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M O T ER Ų K U L T 0 RI N I O G Y V E NIM O Ž U R N A LA S

Nr. 8 - 9(154 - 155) 1938 metę rugpiūčio—rugsėjo mėn._ XVIII

R. Petrušauskienė

y\amt4 ūkio kultūros kėli i rias

Namų ūkis ne tik savo panašumu, bet ir esme prilygsta tautos bei 
valstybes ūkiui — sako žymus šių laikų ekonomistas Spannas. Aišku 
tat, kad kaip tvarkoma moters karalystė namų ūkis, tas labai atsi
liepia į paskirą ūkį, o nuo šių pastarųjų — priklauso valstybės ūkio 
tvirtumas. Todėl ir sakome, kad šie reikalai nėra tik smulkučiai kas
dieniniai darbeliai teverti išimtinai tik moterų dėmesio. Tai yra daug 
svarbiau. Mes žinome, kad visų mūsų gamtos dovanų, bemaž 90% 
suvartojimas eina per moterų rankas ir be to, kai dar turime priskirti į 
šią sritį mūsų tautos pieauglio fizinį ir moralinį auklėjimą, tai iš tiesų 
— turėtume pripažinti, kad namų ūkio reikalai nėra vien menkutė 
smulkmena, bet reikšmingas mūsų krašto bendros kultūros reikalas.

. ■ ' I *

Iš pradžių norisi nors trumpai apibūdinti, kokia namų ūkio būklė 
buvo netolimoj praeity. Mokyklų jokių. Visa, ką moteris dirbo, kūrė 
ir rūpinosi — ji darė grynai savo moteriška intuicija ir savo praktišką 
išmintį sėmėsi iš amžiais susidėjusių tradicijų. Juk ir dabar dar dau
gelio moterų lūpomis kalba giliai įsigalėjusi nuomonė: „Kaip ir ką dir
bo mūsų motinos, taip ir mes dirbsime''. Tiesa, mūsų močiutės ir se
nolės dirbo daug. Daugelyje sričių jos parodė nepaprastą imantrumą 
bei gilų menišką supratimą. Čia turime galvoj mūsų namų pramonės 
.sritį — audimą. Juk tie visi mūsų moterų rankų darbo dailieji audi
niai, kuriