklą.
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Gelgaudiškio prieglauda, išlaikoma dr-jos nuosavame dvare, glo
boja 90 našlaičių, bei šiaip neturtingų vaikų.

Mergaičių Bičiulių S-ga 
. ’ . ' ~ wu-jrw »1^* —-

Ž? , • -

Mergaičių Bičiulių s-ga, įkurta Lietuvoje 1929 m. Sąjungos tikslas 
— apsaugoti ir globoti jaunas mergaites, priverstas apleisti savo tėviš
kes, gimtąjį kraštą, arba šiaip atsidurusios blogose moralinėse ir ma
terialinėse sąlygose. S-ga teikia moralinės ir materialinės globos ir 
paspirties, duoda patarimų, padeda ieškoti tarnybos, steigia bendra
bučius, stoties misijas ir pn. Nors S-gos veikimo plotas yra visa Lie
tuva, tačiau tuo tarpu s-ga savo veikimą išplėtė tik Kaune. Dabartiniu 
metu ji išlaiko stoties misiją ir mergaičių bendrabutį.

; - / -

Žmogaus Globos Dr-ja
• ■ • » •

* .

Žmogaus globos dr-ja tai gana jauna, tik 1933 m. gruodžio mėn.
20 dieną įsteigta labdaringoji organizacija, tačiau jau spėjo savo veiki
mą gana plačiai išplėsti ir gražiai užsirekomenduoti. Jos šūkis „Padėk 
artimui", o tikslas — šelpti medžiaginiai ir remti moraliniai visus tuos, 
kurie reikalingi tokios paramos. ,

Pirmašai įsteigtos dr-jos darbas buvo 1934 m. sausio mėn. 21 —25 
d. d. suorganizavimas visame Kaune didžiulės drabužių, avalynės, pi- 
nigų ir kt. daiktų rinkliavos. Sėkmingai baigus rinkliavą, visa. Kauno 
varguomenė buvo suskirstyta į 7 rajonus, kuriuose sudaryti laikini ko
mitetai" išdalinti pašalpoms. Gautieji rinkliavos drabužiai ir avalynė 
buvo sutaisyti įsteigtose dr-jos dirbtuvėse ir išdalinta beturčiams.'

Tuoj po to dr-ja ėmė steigti pigiąsias ir visai nemokamas beturčių 
valgyklas.

Dabartiniu metu dr-ja išlaiko 2 valgyklas, kuriose duodami pie
tūs tik dr-jos šelpiamiems beturčiams be jokio mokesčio ir 5 pigiąsias 
valgyklas, kuriose pietūs duodami papiginta kaina. Be to, beturčių 
švietimui — kultūrinimui įsteigta Tumo - Vaižganto vardo skaitykla — '
biblioteka, kurią kasdien aplanko apie 40 — 50 skaitytojų.

Kasmet dr-ja sušelpia įvairiais būdais virš 15.000 asmenų. Dr-jos 
veikimas pasireiškia ne\tik Kaune, bet ir, per steigiamus skyrius, pro
vincijoj. Pirmasis skyrius buvo įsteigtas 1934 m. sausio m. 17 d. Šan
čiuose, vėliau Jonavoj, Tauragėj, Telšiuose ir kt.

. —t.r- . _ ‘ l

Šitos, čia paminėtos labdaringos organizacijos yra pačios didžiosios 
Lietuvoje. Nors šalia jų labdaringąjį darbą dirba dar visa eilė mažes- 
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nių, po visą Lietuvą išmėtytų lietuviškų, o taip pat ir mažumų, labda
ringųjų organizacijų.

’ Prieš baigiant, norisi padaryti vieną kitą pastabą dėl pačių labda
ringų organizacijų bei jų veikimo.

I* '* * .f—J * - -f —* ->

Kaip jau pačioj pradžioj pažymėta, pas mus labdaringosios — so
cialinės veiklos srity žymiausią rolę vaidina labdaringos organizacijos. 
Valstybė ir savivaldybės pasitenkina didžiumoj tik finansais paremda- 
mos jų veikimą. Ši socialinės veiklos linkmė, reikia pripažinti, yra vi
sai sveika, nes socialinės globos darbas nepalyginamai geriau vykdo-

* ’ • . . . .

mas laisvanorių, artimo meilės vedinų dr-jų narių ir šiaip pasišventu
sių ašmenų, nei valstybės bei savivaldybių dažnai biurokratiškų apa
ratų. Šitą, aiškiai sveiką linkmę, atrodo, supranta ir jai pritaria net pa
ti valstybe, nes kas kart labiau reiškiasi tendencija mažiau steigti val
džios socialės globos įstaigų, ir esančias valdiškas įstaigas vis dažniau 
valstybė perleidžia nors administruoti labdaringoms įstaigoms,-pavyz- 

.** • . » • t • *■ ’

džiūi, Liet. Moterų Globos Komitetui pavedė administruoti Raudondva
rio vaikų prieglaudą, Šv. Vincento a Paulo dr-jai Čiobiškio vaikų prie
glaudą ir Strėvininkų senelių — invalidų prieglaudą ir kt. pn.

• 1 ‘ .

Kas dėl paties labdaringų organizacijų veikimo, tenka juo tik pasi
džiaugti. Tiesa, kartais šen bei ten pasigirsta keliamas klausimas, ar 
pas mus jau neperdaugtų visų labdaringų dr-jų — organizacijų, ta- 

*■.’ ' » "■ . . »

čiau arčiau pasižiūrėjus ir įsigilinus į jų veikimą, šis klausimas, atrodo, 
visai atpuola. Vargšų ir skurstančių yra tiek daug, kad kiekviena lab
daringa dr- j a ar organizacija, kokiais pagrindais ji bebūtų susikūrusi, 
jei tik pasistato sau tikslu globoti ir.šelpti vargšus, mažinti skurdą, yra

* • ,'**’**• - ’ . t

remtina ir naudinga. Tiesa, kartais gali pasitaikyti vienos kitos orga
nizacijos veikime koks netikslumas ar trūkumas, tačiau tai visa kom- 
pensuojasi dideliu, naudingu jų darbu ir nei kiek nemažina jų reikš
mės.

Kaipo neigiamą dalyką labdaringų organizacijų socialinėj veik
loj tenka pažymėti beveik visišką jų decentralizaciją ir stoką vieningo, 
visą jų veiklą jungiančio, prižiūrinčio ir tvarkančio centro. Taip *pat 
būtinai reikalingas1 socialinei pagalbai teikti įstatymas, kuris sunormuo- 
tų draugijų santykius su valstybės ir savivaldybių organais.

• . ’v; ' ' ‘
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Karolė Pažėiailė

(Įspūdžiai iš ekskursijos po Šveicariją)
Iš pat ryto pasveikino St. Moritzą saulė. O mes šiltai, beveik žie

miškai, apsitaisę bėgom į stotį. Prabėgom dar spėju pasigėrėti St. Mo- 
ritzo ežeru. Jis, kaip žalsvas veidrodis, parodo savo blizgančiame pa
viršiuje šlaitą su krintančiais medžiais. Prie pat kranto sūpuoja per
matomas Čiurlionio Sonatos šydas. ■

— Ir mūsų Aukštadvario ežeras toks pat žalsvas ir paslaptingas, — 
sutramdė mano besaikį gėrėjimąsi draugė.

Įsėdom į atidarą bestogį vagoną. Iš karto rodėsi, kad bereikalin
gai taip šiltai apsirengėm, tačiau vos pasijudinom važiuoti, pasidarė 
vėsu, o įlindus į nesibaigiantį tunelį, pasidarė visiškai šalta. O kalnų 
ištiso: grandis! Šlaitai apaugę kalnų pušimis ir maumedžiais. Toliau pa
sirodė prie kelio milžiniškos, atitrukusios nuo kalno, uolos ir smulkes
nių akmenų „kapai". Pasidarė nejauku. Kiek žmonių tos uolos už
mušė!

O čia pieno upė, kaip pasakoj, plaukia ir prieš mus tiesiasi Berni- 
nos kalnynas. Pati viršūnė apklota amžino sniego. Lyg kokia milži
no galva, daranti grimasą.

Morteratsch. Esam 1900 mtr. aukštumoje. Išlipam. Geltona len
ta rodo: Zur Eisgrotte. Iš lėto kopiam akmenuotu takeliu aukštyn, 
prie rausvos vėliavos. Takelis vingiuoja tarp kalnų. Iš vienos pusės 
mus supa geltonai rudas uolynas, vietomis sužaliuojąs medžiais, o 
iš kitos — tarp akmenukų jūros netvarkingai ir triukšmingai rausiasi 
kalnų upeliūkštis. Už jo šlaitas — pusiau akmeningas, pusiau augme
nija paklotas. Priešais — tikslas — blizgančio sniego viršūnė. Kai 
kur pakeliui, tarp akmenų, kyšteli burokinės spalvos gėlytė. Tai Alpių 
rožė. Nuo akmenų skauda kojų padai. Takeliukas vis vingiuoja. 
Pasisukimuose, ant akmenų, nudažyta rausvai gelsvos juostos ar raudo
na rodyklė.

Ne tik mūsų ekskursija ėjo tą kryžiaus kelią, bet ir daug kitų tautų 
turistų. Kai kurie alpinistiškai apsitaisę žengė drąsiai’per uolas, rink
dami pakeliui akmenis ir gėles. Mūsiškių tarpe taip pat atsirado ke
letas „alpinistų". Juo aukščiau, juo daugiau akmenų. Pagynė kojas. 
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Uri kontono šveicarai tautiškais drabužiais

Bet, kai pamačiau elegantišką turistę, žengiančią kilometrinio aukščio 
kulnimis, nusiraminau. Kiek girdėjau, ji nepasiekė tikslo, turėjo 
grįžti.

Esame ledo viršūnės papėdėje. Štai ir ledo grota. Nors saulė ke
pina, tačiau gerokai šalta. Esam 2200 mtr. aukštumoj. Ant šio kalno 
kadaise gyveno garsus toj apylinkėj piemuo Aratsch. Vieną kartą pa- 
sijudino ledynas ir, beslinkdamas, nušlavė jo trobelę. Ir jis drauge žu
vo. Todėl tas kalnas ir vieta vadinama Morteratsch (Aratscho mirtis). 
Grota iškasta iš taip vad. ledyno liežuvio? Ją kalė žmonės 2 mėnesiu. 
Jos ilgis 50 metrų. Virš grotos dar yra 90 metrų storio ledo. Einam 
po keletą žmonių į vidų. Tamsu, šlapia. Kai kur iškabinta elektros 
lemputės ir tose vietose ledo siena lašnoja. Vienam pasisukime iš- 
drožta kolona. Blizganti, besikeičianti įvairiomis spalvomis, ledo kolo
na. Grįžtant į šviesą, grotos lubos nuostabiai sublizgėjo melsvai žals-
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va spalva. Grotoj šilčiau, kaip lauke. Sienos visiškai nešaltos. Da
bar man suprantama, kaip gali panašiuose namuose eskimai gyven
ti. Tas ledynas ir dabar tebeslenka.

Nusileidžiam žemyn ir vėl traukiniu važiuojam toliau, į Alp Grūm. 
Pakeliui entuziastiškai pasveikina balsingas krioklys. Kylam aukštyn. 
Vis žemyn ir žemyn leidžiasi balta Morteratscho galva, saulėje švy
tėdama. Kalnas išbraižytas takeliais, tarp medžių ir akmenų besika- 
binančiais. Nebematyti lapuočių, šykščiai pasirodo keletas pušelių 
ir vietomis dar trumpa žolė. Vėl skaidrus veidrodinis upeliūkštis. Jau 
medžių nebėra. Balsvos uolos ir šykšti žolė. Privažiavom piemenų gy
venamąjį akmeninį namą, kur jie vasarą patys gyvena ir gyvulius 
suvaro. Dar pasirodo dauboje keletas eglių, telegrafo stulpų alėjos. 
Privažiuojam medinį tunelį (nuo akmenų apsauga). Artėjam prie snie
go, prie debesų.

Žemai ežerėlis žalsvai muilinas. Anapus karvės ganosi ir aukš
čiau takelis veda į amžiną sniegą. Šiapus alpinistų trobelė su iškelta 
vėliava keleiviams pasilsėti ir išsimiegoti. Ežerėlio vanduo pasiekia 

. Italiją. Požere grynai kalnų gėlės su lietuviškomis pienėmis. Ežere 
pasirodė akmens salos. Važiuojam išilgai ežero. Atrodė, kad ežerė
lis, o pasirodė ilgokas vandenynas. Negali tikėti savo akim. Vėl ne
riam į tunelį. Pakelės akmens sužaliuoja, suruduoja. Tuščia akmens 
dauba užsibaigia ežeras. Šveicarai sumanė jį sulaikyti, bet jis neklau
so ir ištrykšta vanduo upeliūkščiu. Prie tunelio susėdę margai apsi
rengę, nudegę, darbininkai. Pasisveikinąm su jais rankų pakėlimu. 
Jie ilgai mums mosuoja. Šveicarijoj labai priimta laukuose ir kalnuo
se sveikintis. Ir tai neatrodo vien mandagumo ženklas. Aiškiai matai, 
kaip nuoširdžiai jie šypsos tave sveikindami.

Leidžiamės kiek žemyn. Ir čia pasirodo pasakiškas „klonis" žals
va šviežia augmenija. Priešais nuo Berninos viršūnės garbinįuojasi 
pilkšvai baltas sniegas ir iš tų garbanų lėįdžiasi šniokšdami upeliūkš
čiai, kurie, tai susijungia palikdami po smėliniu sniegu, tai vėl išlenda, 
dairosi, skirstosi, vėl žemiau slepiasi sniegan ir paskui, vingiuodami 
dviem kri vingiais tarp retai išaugusių eglių, pasidalina į kelias vagas 
ir vieningai plaukia ežeran. Jie nė ten nenurimsta. Dar mirksi sidab
ro taškais smaragdiniam ežerėly.

Požere išsisklaidęs kaimas ir ganosi sodrioj žolėj karvės. Nuo %
maumedžiais apsodinto šlaito leidžiasi kelias ir baltuoja telegrafo" stul
pų kalvelės. Vieno kalno viršūnė nusagstyta blizgančiais akmenukais.

Gana žavėtis. Keliamės pėsti taku aukštyn prie tautiškų vėlia
vų, kur Belvedere restoranas. Iš čia kylam dar aukščiau ir atsisėdam 
ant šlaito. Esam gamtos sukurtam amfiteatre, apsupti dūminių ir mels- 
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vašydžių kalnų. Čiapat žolė ir čiapat sniegas. Nesupaisysi. Kiek 
atokiau (gal ir gerokai atokiau — perspektyvos jutimas šlubuoja) tarp 
tų melsvųjų kalnų niūkso, tylus turkusinis, apjuostas perliniu - keliu, 
ežerėlis (Lago Bianco). Už jo žemyn įsikišus Italijos žemė. Šie kalnai 
ne tik gamtos sukurta tvirtovė, bet ir žmonių sutvirtinta. Čia sukrauti 
sandėliai amunicijos. Einant į Belvedere matyti išsikišusios kulkosvy- 

• ' .1

džių nosys. —Priešams nėra praėjimo. Jei jie norėtų prasiveržti, turėtų 
skinti kelią kalnų viršūnėmis, o tai yra neįmanoma. Esam apie 3000 
metrų aukštumoj. Padarėm lietuvišką gegužinę. Užkandę kai kurie 
norėjo padainuoti, bet kiti Sudraudė. Kas gali drįsti Berninos kalny
no simfoniją stelbti?

O kas čia per prajovai? Per uolas drąsiai žengia du senukai. 
Keistai apsirengę. Abu Su vilnonėm mėlynom kelnėm, baltais marš
kiniais ir tirolietiškom kepurėm. Senelė ant kelnių dėvi tamsiai pil
ką sijoną, kuris, kaip balerinos, trumpas, platus. Abu turi po kuprinę 
ir lazdą. Paskui išvydom keletą sunkaus svorio moterų vidutinio am
žiaus. Mūsų močiutės nustebtų pamačiusias. ■ - , _ ’ j «"j" /'ny—■

EkskųrsijOs vadas pasiūlė sunešti popiergalius į vieną vietą ir bu
vo užkurtas improvizuotas lauželis tam, kad pieva liktų tokia pat žalia 
ir švari, (kaip prieš mūsų gegužinę. Dar būtum, dar neitum, taip gera 
tose aukštumose. Jauti Visatos didingumą ir pats kilnėji. 

<*•.*•• •

Nusileidžiam žemyn smarkiai nudegusiais veidais. Kalnų saulė 
griebia. Praeinam pro akmeninius namus. Ant jų stogų, tarp akmenų, 
žydi kalnų rožės. Vėl esam Alp Grūm stoty (2091 mtr. aukštumoje). 

’ % ■ - * * • y. • • . ’ : .

Alp Grūm stoties viršininkas labai Susidomėjo mūsų lygumų kraštu ir 
žmonėmis. Išreikšdamas savo simpatiją Lietuvai, mums padovanojo 
didelę puokštę edelveisų (jie auga uolose, sunkiai prieinamose vieto
se) ir prižadėjo savo kitas atostogas praleisti Lietuvoje. Mus labai su
žavėjo toks Šveicarijos valdininko nuoširdumas. Ir iš viso visoje mūsų 
kelionėje teko ne vieną išartą susidurti su tokiu ar kitokiu šveicarų val
dininkų nuoširdumu.

Mūsų ekskursija Alp Grūm stoties viršininkui sušuko iš vagono 
„valio". Jis pamojo ranka, priėjo prie melsvos dėžutės ir pasuko apa
ratą. Suskambo gongo garsas — ženklas išvažiuoti (kiekvienoj Švei
carijos stoty yra toks aparatas). Važiuojam. Neriam į tamsų, drėgną, 
varvantį tunelį.. Grįžtam tuo pačiu keliu, tokiu pat bestogiu vagonu. 
Užgautose vielose suspirgėjo elektra. O man tebesivaidena Berninos 
kalnyno žaismingi upeliūkščiai, skambanti kalnų simfonija.

4 ‘ .. . ' t
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Kaip atsidėjusi valai tu savo grįčią, 
Dulkelę alei vieną surenki — .
O vyras dar prikaišioja lyg tyčia 
Jog tavo rūpesčiai nežymūs ir menki.

■

Sesuo/ Gyvenimą įspraudei tu į ankštą butą, 
Ar nemanai, kad laikas būtų
Su šluota apsisukt ir po pasaulio rūmą, — 
Per daug jau dulkių ten ir nešvarumų.

Saliomėja Neris
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9

Di. O. Narušytė

-crukuose,
> tautos kūrybos išskirti religinį pradą neįmanoma. Tauta visuo

se savo darbuose santykiauja su savo Dievu, saviškai Jį garbina ir ši
tą nuoširdų garbinimą, susižavėjimą išreiškia regimais kūriniais. To
dėl ir iš tautinio auklėjimo, jeigu norime, kad jis būtų pilnas, vispusiš
kas, negalime išskirti religinio prado: visų tautos religinių papročių, 
jos giesmių, religinių statinių ir kitokių paminklų. * ' ’

Kryžius bažnyčioje, kryžius ant bažnyčios bokšto, kryžius kapinėse, 
bet kryželis ir pirkios lange, kad praeivis keliu keliaudamas jį pamaty
tų, taip pat kryžius daržely po langu, kryžkelėj ir laukuose. Ypač gra
žus lietuviškasis laukų kryžius. Jį lietuvis visai laisvai, kaip jo tik šir
dis jautė, ir vaizduotė numanė, taip jis su meile ir atsidavimu savąjį 
Dievą garbindamas Jam kryžių drožinėjo, kad ir Dievui būtų garbė ir 
žmonėms gražu pasižiūrėti.

Įvairiomis progomis motina galės atkreipti vaiko dėmesį į kryžių, 
į tuos gražiuosius ornamentus, saules, puošiančias Kristaus medį. Ta 
proga primins jį vaikui, kad Kristus — Dievas mirė ant kryžiaus; tik 
anas, ant kurio Kristus mirė, nebuvo, be abejo, toks gražus, anas buvo 
iš paprastų medžių sukaltas. O kodėl šis kryžius toks gražus? Jį žmo
nės gražų padarė, taip išpuošė dėl to, kad Dievulį labai myli. Taip kal
bės motina pavasarį ir vasarą stovėdama laukuose ar daržely prie kry
žiaus. Ji aplankys su savo vaiku kryžkelės kryžių, atkreips jo dėmesį, 
kada mergaitės — jaunimas puošia kryžius gėlėmis. Ir vaikas nuneš 
gėlių puokštę, apkaišys kryžių, nupins vainikėlį, apsuks šventą me- 
medį — kryžių.

„Girioj augau, girioj lapojau, namo parėjęs kepures kilnojau", už
mena motina vaikui'mįslę prisėdusi po kryžiumi. Vaikas spėja, motina
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šiek tiek gelbsti. Pagaliau mįslė atmenama, motina atkreipia berniu
ko dėmesį, kad einant pro kryžių, kepurę reikia nukelti, mergaitei — 
galvelę linkterėti. Šeštųjų metų vaikas ir trumputę kryžiaus maldelę 
(Lenkiuosi Tau ir garbinu Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kad per sa
vo šventą kryžių atpirkai šį pasaulį) su noru mokysis, kartos pradžio
je garsiai, paskui tyliai, o pagaliau. įpras ją mintinai pakalbėti, kiek
vieną kartą kepurę keldamas, prieš kryžių galvą lenkdamas.

Motina vaikui tyliai ir kryžiaus giesmę (pav., Kryžiau šventas) iš 
giesmynėlio pagiedos, o vėliau, kada nors drauge su savo vaiku ir vi
sa bažnyčia trauks garsiai šią giesmę, h • '

Vaikas mato kryžių ir savo tėvų namuose, tačiau dažniausiai iš 
tolo, nes kryžius kabo aukštai prie sienos. Jis gali turėti ir savo kryže
lį: gražų, drožinėtą, kurį jis iŠ arti gali pasižiūrėti. Iki 4 — metų tas 
kryželis gali būti be krucifikso — tik medis — simbolis, nes šiame am
žiuje, kada vaikas mėgsta viską suasmeninti, kada jo pasaulėvaizdis 
yra antropomorfinis, reikia labai atsargiai duoti vaikams ir tik parink- 
tus religinius vaizdus. Jautrūs vaikai labai tragiškai išgyvena pama
tę prikaltą prie kryžiaus žmogų iš arti. Matydami, žinoma, tokį kryžių 
iš tolo, jie dažnai nepastebi Prikaltojo, o mato tik bendrą vaizdą — 
kryžių. Vėliau, pav. šeštaisiais metais, vaikas gali turėti visą — pilną 
kryžių, nes jo pasaulėvaizdis realėja, ir vaikas sugeba, ir Prikaltąjį lai
kyti simboliu. <

Anais, senaisiais vaikui laikais, kada lietuvis kovojo už lietuviškas 
knygas, tada jam teko kovoti ir už savąjį kryžių. Tai galime vaikams 
kokiu nors pasakojimu priminti.
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kkaip anais laikais kryžių statė
* ' ' z*

Juozelio tėvelis lauką arė, o Juozelis pamiškėj karveles ganė. Nu- 
sipiovė Juozelis gluosnio šaką, atsisėdo ant akmens, švilpauja ir dū
delę suka. Tai jis karveles subara, kai tos per toli nueina, tai kuziuką • 4
— savo sartį jis prakalbina, kuris paskui arklą. traukiančią kumelę 
sekioja. Ir valgyti Juozeliui norisi jau, anksti šiandien išginė, kai dar 
šaltoka buvo ir taip miego norėjosi. Žvilgterėjo į kelią. Aha! Jau Ma
rytės skarytė raudonuoja. Jau ir ji nuo kalnelio leidžiasi, atneša pus
ryčių.

— Tėveli, jau Marytė pusryčius: atneša, sako Juozelis.
— Aha! Jau ir laikas, — sako tėvelis sustodamas ir į saulutę žiūrė

damas. — Nešk čia mums, Maryte, prie kryžiaus.. ■
Atsisėdo tėvelis pakelėj prie kryžiaus ant. akmens, o Juozelis šalia 

jo pritūpė. Ką ta Marytė čia skanaus atnešė? Pakvipo blynais. Pa
traukė Juozelis blynų kvapą. A! Skanu! Blynai geltonam svieste 
mirksta. Tėvelis jam įdeda į jo dubenėlį. Tėvelis žegnojasi ir kanda, 

t ■ f -------- ------

atsimena Juozelis, kad ir jam pirma reikia persižegnot, nes negražu . 
Dievo neatsiminus tuoj į blynus kibti. O čia dar ir kryžius stovi!

— Tėveli, aš žibučių pamiškėj radau, — sako Marytė. — Žiūrėk, 
Ji . 1 • “

dar tik pražydusios, tur būt, jos pačios pirmosios šį pavasarį iš žemės 
išlindo. 

4 * !*•

— Tur būt, pačios pirmosios, sako tėvelis, — dar gerai nei nepra- 
žydėjusios.

— Taigi, bet nuskyniau. Atsiminiau, kad per visą ilgą žiemą kry
žiaus niekas nepapuošė, nebuvo gėlyčių, tai aš pirmoji papuošiu, -— 
ir Marytė nustūksėjo prie kryžiaus, palipo ant akmenėlio ir kaišioja 
savo mėlynas gėlytes į kryžiaus plyšius. .

■ •

—- Žiūrėk, Marytė, — rodo Juozelis pirštu, — ir vyturėlis ant kry
žiaus nutūpė.

Paukštelis kraipė galvelę, straksėjo. Tik „Čy - ru" ir nuskrido.
— Kas pastatė šį kryžių, tėveli? — klausia Juozelis.- ■ —
— Mūsų kaimo žmonės pastatė.
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Vilniaus krašto lietuviškas kryžius 
• ' • i

■ ■ e . . •

— Ar senai?
— Oi, senai! Tada aš dar toks nedidelis piemenėlis buvau, kaip 

tu dabar.
Padėjo tėvelis tuščią dubenį į šalį, pasirėmė rankomis galvą, pa

sižiūrėjo į kryžių ir sako:
— Taigi! Tai laikai buvo! Net tikėti nesinori, kad tai buvo. O 

buvo! Tikrai buvo, pats mačiau. Tada aš dar nedidelis buvau ir pas 
dėdes gyvulius ganiau. Kartą tokia nerami buvo naktis. Nei mėnulio, 
nei žvaigždžių nesimatė, tamsūs debesys dangumi slankiojo. Troboj 
visi miegojo. Vėjas aplink trobos sienas glaustėsi, — aplink kampus

— stūgavo, langus klebeno. Gulėjau lovoje, bet užmigt negalėjau. 
Taip tamsu buvo ir taip baisu. Užsiklojau galvą su antklode, stipriai 
užsimerkiau ir pradėjau migdytis, atrodė, kad juodas kalnas slenka

234 ?
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dnt manęs. Tik subraškėjo kažkas! Ir... aš vėl atsimerkiau ir iš
kišau vieną akį iš po antklodės. Pamačiau, kad dėdė keliasi. Atsikė
lė ir dėdienė. Abudu tyliai nieko nekalbėdami apsirengė, tyliai pravėrė 
dėdė duris ir abudu išėjo. Kur dėdė su dėdiene išėjo? Man taip baisu pa
sidarė. Ne! Vienas čia negulėsiu! pamaniau. Šokau iš lovos, užsime
čiau kailinėliais ir prišokau prie lango. Nors tamsu laukę, bet žiūriu, 
žmonės eina keliu, renkasi, būriuojasi. Kas čia būtų? Man ir kvapą 
užėmė. Nežinau, ar aš bijojau, ar kas man buvo, bet taip gerklę ir 
užspaudė kažkas. 'Žiūriu, atneša žmonės ir kažkokį ilgą rastą ant pe
čių užsidėję. Užgirdau, kad visi žmonės pradėjo kažką negarsiai kal
bėti, lyg maldas kokias, ir visi nutraukė į sodžiaus galą, Neiškenčiau, 
apėviau nagines ir patvorėmis, patvorėmis nudūmiau paskui visus. Ga
le sodžiaus, kryžkelėj, čia, kur mes dabar sėdim, visi sustojo. Aš sto
vėjau ana už tos liepos pasislėpęs ir žiūrėjau kas čia bus. Na gi, žiū-

- • • . . / . . . ■

riu, subaltavo kažkas, lyg būtų kas baltais drabužiais apsirengęs. Už
giedojo lyg kažką, nesupratau ką, bet dabar pažinau balsą — tai bu
vo mūsų jaunas kunigėlis. Dieve, duok jam dangų, jis jau senai pas 
Dievą nukeliavo. O ką tas kunigėlis čia naktį veiktų? — pamaniau.

Dunktelėjo kažkas į žemę ir pamačiau, kad toj vietoj, kur kunigė
lis Stovėjo, iškilo kryžius. Mačiau, kad akmenis žmonės rinko ir ap
link kryžių dėjo, žemę kasė. Kryžių! Ir dar naktį pastatė! Nieko ne
galėjau suprast, kas čia darosi? Bet bijojau, kad dėdė su dėdiene 
anksčiau už mane nepareitų ir manęs nepamatytų, tai ilgiau jau ne
žiūrėjau. Vėl dūmiau patvoriais, pakrūmėm namo, greit nusimečiau 
kailinius ir įlindau lovon. Kai girgžterėjo priemenės durys, aš dėjausi, 
kad miegu, bet ausis pastatęs klausiausi, kas čia dar bus.

Dėdė greit nusirengdinėjo, prisėdo ant suolo ir atsiduso:
— Tai viskas pasisekė. Kad tik
— Kaip čia jie sužinos, — sako 

susirinkęs, negi visą sodžių ir baus.
— Taigi, — pritarė dėdė ir įlipo

žandarai nesužinotų.
dėdienė. — Visas sodžius buvo

lovon.
Gulėjau ir galvojau, supratau, kad nuo žandarų reikia slėpt kry

žių, bet nesupratau kodėl. Ta mintis man buvo ilga, rūpėjo viską su
žinot. Tik auštant užmigau, bet dėdienė ^saulei patekėjus mane pakė
lė ir liepė gint gyvulius. Tą rytą nereikėjo manęs du kartu ragint kel- 

1? - y

tis. Tuoj šokau iš lovos, norėjau greičiau pamatyt skerdžių ir jo pa
siklaust kas čia darosi. Kai išginiau karves, skerdžius jau laukuose 
trimitavo. Iš tolo pradėjau šaukt: Dėduk, dėduk! Skerdžius užgirdo 
ir atsigrįžo: „Ko nori Juozuk?". Aš pribėgau uždusęs: „Žiūrėk, dėduk, 
matai kryžių. Aš mačiau, jį ten naktį pastatė!"
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— Tu matei? — paklausė skerdžius, nutilo ir apsidairė, ar kiti 
piemenys toli. Jis prisilenkė prie manęs visai arti ir tyliai sako:

— Jeigu matei, Jonuk, tai niekam, visai niekam, nei tėveliui, nei 
mamytei, nei piemenims, nei man,, visai, visai niekam nesakyk. Jeigu 
tave kas klaustų, kada šį kryžių pastatė, sakyk, nežinau. Jeigu klaus
tų kas pastatė, sakyk, vėl nežinau. Jeigu klaustų, ar tu matei kai kry
žių statė, sakyk, nemačiau. • . ■ • ‘ •’ * • • ■ ’ . ■ ■

— Kodėl, dėduk, niekam negalima sakyt? — paklausiau.
— Dėl to, Jonuk, kad rusai draudžia mums Dievulio ženklą — kry

žių pasistatyt. Jeigu žandarai sužinotų, kas jį pastatė, tai išvarytų iš na
mų į tolimus kraštus— į Sibirą, kur sunkius darbus reikėtų dirbti, kur 
reikėtų be savų žmonių gyvent ir mirt. Ir dėdę su dėdiene iš namų iš
varytų. ..

Baisu man pasidarė. Pagalvok tik, išvarytų iš savų namų... Ir 
už ką? Už kryžių! •

— Tai kodėl jie draudžia mums Dievulio kryžių pasistatyt? Ar tai 
bloga?

— Jiems bloga, vaikeli, bet mums gera. Jie nori, kad mes pasida- 
rytumėm „ruskiais", kad ne lietuviškai, bet rusiškai poterius kalbėtum, 
ir kad ne mūsišką kryžių statytum, bet tokį, kokį jie mums duos — su 
skersiniu.

. Supykau, kumščius sugniaužiau.
— A! Tai jūs šitokie, norit, kad mes maskoliais pasidarytum. Ne-

■ ■ • . , l . . ’ , * - t.

•sųlaųksiti
— Tai nesakysi niekam? — paklausė skerdžius.
— Niekam, dėduk!
— O gal tu tik sapnavai, nieko nematei? Žinai, visokių ir sapnų 

būna, dar pasakė skerdžius.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■ ' l. ■ . . ■ ■ ’ ■

— Tegul būna ir - sapnas, pasakiau, bet aš žinojau, kad aš viską 
gerai mačiau, o dabar supratau, kodėl tokią tamsią naktį žmonės kry
žių statė, o kunigėlis net iš miestelio naktį atvažiayo. o

Apie pietūs, kai mano karvės nuo karščio į krūmus lindo, pama
čiau keliu du raitelius atdulkant. Parodžiau skerdžiui. *■ ■ ■ •

— Tai žandarai! — pasakė skerdžius. — Atsįmink, Jonuk, ką mes 
kalbėjom.

— Aš tik galva linktelėjau ir pliaukštelėjau botagu. Atsisėdau 
pakrūmėj, išsiėmiau sūrio ir duonos iš maišelio ir kandu. Žiūriu per 
laukus ateina žandarai. Sudrebėjo man kinkos iš baimės, sūriu beveik 
užspringau. Žandarai nuėjo tiesiog pas skerdžių. Paskui žiūriu, vie
nas ir prie manęs eina. Aš užlijidau už krūmo.
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■—’ Nebijok, — sako žandaras. — Duosiu saldainių, tik pasakyk, ka
da tą kryžių pastatė? — ir parodė ranka, kur naujas kryžius baltavo.

■ Nežinau, atsakiau, jis ten senai jau stovi.
— Gal matei kas jį statė?
—Ne, nemačiau, atsakiau.
Klausinėjo žandarai žmones trobose, vaikščiojo po laukus, pieme

nis klausinėjo, bet niekas nieko nepasakė; visi sakė: nežinom, nema
tėm. Ir kągi! Paskėsčiojo, paskėsčiojo žandarai rankomis, paniurnė- 
jo piktai ir užsėdę žirgus nurūko atgal iš kur atkeliavę.

Stovėjau tada ant kalnelio ir žiūrėjau kaip rūko kelio dulkės. Pri
siminiau, ką tėvelis man buvo skaitęs iš lietuviškų knygelių. Išsitiesiau 
visas, kumštis sugniaužiau ir garsiai pasakiau: „Kas bus, kas nebus, 
bet lietuvis nepražus". ' '

Nebėr jau nei vieno ruso žandaro, o mūsų kryžius, žiūrėk, ir šian
dien stovi; tik jau senas jis, nors ir iš stipraus ąžuolo darytas. Žiūrėk, 
jau papuvęs. Reikės naują statyt. Ot, iš šito ąžuolėlio būtų neblogas 
kryžius, — parodė tėvelis pamiškėj augantį plačiašakį ąžuolą.

Na, vaikai, darban laikas, — oasakė tėvelis atsikeldamas nuo 
akmens. — Maryte, tavo darbas kryžių papuošt, o tu, Juozuk, užaugęs 
naują pastatysi, nusijuokė tėvelis ir paglostė Juozuko ir Marytės gelto
nus plaukelius.

„Kas bus, kas nebus, bet lietuvis nepražus" — tyliai pasakė Juo
zukas žiūrėdamas į seną kryžių.

Vaikas motinos paragintas, taip pat užsidegs, kaip tas pasakoji
mo Juozukas, išsitiesęs, galvą pakėlęs, kumštelius sugniaužęs, kartos: 
Kas bus, kas nebus, bei lietuvis nepražus". Vaikas dar geriau tą 
šūkį įsimins, jeigu jis bus sujungtas su meliodija.

Pr. Kaupelytė
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• K. K. R.
Įmigus ūįlamhių šaltinis

4 
* I

DuosniauSi vitaminų šaltiniai, žalios daržovės ir žali vaisiai, žie
mos metu pasitraukia iš apyvartos. Tos priežasties dėlioti bendras 
nusilpimas ir liguistumas daugiausia pasireiškia ankstyvą pavasarį. 
Tas verčia ieškoti pastovesnių vitaminų šaltinių iš kurių pigiausias at
rodo būsiąs rugių ir kviečių salyklas.

Pirmieji salyklo vertingumą suprato serbai ir vengrai ir plačiai jį 
pritaikė maisto produktų gamybai. Štai, kad ir vengriškas musas.

Gerai nuvalyti rugiai ar kviečiai mirkomi vandenyje tol, kol grūdo 
gale pasirodo balkšvas taškutis — dygimo ženklas. Tada išbrandinti 
grūdai 2-3 cm storio sluoksniu išžarstomi ant lentos. Po 4-8 dienų grū
dai sužaliuoja išleisdami 2-3 cm ilgio želmenis. Toks salyklas gerai su- 
grūdamas, pripiliant po truputį vandens, grūstuvyje ir po pusvalandžio 
ištrinamas per rėtį. Tokiu būdu gaunamas baltas, į pieną panašus, 
saldokas skystimas. Į šitą „pieną", kuris agurku atsiduoda, įmaišo
ma miltų, kol pasidaro tirštoka tešla. Po 1-2 vai. apsalsta visa tešla. 
Iš tokios tešlos kepami blynai arba pyragaičiai. Kepama tešla paru
duoja. Išgaravus tam tikram vandens kiekiui, tyrė dar labiau pasai- 
deja ir gerai tinka valgyti šaukštu. Paprastai iš taip pagamintos teš- 
los verdama košė, vadinama javų musu.

Kruopštūs moksliški tyrinėjimai rodo, kad grūdams dygstant atsi
randa raugas, vadinamas d i a s t a z u, kuris krakmolą, persisun
kusį vandeniu, paverčia cukrumi. Salyklo skiedinyje esantis dias- 
t a z a s cukrumi paverčia ne tik savo grūdo krakmolą, bet ir įmaišytus 
miltus — todėl pastovėjusi tešla apsalsta. Be to, kepant pasigamina 
taip vadinamas d e k s t r i n a s, nuo kurio paruduoja kepama teš
la. Pastebėta, kad varis ardo diastazus ir kai kuriuos vitaminus, todėl e
ruošiant šios rūšies valgius, patariama nevartoti varinių indų.

Patogiausia yra aukščiau minėtu būdu paruoštą salyklą sudžiovin
ti ir sumalti kavos malūnėliu. Skiedinys iš tų miltų daromas tokiu pat 
būdu kaip iš grūstuvyje pagamintos tešlos. Ekstraktą (skiedinį) ge
riausia gaminti drungname vandenyje. Ir kepimui paruoštą tešlą pa
tariama laikyti šiltoje vietojo, nes d j a s t a z a i geriausiai veikia 
prie 60° C šilumos.

' ' ■ . . •
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Normalus javų musas yra rusvos spalvos, labai saldaus skonio 
tyrė, kurioje apie 50 % yra vandens ir apie tiek pat nuošimčių kietų me
džiagų. Jų tarpe skaitoma apie 20 % salyklinio cukraus, 5 % baltymų, 
5 % dekstrino ir po tam tikrą kiekį krakmolo, įvairių rūgščių ir pelenų.

... . ■ " • . . ■. ■ ’ _ t ' ’, S*

Dygstančiame grūde atsiranda visų rūšių vitaminų, būtent: A, B, 
C, D ir E. Kepant belieka nepaliesti vitaminai B, D ir E, kurie kaip tik 
ypatingai reikalingi organizmui, nes vitaminas B reikalingas organizmo 
vešlumui, D — kaulų darymuisi ir t. t. Tokiu būdu grūdų musas ypač 
naudingas vaikams, nes lengvai gali pavaduoti daugelį pirktinių vita- 
minų preparatų. . ;

Grūdų musas yra labai pigus, nes jam pagaminti pakanka 1 kg 
salyklo ir 2,2 kg paprastų miltų, kad gautum 4,6 kg tinkamo valgyti 
muso. Cukrus ir riebalai šiam saldumynui paruošti nėra būtinai rei- 
kalingi, kas jį dar labiau papigina.

Galima, žinoma, iš salyklo ekstrakto išsimanyti ir kitokių valgių, 
galima, nenorint nustoti karščio bijančių vitaminų A, B ir C, jį Vartoti 
patį vieną arba iš jo paruoštus valgius šaltu būdu.

Kitas labai duosnus vitaminų šaltinis yra mielės. Kaip salykle, 
taip ir mielėse kepant didelė dalis vitaminų dingsta. Gydymosi rei
kalui, pav. nuo odos išbėrimų, škarbuto, plaukų slinkimo, mielės var
tojamos žalios arba šaltu būdu pagaminti iš jų valgiai.

Mielės už salyklą yra tuo blogesnės, kad šalia vitaminų gamina 
ir visą eilę daugiau ar mažiau kenksmingų sveikatai produktų.

< r .

Šiemet labai madinga ant 
juodos ar mėlynos suknelės bai 
tas trumpas žaketukas, pa
puoštas tokios pat spalvos, 

kaip suknelė, medžiaga.
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. Paltas ir kostiumas vienodai tinka pa 
vasarį,

i' - ■ . ‘ '
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a u / / iij lį ri / / / Ii es ocilaudeiė

tyresnioji jaunesniajai
Mieloji! Moters pašaukimas yra vienas, vistiek ar jai būtų skir

ta ištekėti, ar netekėjusiai gyventi —- pasiaukojimas. Todėl Tu būsi 
nelaiminga, jei nepradėsi auklėti savo širdį ir valią save pamiršti, ki-

- tiems pasišvęsti.
Tu pažinsi skaudžią pagundą — Tavo vaizduotė skatins Tave sva

joti apie įsivaizduotas meiles ir Tu manysi, kad jau esi pasiruošusi vi
siems'darbams, kurie iš Tavęs reikalaus didelio pasiaukojimo. Iš tik
rųjų tokios svajonės teugdys tik Tavo savimeilę, nes Tu taip svajoda
ma nesieksi jokio teigiamo veikimo. Ir kaip tik tą valandą, kada Tu 
manysi, sugebanti daugiau pasišvęsti kitiems, Tu mažiausiai pajėgsi 
teikti, kad ir paprasčiausius, Tavo aplinkos reikalavimus, pageidavi
mus.

Nesimaitink perskaitytų romanų svajonėmis, nes jie dažniausiai 
toli nuo gyvenimo tikrenybės.

Jei Tu nenori nusivilti, kai ateis Tavo pašaukimo pasirinkimo va
landa, dėk pastangų gyventi tikru gyvenimu, nors ir tikrovė būtų ma
žiau patraukianti negu jaunystės svajonės. Išmok pasišvęsti tiems, ku
rie gyvena arčiausia Tavęs: motinai, tėvui, seselėms, broliams. Mokė
dama dėl jų pasišvęsti, mokėsi pasišvęsti ir savo būsimajai šeimai ar 
kitai Tavo pašaukimo sričiai. Būsimos šeimos meilė nedaug kuo skir
sis nuo Tavo esamos šeimos. Jei savoj šeimoje nerandi darbo ir pro- t * •
gų pasišvęsti, ieškok aplink save tų, kuriems reikia lengvinti, ir kelti 
gyvenimo naštą. Pasauly daug motinų, kurioms reikalinga kitų pa
galba, daug kenčiančių ir ligonių, kuriais Tu galėtumei pasirūpinti. Kas 
Tu ir koks Tavo gyvenimas dabar bebūtų, nesėdėk be darbo. Nieko 
neveikimas atidaro duris svajonėms, melancholijai -— nusiminimui, 
ruošia širdies sukrėtimus ir silpnina valią. Moteris privalo visada dirb
ti! Didelė klaida manyti, kad jauna mergaitė, apleisdama mokyklos 
suolą, gali palikti smageniš ramybėje. Priešingai, ji privalo išmokti 
mąstyti ir suprasti. Tik tuo būdu ji gab tapti tikra vyro drauae ir «p- 
šviesta savo gyvenimo vadove. < .
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Pavasaris bunda
’ ■ ' • . • ’ *

Bunda pavasaris.
Sulaužo kietą ledo kevalą.
Baigėsi pašalas.
Alksnis savo pumpurus prakala.

: » ' . '

Kokia graži dabar vėl žemė!
Atgimusi visa, pirmame šviežume.
Pakalnėn vandens purvini nubėga, 
Viršūnės tyros vėl ir kvepia džiūstančia žeme.

Ir kvepia žemė, oras, daigas aliai vienas 
1 ■ • . ■ .

Kvepėjimas linguojas! jaunom šakelėm. 
Švilpa11 ja sodai, karklai birbynes dirbasi — 
Vakar mes inkilą špokui įkėlėm.

Palikim visą: pirkią surūkusią, seną. 
Knygas palikim, rūpesčius visus, 

—-- . * i v . . . ■

Išeikime į orą kvepiantį,
Kur groja karklai, sodai švilpauja, kur juokias

mėlynas dangus.

Jauna, mėgstanti flirtą mergaitė dažnai stengiasi vien tik vyrams 
patikti, neatsižvelgdama net į tai,, kokius pavojus ji gali sutikti. Ne
kontroliuojamas elgesys, drabužis gali kiekvieną akimirką Tave nu
blokšti į aistrų sūkurį. Tad atsimink, kad ateityj gal Tavęs laukia šei
mos pašaukimas, kuriai privalai atnešti savo meilės dorinę vertybę. 
Jei Tavo moralinė vertė spinduliuos, Tu maitinsi ja savo busimąją šei
mą. O jei Tave pačia ydos, silpnybės gniuždins, Tu būsi priežastimi 
šeimos menkystės ir sukrėtimų.

Dėk pastangų savo jaunystės metuose suprasti moters pašaukimo 
kilnumą ir ugdyk savo dorybes.

Aš tikiuosi, kad Tavo religinis idealas padės Tau suprasti moteriš
kojo pasiaukojimo kilnumą!
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E. Statkienė 
u • . * ■ '

i^ublii irias elgesy ir drabužiuose
Pagal drabužį žmogų sutinkam, o pagal protą palydim — sako pa

tarlė.
Bet iš kitos pusės aišku, kad drabužių tvarkingumas, žmogaus el

gesys, kalbos tonas ir kiti išoriniai dalykai turi tamprų ryšį su žmo
gaus vidumi. Vienas prancūzų autorius taip rašo: „Aš ypatingai pri
žiūriu savo išorę tada, kai mano sielos gyvenimas progresuoja; noras 
tobulėti tada apima visas mano gyvenimo smulkmenas tiek mano bu
te, tiek tualete. Negalite būti labai geros nuomonės apie mano vi
daus gyvenimą, jei mane matote su batais, kuriems trūksta sagos, ar 
iširusiomis pirštinėmis, ar sulamdyta skrybėle, arba randate netvarką 
mano bute. Jeigu mano išorė taip apleista nors ir niekas manęs ne
matytų, bet jei aš pats taip galėčiau gyventi, tai rodytų, kad aš mažai 
rūpinuos savo vidaus gyvenimu.”

„Gerai žinau, — rašo toliau tas pats autorius, —- kad galima 
būtų rasti pavyzdžių, kurie tarytum nesutinka su šiuo mano teigimu, 
bet vis dėlto, šimtus kartų esu gerai patyręs analogiją tarp teisingai 
suprastos žmogaus išorės, jo elgimosi ir jo sielos gyvenimo”.

Š;o autoriaus teigimui pagrįstų priešingų nuomonių, berods, ir ne
sutinkame.

Neretai pasitaiko, kad dideliu veido^grožiu apdovanota mergaitė 
pirmu žvilgsniu suįdomina kitus, bet vos-tik ji prašneka, ar kiek ilgiau 
draugijoj pabūna, tas jos grožis tarytum nublunka, netenka žavesio. 
Vadinasi, tarp jos veido grožio, ar kūno grakštumo ir vidaus gyveni
mo nėra harmonijos. Greičiausia tokia mergaitė, per daug pasitikė
dama savo išoriniu grožiu, gal ir perdėtai juo besirūpindama, pamir
šo švelninti santykius su Savo šeimos nariais, su savo draugėmis, su 
tarnais. Taip pat galimas dalykas, kad ji nepasistengia laikytis nusi- 
stovėjusių gero eilgesio dėsnių, dėl to elgiasi perdaug laisvai, tuo at
kreipdama į save kitų dėmesį.
* — Kam tos elgesio taisyklės? Kam tas mandagumas? Kam be rei
kalo save varžyti kažkokiomis išorinėmis formomis? — tariasi kartais 
tariamos laisvės pasiilgęs jaunuolis.
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Tokiam galima būtų atsakyti, kad geras elgesys, mandagumas 
yra ne kas kita kaip artimo meilės dėsnių smulkesnis detalizavimas. 
Iš' kiekvienos mandagumo taisyklės bemaž visada išskaitome mintį: 
„nedaryk to, kas kitam būtų nemalonu", arba dar daugiau, „daryk 
taip, kad kitam būtų malonu". Bet vis dėlto įvairias mandagumo for
mas praktikuojant kartais galima pastebėti dvejopą mandagumą:

1) mandagumas plaukiąs iš žmogaus širdies, atviras, laisvas,.
2) išorinių manierų ir mandagumo taisyklių kopijavimas. -
Aišku, kad antroji mandagumo forma nėra tikroji artimo meilė, bet 

dažniausiai ji kyla iš egoizmo, iš noro pasirodyti kitiems geresniu ne
gu iš tikrųjų esi.

Bet šitą išorinį mandagumą nesunku palenkti tikram nuoširdžiam 
mandagumui, tik reikia į jį žiūrėti ne kaip į formą, bet kaip į tikrą no
rą netik neįžeisti, bet kur tik galima padėti artimui tiek smulkiuose, 
tiek dideliuose gyvenimo įvykiuose. Tada išorinės mandagumo taisyk
lės greitai virsta nuoširdžiu noru patarnauti artimui. Tokį, teisingai su
prastą, iš širdies plaukiantį mandagumą tenka laikyti dorybe. O kiek
viena dorybė skaidrina žmogaus sielą, turtina ir tobulina jo dvasios 
gyvenimą. Dėl to netiktai tualeto ar buto tvarkingumas, bet ir geras 
gražus elgesys yra vidaus gyvenimo rodiklis. Mat, žmogus išoriniais 
dalykais pasiekia ir savo sielos gelmes, tik reikia norėti ir mokėti tuos 
išorinius nors ir smulkius dalykus palenkti dvasios gyvenimui.

Paprastai pagrindiniais mandagumo priešais laikomi du dalykai:
1) perdidelis pasitenkinimas ir rūpinimasis savimi,
2) kitų neapykanta.
Mat, perdidelis savimi pasitenkinimas visada ragina pabrėžti savo 

asmenį, atkreipti į save kitų dėmesį, o kitų neapykanta verčia sugre
tinti savo pranašumą su kitų menkyste.

Dėl to pirmas žingsnis į mandagumą yra kuklumas. Mat, kuklu
mas niekur neleidžia pabrėžti savo asmens, niekur nesistengia atkreip
ti į save dėmesio.

Tačiau kuklumas negali būti perdėtas, jis negali užgniaužti žmo- 
aaus asmenybės, ir kuklūs žmonės neturi būti bailūs, nedrąsūs. Ne
drąsumas kyla arba iš perdidelio nepasitikėjimo savimi arba iš egoiz
mo ir tuo pačiu, dėl perdėtos baimės nepatikti kitiems. Tei žmogus per 
daug nepasitiki savimi, jis tariasi nieko nesugebąs, esąs negražus ir 
t. t. Toksai turi suprasti, kad tai yra klaidingas galvojimas, nes kiek
vienas žmogus vienu ar kitu atžvilgiu turi privalumų ir ?Dievo akyse 
yra vienodai su kitais vertingas.

» ,
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f’erdidelį nedrąsumą būtinai reikia nugalėti; nesistengti būtinai 
kažkuo ypatingu pasirodyti, ar visur kitus pralenkti, bet elgtis laisvai, 
paprastai. . :

Kas nedrįsta gatvėje sveikintis, ar pereiti per svečių kambarį, ar 
kalbėtis su kaikuriais žmonėmis, — turi prisiversti vieną kitą kartą iš
pildyti mandagumo teisyklės, nežiūrint, kad tai ir sunku būtų padary
ti, o po kurio laiko, ta didelė yda, kuri nenugalėta labai apsunkintų 
žmogaus gyvenimą, tikrai prapuls.

Kaip matome, kuklumas tai nėra nedrąsumas. Bemaž teisingai 
kuklumą galėtumėm pavadinti išdidumo priešginybe, arba saikingu vi
duriu tarp perdėto drąsumo ir nedrąsumo. 

r

Štai keletas mažų pavyzdėlių, kurie parodo kuklumo stoką.
Eina gatve būrelis mokinių. Užėmusios bemaž visą šaligatvį, jos 

tarpusavy taip balsu pasakojasi savo įspūdžius, kad norams nenoroms 
praeiviai į jas atsigrįžta. Negalima užmiršti, kad gatvėje vaikšto ir 
daugiau žmonių, jiems taip pat turi užtekti šaligatvio, o be to, nereikia 
jų stengtis „užimti" savaisiais įspūdžiais.

Onytė mėgsta kvepalus. Ji taip prikvepina savo drabužius, kad 
jai įlipus autobusan keleiviai noroms nenoroms į ją atsigrįžta. Vien tik 
dėmesio į save atkreipimas yra nusižengimas kuklumui, o jei dar pri
dėsime tą, kad kvepalai gali būti visai nemalonūs kitiems keleiviams, 
kad nuo jų gal ir galva skauda, tai gausime ir nemandagumą.

Aldutė drąsi, gyva, linksma mergaitė. Atėjusi į svečius ji taip 
nuoširdžiai bėga sveikintis, taip pasakoja savo įspūdžius, bet nepagal
voja, kad kiti žmonės nors trumpam turi nutraukti savo darbą, ar pasi
kalbėjimą ir pasiįdomauti kas čia tokia atėjo. Tiesa, gyvumas, links
mumas nuoširdumas yra labai geras privalumas, bet esant reikalui, 
reikia šiek tiek valdyti netik įspūdžius, bet ir balso toną ir judesius, 
kad iš pat pirmo žvilgsnio neatkreiptumei į save paryškinto kitų dėme
sio. Toji pati Aldutė parėjusi namo ar atėjusi į svečius taip stipriai pa
spaudžia durų skambutį, kad visi buto gyventojai nesąmoningai pa
jaučia jog, tai yra netik nekuklus, bet net išdidus prisistatymo bū
das.

Žinau taip pat jaunų mergaičių, kurios atėjusios į svečius, (iš to 
matyt, kad ir savo šeimoje) mėgsta daug pasakoti apie savo narsius 
pasielgimus. Toks pasikalbėjimas bus nekuklus, nes kiti verčiami tuo 
asmeniu ir jo „žygiais" domėtis. Iš viso pasikalbėjimuose reikia vengti 
kalbėti apie save, kuomažiausiai linksniuoti įvardžius „aš" ir „tu".

Negražu dviem ar trim kartu nuėjus į svečius kalbėtis tarpusavy, 
nekreipiant dėmesio į šeimininkus ar į kitus svečius, kuriems tas pasi
kalbėjimas visiškai neįdomus.

■ •• V '* ■ • • •
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JolanGeręhy

D ~ raško os
Mergaitės, grįždamos iš mokyklos namo, išsiskirstė grupėmis . ir 

pradėjo tarp savęs šnekučiuotis. Jos nelabai skubėjo ir,, prieš atsiskir
damas, jos valandėlę dar stabtelėjo, dar „labai svarbų" dalyką aptar
ti. Dvi paskutiniosios vis negalėjo atsiskirti, paskutiniu momentu vis 
atsirasdavo neatidėliotinių dalykų, kuriuos reikėdavę apspręsti.

Irena prie gatvės kampo paliko tokias dvi neišsemiamas kalbėtojas: 
Matildą ir Teresę.

Vos pasukus Irenai į šalutinę gatvę, priešais ją iš kitos gatvės at
bėgo Andrius ir tarė:

— Leisk, Irute, pabučiuoti ranką! Kaip tamstai rodos, jei aš pas 
jus dabar eisiu, ar rasiu namie Aleksą?

Ireną paraudo ir atsisuko į paliktas drauges, ar jos šito pasveiki
nimo nenugirdo? Jai toptelėjo į galvą mintis, jei motina čia būtų, 
tikriausiai ji jam taip atsakytų: „Nustokite, bendrai Andriau, su tams
tos rankų bučiavimu. Irena dar turi gana laiko". Bet, kad motinos ne
buvo čia drauge, ji turi priimti šį „garbingą" pasveikinimą. Dėl drau
gių ji nebuvo tikra, kad jos būtų tą pastebėjusios. Jos dar stovėjo gat
vės kampe ir susikišusios galvos plepėjo toliau. Irena atsakė pa
prastai:

— Aš manau, taip. Jis šiuo metu grįžta namo. Ir ligi pietų tams
ta turi gana laiko su juo pasikalbėti, nes tėvas grįžta tik pusiau trečią 
valandą.

Taip jie nuėjo Irenos namų linkui.
Matilda ir Teresė pasižiūrėjo viena į kitą:
— Na, ką tu pasakysi? Tai susi valdančio j i Irena!
— Iš tikrųjų? Ar tu matei?
— Ne, ne! Ne aš viena. Bet kiti ją matė. Taip yra tikrai. Dėl A - ■ ' ■

to nereikia abejoti. . e
— Įdomu! Aš ja niekada nepatikėjau.
— Taip, niekam ant kaktos neparašyta, — pastebėjo Matilda. Ta

da ji pažiūrėjo staiga į laikrodį ir atsiskyrė:
— O kaip vėlu! Sudiev!
— Sudiev.
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Po pietų Teresė susitiko muzikos akademijoje Grizeldą. Ji pasitraukė 
ją į šalį ir pašnabždėjo paslaptingai į ausį:

— Aš norėčiau tau kai ką labai įdomaus papasakoti, jei tu niekam 
nepasakytum.

Grizeldą įsižeidė:
— Ar tu mane laikai paskalų maišu?
— Ne, ne, bet tu vistiek prisiek, kad niekam nepasakysi.
— Gerai, kaip mane gyvą matai! — Teresė nuleido savo balsą, 

veik šnibždėjo:
— Įsivaizduok, „Irutė" turi draugą. Jis norėjo B - gatvės kampe su

sitikti viena su juo, bet kada mes ėjome drauge, ji-nuo mūs greičiausia 
norėjo atsikratyti. Bet mes nujautėme jos tikslus ir apėjome kita gat
vės puse.

— Ar ji susigėdo, susitikus jaunuolį?
— Ir dar kaip, ir dar kaip! Ji stengėsi jį paveikti savo žvilgsniais, 

ji kvietė jį toliau eiti, bet jis nesutiko.
— Ar tai gražus ir elegantiškas jaunuolis?
— Ne, nieko ypatingo...
Kitą rytą šaukė Grizeldą savo geriausiai draugei Matildai:
— Klausyk, aš norėčiau tau papasakoti kai ką labai įdomaus, bet 

1 , ' >

tik tau vienai, žiūrėk, niekam nesakyk? 
. - Ą ' •

— Ar tik ne Irenos istorija?
— Taip. Bet iš kur tu žinai?
— O, jau vakar aš išgirdau iš Matildos, susitikus ją visai atsitik

tinai. Bet, kaip aš girdžiu, tai jau sena pasaka.
— Žinai tu ką? Aš Irena niekada taip daug nepasitikėjau.
—- Panelę auklėtoją tik už nosies vedžioja tariamuoju savo 

kuklumu!
— Na ir kiek koketiškumo! Tas jaunuolis yra Andrius B., Elzės 

brolis iš VIII klasės! O apie tą aš irgi žinau iš tikrų šaltinių, kad jis 
anksčiau bičiuliavosi su viena Elzės drauge. O dabar jis pradėjo su 
šita „švelniąja".

— Iš kur tu žinai, kad jie pradėjo?
— Ar tu nežinai? Verutės vardinėse buvo Andrius ir jo sesuo 

pakviesta. Elzei skaudėjo kaklą ir jį nebuvo, bet Andrius ten buvo. Ten 
Irena jį pirmu kart susitiko.

. — Bet aš girdėjau, kad Irena buvo su jaunesnėmis seselėmis pa
kviesta, o nesu suaugusiais. J ,

— Dieve, kokia tu paika! Dėl to Irena pasiliko namie ir su juo su
sipažino.

Prie plepančiųjų prisidėjo ir Klara:
* , ‘ ' • ' *

* K ’ .
’ - . • • •
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— Žinote, šis dalykas man jau seniai pasirodė įtartinas, tik aš ne
norėjau apie tai kalbėti. Kartą aš tą porelę mačiau kine. Mergaitė 
buvo labai panaši į Ireną. Dabar jau visai aišku, kad tai ji buvo.

Irena šiomis dienomis pastebėjo, kad pertraukų metu ji prie ko
kios grupės prieidavo, ši staiga nutildavo. Gal jos apie ją kalbėjo. Ji 
jau norėjo mergaičių dėl to pasiklausti, kaip ją Grizelda pamojo į šalį.

— Irute, aš tau mielai norėčiau kai ką papasakoti, bet tu man tu
ri pažadėti, kad to dalyko tu niekam neišduosi, kad iš manęs sužino
jai. Mergaitės pasakoja, net tavo geriausios draugės, kad tu slaptai 
kasdien susitinki su vienu jaunuoliu. Jau jus pastebėjo miesto apy
linkėse!

Ji, matydama Irenos abstulbimą, dar pridėjo:
•— Aš žinau, kad čia nėra jokio teisingo žodžio, aš tik norėjau ta

ve įspėti, ką tavo draugės kalba.
Irena nieko nenuvokė, ji valandėlę taip stovėjo, kol suprato, iš kur 

kilo apkalbos. Pamokos metu mokytoja Ireną iššaukė atsakinėti al
gebrą. Bet patiektą uždavinį ji taip sumaišė, kad reikėjo kviesti kilų 
pagelbos.

Mokytoja labai nustebo. Irena buvo gera matematikė ir logiškai 
galvojo. Suprantama, kad mokytoja po pamokos iš trisdešimties mo
kinių surado vieną, kuri turėjo paaiškinti priežastį šio nelaimingojo 
įvykio.

Panelė mokytoja neapkentė liežuvavimo, pirmiausią ji gerai iš
barė liežuvautoją. Kitą dieną ji visą dalyką išsiaiškino. Slaptai kal
bamas dalykas buvo viešai apspręstas.

Po kiek laiko jai viskas buvo aišku. Ji pamatė, kad tikrumoje ma
žas nekaltas uodas buvo išpūstas į dramblį.

— Iš tiesų man liūdna, — tarė ji pagaliau, — kad panašus daly
kas galėjo protingų mergaičių tarpe kilti. Dėl to man gėda dėl visos mo
teriškos giminės, jūs tuo vėl patvirtinote priekaištą, kuris apskritai vi
sada moterims daromas. Jūs perdaug skubate teisti, viską pardeda- 
te, taip, kad dalykas apverčiamas aukštyn kojomis, viską išsiplepate, 
nieko negalėdamos nutylėti. Jūs tuojau laužote duotąjį garbės žodį, net 
ne vietoje prisiekiate ir čia pat tą priesaiką sulaužote. Jei jums nieko 
nereiškia duotas žodis, net priesaika, tai jūs visai nežinote, kas yra tik
ras draugiškumas.

Jūs lankote aukštesniąją mokyklą, norite įsigyti tokį pat išlavini- 
' mą, kaip ir vyrai, o paskui su diplomu rankose ar su brandos atestatu 
norite užimti atsakingą visuomenėje vietą. Kaip jūs sau tai įsivaizduo
jate? Daleiskime, kad jūs norite būti teisėjos ar profesorės! Ar jūs 
kaltinamąjį tik pirmojo skundą išklausiusios, tuoj be pasigailėjimo ap-
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kaltintumėte, ar gal leistumėte jam atsiprašyti? O mokykloje jus pa
klausytumėte kiekvieno liežuvavimo.

Arba jei jūs norėtumėte būti atstovės, gydytojos? Jūs žinote, kad 
žmonės yra priversti nutylėti baisias paslaptis, o kas būtų, jei viską jūs 
išpasakotumėte?

Lyg jūs nesuprantate, kad atsakinga vieta reikalauja ir iš žmogaus 
atsakomybės jausmo. Kas mažuose dalykuose nemoka savo burnos 
uždaryti, juo mažiau jis sugebės tą padaryti dideliuose.

Pagaliau, kad liežuvavimas nors tiesos laikytųsi! Bet priešingai: 
jis prideda, perdeda, apsuka ir paslepia tiesą. Į kokį pavojingą flirtą 
pakliuvo Andrius B, norėdamas susitikti Irenos brolį.

. Dar norėčiau pridurti, kad kiekvienas, klausydamas liežuvavimo 
prižada tylėti, visai nemanydamas to žodžio ištesėti!

Jei kas rimtai iškelia kokį teisėtą reikalavimą, visai nereikia jokių 
pasižadėjimų ar prisiekinėjimų, tik paprastai sakome „taip" arba „ne", 
visai užtikrindami. Jei kas liečia mūsų artimą, vistiek ar būtų tiesa ar 
plepalai, bet jei ta tiesa bloga ir galėtų jam pakenkti, verčiau apie ją 
nekalbėti.

Dabar prašau išsitarti, kas prie šių dalykų turėtų dar ką nors pa
sakyti. ..

Jūsų tiesa. Geros klasės garbė reikalauja, kad panašūs dalykai 
turi tuojau būti pranešti ir juos reikia išaiškinti.

Bet ar jūs nesuprantate, kad viešas pranešimas yra pareiga, nelai
kyti tokius dalykus paslaptyje...

Pirmiausia reikėjo pačios Irenos pasiklausti, su kuo ji ėjo namo. 
Kaip galime kalbėti apie tą dalyką, kurio' mes nežinome. Ir apskųsta
jam reikia visada duoti progos pasiaiškinti ir apsiginti. Jei panašūs 
dalykai įvyktų viešai, tai tada reikia į akis perspėti. Neteisinga yra, 
nežinant tiesos, pasmerkti žmogų ir parodyti jam savo paniekinimą, 
kaip jūs padarėte su Irena.

Kiekvieną dieną po pamokų tyrinėkite savo sąžinę, kiek daug lie
žuviu per dieną nusidėjote. Jūs pačios save sveikinsite atsikratę savo 
šitos ydos, kas padės jums būti geresnėmis mokinėmis ir moksle da
ryti daugiau pažangos. Susivaldymo dorybė yra kiekvienam reika
linga.

Kiekviena pagalvokite, ar pačios panašiu būdu nenusidėjote, ar 
galėtumėt mesti akmenį ramiai į nusidėiėlę?

Vertė Iz. Matusevičiūtė

J ■ 0 H □ ■ i 
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APŽVALGA
JUBILIEJŲ KONFERENCIJA

Lietuvių Katalikių Moterų Draugija kovo mėn. 20 — 22 d, minė
dama savo veikimo 30 metų sukaktuves kartu paminėjo: 550 metų nuo 
krikščionybės įvedimo Lietuvoje, 325 metus nuo Marijos apsireiškimo 
Šiluvoje ir 20 metų Lietuvos nepriklausomybės. Jubiliejinė konferen
cija prasidėjo iškilmingomis pamaldomis ir pasireiškė iškilmingu posė
džiu, naktine šv. Sakramento adoracija už tėvynės gerovę ir eilę . pa
skaitų doriniais klausimais. Konferencijoje, nežiūrint didelio tuo laiku 
mūsų tautos sukrėtimo, dalyvavo: J. E. Ark. Metropolitas Skvireckas, 
vysk. Kukta, vysk. Matulionis, didelis būrys visuomenės veikėjų, kuni
gų ir apie 1.000 draugijos atstovių ir narių. Konferencijai pirmininka
vo: Dr. O. Narušytė, St. Ladygienė ir E. Norkienė.

Konferencijos pamaldas Bazilikoje laikė vysk. T. Matulionis, pa
mokslą pasakė kun. K. Barauskas. Iškilmingas posėdis pradedamas 
giesme „Marija, Marija". Dr-jos religijos vadovas kun. F. Kapočius ta
rė žodį apie Mariją mūsų Globėją, solistė Valatkienė - Dagelytė pagie
dojo „Šiluvos Marijos giesmę"., M. Galdikienė padarė 30 metų draugijos 
veiklos apžvalgą. Konferencija susilaukė daug nuoširdžių ir gražių 
sveikinimų žodžiu ir raštu. A. Galaunienės vedamas mergaičių cho
ras sugiedojo „Priesaiką" — kompoz. Čiurlionytės.

Pirmiesiems draugijos veikėjams buvo pareikšta nuoširdi pagarba 
ir ačiū už jų veikimą. M. Rabašauskienei — vienai pirmųjų steigėjų, 
įteikta puokštė gėlių, o prel. P. Januševičiui adresas. Naktinė adoraci
ja vyko Tėvų Jėzuitų bažnyčioje, kur per visą naktį prie Švenčiausiojo 
klūpojo pasikeisdamos po 100 moterų ir meldėsi už tautą ir valstybę.

Ši konferencija vertindama išganingą spaudos platinimo darbą pa
skelbė moterų spaudos „karalienę." Tas vardas teko „Moters" platin
tojai E. Norkienei, Suvalk. Kalvarijos skyriaus narei, surinkusiai di
džiausią „Moters" prenumeratos skaičių — 304 egz. E. Norkienei už 
gražų pasidarbavimą įteikta knyga — adresas su įrašu ir praktiška mo
derniai šeimininkei reikalingą dovana -— Wecko aparatas. • ■«.
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Organizaciniais draugijos reikalais kalbėjo M. Galdikienė, kun. 
F. Kapočius ir Ap. Sereikytė. * • • ' • . Z '

Konferencija drauge su visomis lietuvėmis moterimis, kurių krūti
nėse plaka lietuviška širdis, savo karščiausius troškimus įrašė į šven- *' & '• . •
tąsias mūsų tautos knygas ir nesibaigiantiems amžiams sudėjo į mūsų 
tautos šventovės — Prisikėlimo bažnyčios Jėzaus Širdies altorių.

Laike konferencijos A. Tamošaitienė buvo suorganizavusi tautiškų 
drabužių parodą.

Be to, buvo dorinio auklėjimo kursai ir uždaros moterims rekolek
cijos.

Dorinio auklėjimo kursuose skaitytos paskaitos:

Doronimosi ir dorinimo reikalas — Vysk. P. Būčys, Svarbesnės do- 
rinimosi sąlygos ir priemonės — Dr. M. Ruginienė, Labiausiai ugdyti
nos dorybės — M. Sidaravičienė, Šeimos gyvenimo skaistumas — Dr. 
J. Vaišnora M. I. C., Moters sveikata ir dorinis auklėjimas — Gyd. J. 
Meškauskienė, Dorinis auklėjimas, ir tautos sveikata — Dr. M. Gylienė, 
Seksualinio auklėjimo svarba socialiniu atžvilgiu -— O Beleckienė, Ka
talikų Bažnyčia ir seksualinis auklėjimas — Kun. Dr. V. Brizgys, Vaiko 
seksualinis auklėjimas — Dr. V. Karvelienė, 6 ir 9 Dievo įsakymo aiš
kinimas — E. Starkienė, Šeimos gyvenimas religijos ir dorovės normų 
šviesoje — Dr. A. Maceina. '

Kursuose dalyvės labai dėmesingai išklausė paskaitų, patiekė 
daug tuo reikalu rūpimų ir opių klausimų. Tuo klausimu draugija nu
sistačiusi išleisti atskirą leidinį — knygą.

• ■ s

Baigiant konferenciją ir kursus priimta rezoliucijos, nutarimai ir
nušviesti lietuvės katalikės keliai į ateitį i

Į centro valdybą išrinktos: M. Galdikienė, Dr. V. Karvelienė, M 
Sidaravičienė, O. Beleckienė ir E. Starkienė. Perrinkti ir kiti c. organai 
sekcijų centro komitetai, garbės teismas, socialinės globos fondas ir 
rev. komisija.

• Šaulės ruošiasi. Kovo mėn. 12—13 d. d. Kaune įvyko rinktinių moterų 
šaulių atstovių susirinkimas. Dalyvavo rinktinių vadės ir atstovės. Moterys, 
po iškilmingo posėdžio, savo darbo programų vykdė Šaulių Sąjungos salėje. Po 
gausių sveikinimų iš įvairių organizacijų vyko centro organų pranešimai ir rin- 
kimai. Moterų šaulių tarybon išrinkta: M. Zmuidzinavičienė, O. Rymaitė, E. • • • , .
Jankutė, L. Dainauskienė, K. Bartnikaitė - Kodaitienė, M. Glemžaitė, E. Klup- 
šienė ir A. Pilvelytė. Iš atstovų pranešimų jautėsi pagyvėjusi veikla ir narių 
padaugėjimas. Ateity numatoma šaules daugiau ruošti karo lauko pagalbai, 
ypatingai bus stiprinamos sanitarijos ir tiekimo sritys
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LIETUVOS MOTERŲ RELIGINIS JUDĖJIMAS » * . • . ' r** .
Kokia graži mintis sušvitėjo seserims pranciškonėms pastatyti už 

doroms rekolekcijoms, namus, nes tik ten galima užmiršti kasdieną, ra
miai pailsėti prie Viešpaties kojų, susikaupti ir dvasia atgimti. Kas kar
tą ten buvo, tas iš visos širdies dėkos Viešpačiui už seselių pastangas, • * ■ ■ f . . ’ ■ ’ *
už savo ir savo sesių bei brolių atgimimą.

Lietuvoj uždarų rekolekcijų svarbą pirmosios pajuto mokytojos. 
Juk kamgi daugiausia reikalinga išminties, tyrumo, jei ne mokytojui? 
O kad visi tą suprastų! Visi skubėtų prie pedagogiškiausio ir saikin- 
giausio mokytojų Mokytojo. Jau prieš trejetą metų jų pėdomis paseka 
studentės. Pirmiau Pažaislyje, šįmet pranciškonių namuos stiprinąs, 
gaivinas ir ateities darbams ruošias. Bet ypač sukruto L. K. Moterų 
Draugija. Per taip trumpą laiką suruošdamos net trejetą uždarų reko
lekcijų. Pirmąsias 1937 m. lapkričio pabaigoj ir gruodžio pradžioj skyrių 
vadėms, antrąsias konferencijas dalyvėms, trečiąsias šviesuolėms — 
vadovėms. Rekolektančių skaičius visada buvo didelis, per antrąsias 
net perdidelis. Reik pabrėžti, kad jomis ypač inteligentės domėjosi. 
Paskutiniosios rekolekcijos nepaprastai turiningai vestos kun. 
Alf. Grauslio įvyko š. m. balandžio 2 dienos vakare ir bai
gęsis d rytą. Rekolekcijų vadovas pakvietė į sunkų ir didį sielos dar
bą šv. Bernardo žodžiais, kad įeitumėm į jas su visa siela ir pasitiktu
mėm visiškai vienos. Tyla ir klusnumas visuos namuos. Klausėm 
varpelio, kad nekliudytumėm vienos kitoms. Išklausėm dešimties kon
ferencijų. Šiandie jau darbe ir namie nėra jokio noro kalbėti ir didelė 
baimė suardyti kito ramybę. Taip norėtųs dar ilgiau klausyti, stiprėti, 
baisu kasdienybės, pilkumo. Betgi mus šaukia pareigos, džiaugsmo 
nepažinusias sielos laukia mūs. Mes pasiryžom siekti džiaugsmingo 
šventumo dirbdamos paprastus darbus, kaip ypatingus, išnaudodamas 
tik dabarties valandėlę; mes skubėsim pas Viešpatį, kad mums nereikė
tų daug apie Jį kalbėti, bet kad Jis pats per mus kalbėtų; mes stengsi
mės iš visų jėgų išaugti virš aplinkumos, nes viršūnės vilioja; mes au- 

1 ' . -

kosim laiką vis daugiau Tiesai pažinti, meilės darbams, nes Kristus au
kojos. Jis kentėjo, buvo palaidptas, bet ir kėlėsi. Tuo tikėdamos nesi- 
sielosim, kad mūsų mintys bus laidojamos ir be vaisiaus, nes mums pa
aiškėjo, kad gera sėkla nežūna. Lai būna mūsų gyvenimas malonus 
kvapas mūsų aplinkai! A. D.

• Baigusių Aukštąjį Mokslu Moterų S-gos visuotinis metinis narių susirinki
mas įvyko kovo 3 d. Padaryti pranešimai apie S-gos veiklą ir ateities darbus, 
išrinkta nauja valdyba, į kurią įeina: A. Gustaitytė-Šalčiuvienė (pirmininkė), 
M. Galdikienė, M. Garolienė, E. Kripienė, S. Paužolytė, E. Treiderytė ir J. Žu
kaitė.
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PRIEŠCHEMINĖS APSAUGOS KURSAI
Priešcheminės apsaugos ir sanitarijos kursai visoms moterims bū

tini. Iki šiol tokius kursus rengė atskiros organizacijos. Štai nesenai 
Kunigaikštienės Birutės Karininkų Šeimų Moterų Draugija, studentės 
šaulės — „Saja" ir „Živilė" korp. buvo suruošusios sanitarijos ir prieš
cheminės apsaugos kursus Kaune. Kursus lankė apstus būrys moterų. 
Senai jau laikas tokius kursus ruošti visoje Lietuvoje —- kiekviename 
valsčiuje, kiekvienoje parapijoje, kiekviename bažnytkaimyje. Viena 
kurių nors organizacijų, kurios tiesioginis tikslas rūpintis krašto gyni“ 
mu ir apsauga, turėtų tam paruošti sistematingą planą, surasti lėšas ir 
tokius kursus kuo greičiausiai pravesti plačiu mastu. Reikalas aktua
lus ir skubus. Kuršų nauda būtų keliariopa — pasirengimas apsau
gai ir pirmajai pagalbai karo atvejais, bendras krašto sveikatingumo 
kėlimas — švara, higiena, profilaktika ir t. t. * ■ ’ z ' • . •

Kursai ir dabar, nedelsiant, kur yra galimybės, reikėtų ruošti or
ganizacijų, valsčių ar net atskirų asmenų iniciatyva.

PERIJODIKOJE

Z e 11 ė n e — Geltonkasė, latvių moterų žurnalas šių metų balandžio 
mėn. 1 d. išleido Lietuvos moterims skirtą numerį. Straipsniai, poezi
ja, beletristika ir iliustracijos iš mūsų gyvenimo. Ant viršelio žemai
tės, kapsės, dzūkės ir aukštaitės spalvoti tautiški drabužiai.

Naisten Adni—Moterų Balsas, suomių moterų žurnalas Nr. 6 
rašo apie lietuvių tautiškus audinius. Žurnalo viršelyje lietuvaitės tau
tiškais drabužiais. 1

Gailestingoji S e s u o. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus gailes
tingųjų seserų draugovė pradėjo leisti mėnesinį žurnalą „Gailestin
goji Sesuo". Redaguoja Bronė Gustaitienė. Pirmame numery
je rašo: Bronė Gustaitienė apie Tarptautinių Raudonojo Kry
žiaus dr-jų Lygos ekspertų konferenciją, Dr. J. Žemgulys 
gailestingųjų seserų profesiją, K. Vitkauskaitė — Tarptautinį Sese
rų Tarybos kongresą Londone 1937 m. ir apie slaugymo istorijos bruo
žus, Dr. med. Elfride Pauls — gailestingųjų seserų profesines ligas, V. 
Monkutė — Sveikatos globos centro seserį ir kiti straipsniai. Tai grynai 
profesijos grupei skiriamas žurnalas. Žurnalas spaudžiamas ant gero 
popierio ir iliustruotas. Prieš keletą metų buvo pasirodęs šios profesi
jos žmonių — Lietuvos Gailestingųjų Seserų S-gos leidžiamas žurnalas 
— „Lietuvos Sesuo" ir „Gailestingoji Sesuo". Tretį kartą pasirodžiusi 
„Gailestingoji Sesuo", tikime, bus ištverminga, norėdama sujungti savo 
nares į vieną bendrą seserų šeimą ir informuoti jas apie nuveiktus dar- 

■ bus..
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ATSIŲSTA PAMINĖTI r ‘ •
■ z ' ‘ • * ■ ' ‘ . » *

‘ . * **

Kazius C irt autas, PASIBUČIUOSIME. Litanija į Nekaltąją Mergelę. 
Kaunas, 1938 m. Kaina Lt. 1,50.

Petras Joti jus, TYLĖJIMAS. Lyrika. Autoriaus leidinys. Kaunas, 
1938 m. 32 pusi. Karna Lt. 2. —

T. Jeske-Choinski, PASKUTINIEJI ROMĖNAI. Teodozijaus Didžio
jo laikų apysaka (IV šimtm. po Kristaus) Trilogijos II dalis. I tomas —

♦ . - • ■ _• . .

371 psl., II tomas — 334 psl. Vertė J. Strazdas-Jaunutis. Abu šios intri
guojančios istorinės apysakos tomai po Lt. 3.

P, C. Wehrmeister O. S. B. ŠV. JOANA ARKIETĖ, vertė Kun. A. 
Ylius MIC. Trečias leidimas 5000 — 10.000. 112 psl. Kaina Lt. 0,75.

Petr. Kondratas. ADĖLĖ ŠEIMININKĖLĖ IR ALGIS TINGINĖLIS.
Gražus ir scenoje lengvai-pastatomas veikalėlis. Kaina Lt. 0,30.
A. Braziulaitienė, ANGELAITĖS. Dviejų paveikslų pasaka vai

kams. Kaina Lt. 0,20.
Marijonas Kuzmickis. TADUKO KALĖDOS. Dviejų paveikslų pa

saka vaikams. Kaina Lt. 0,20.
KAZELIS R AG ANĖLIS. EGLUTĖ. Gražūs vaidinimėliai vaikams. 

Kaina Lt. 0,15.
PRIE JĖZAUS KRYŽIAUS. Trečias leidimas. Kryžiaus Keliai, Grau

dūs yerksmai, gavėnios giesmės. Kaina Lt. 0,15.
Janis Akuraters, DEGANTI SALA. Apysakos ir novelės. Vertė Br. 

Mickevičius. Spaudos Fondo leidinys. 185 psl. Kaina Lt. 2,—
Ruhar Schildt, ZOJA. Novelės. Vertimas. Išleido Antonija Žagra- 

kalienė. Zarasai. 183 psl. Kaina Lt. 2, —
Kun. J. Stankevičius, ŠV. POVILAS. Kaunas, Pavasario knygyno lei

dinys. Kaunas, 1938 m.
Stepas Zobarskas, MOTERS STIPRYBĖ. Beletristika — apysakaitės, 

novelės, eskizai. Spaudos Fondas. Kaina Lt. 2.50; 1
Rimbaudas, VAIDILUTĖS LIKIMAS. Dviejų veiksmų misterija (su 

gaidomis). Gaidas harmonizavo J. Dragūnas ir A. Virbickas. , Kaunas, 
1938 m. Kaina Lt. 1,50.

Juozas Ambrazevičius, LIETUVIŲ RAŠYTOJAI. Daukantas, Valan
čius, Baranauskas, Pieteris, Maironis, Bitė - Petkevičaitė, Jakštas, Laz- 

• . <

dynų Pelėda, Biliūnas, Dobilas, Šatrijos Ragana, Smetona, Brazdžionis, 
Naujosios literatūros linkmės, Formos problema. Šv. Kazimiero Dr-jos 
leidinys. .326 psl. Kaina Lt. 5. 

■ . . *

Leidėja - redaktorė O. GAIGALAITĖ - BELECKIENĖ 
. ' i ■■■ ■ i - i —iii—■ ■■ . . . • ----------- ---  • ■ . - . - - - ■    ‘ ---- ------- ■ — - i : £  — - 1  * 1
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MALONIOS SKAITYTOJOS,
- ' *. ■

Turinčios atliekamą, nereikalingą „Naujosios Vaidilutės" 2 Nr., 
maloniai prašomos ji prisiŲsti „Naujosios Vaidilutės" adm-jai.

* *

Netrūkus pradėsime siuntinėti sąskaitas neapsimokėjusioms „N. - 
V." prenumeratorėms. Būty labai malonu ir taupu, jei prenumerato- 
rės, kurios liko kiek skolingos, prišiysty reikalingą sumą be raginimo.

Vaiko džiaugsmas — motinos laimė L
■ ’ ’ ' ■ ■ ■■ 9

Žaidimas ir Žaislas
Knygelė priešmokyklinio amžiaus vaiky auklėjimui.

Tinka mokytojoms, darželiy vedėjoms ir motinoms!
Gaunama „N. V." adm-joj (galima pašto ženklais), Laisvės ai.

3 b ir visuose knygynuose.
Kiną Lt. 1,20.

ŠIANDIEN JAU KIEKVIENAS ŽINO, KAD

MISIJOS
yra įdomus misijų laikraštis. Tai vienintelis šios rūšies laikraštis Lietuvoje. 
Misijas remdami bei platindami Jūs padarysite daug gero savo pažįstamiems, nes

s u p a ž i n d i n s i t juos su įdomiais ;,l 
misijų kraštais, visokių tautų papro
čiais. Kas nemėgsta skaityti kelio- , 
nių aprašymų, šiurpių nuotykių, did
vyriškų darbų? Kam neįdomūs mi- 
sijonierių pasakojimai, laiškai, keis
čiausi religiniai papročiai? Visa tai 
rasite MISIJOSE.

Parodykite jiems paveikslais 
visą misijų tautų gyvenimą, jų darbų 
priemones ir būdus, jų skausmus ir 
džiaugsmus.

Išmokysite juos mylėti ir gerbti 
visas tautas. .

Visuose tautose matyti gerų pusių ir 
savumų.

Atskleisi te jiems Kat. Bažny
čios didingumą. Jos pasiuntinybės 
— ,,mokyti visas tautas“ — kilnumą 
ir kartu uždavinio sunkumą.

A u k lės i t e jaunąją Lietuvos kar
tą didžiadvasiškumo, uždegsite ją di
džių dalykų siekiais; didvyriškais pa
vyzdžiais mokysite neboti sunkumų, 
bet drąsiai siekti užsibrėžto tikslo.

Tieksite daug kiekvienam reika
lingų žinių. Atversite naujus hori
zontus.

TAD VIŠI Į TALKĄ MIS I J O MSI
Be „Misijų“ tenelieka nei kaimo, nei miesto žmogaus, nei jaunuolio, nei senes
nio. „Misijos“ — didelis, paveiksluotas, gražiai leidžiamas mėnesinis misijų 

žurnalas, o tekainuoja metams 4 litus.
Skaitykite ir raginkite kitus skaityti MISIJAS.

„Misijų“ adresas: „MISIJŲ“ ADMINISTRACIJA KAUNAS, T. T. JĖZUITŲ
NAMAI.
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šomis turtas LIETŪKIO sluvamoli mašina

„UNION’ Garantuojama 15 metų
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nemažiau 30 bonky,

Sveikas, skanus ir pigus 
Velyky Šventėms gėrimas — 
PIENOCENTRO 

obuoliy, 
vyšniy, 

m?.rkŲ.' Suhvs melyniŲ K>l 8
Užsakantiems

duodama 20% nuolaidos.
Bonkos priimamos atgal po 25 et. 

Užsakyti Pienocentro vaisiy sandėly 
(Ciurlionies gt. 1)

arba tel. Nr. 22638 ir 20347.
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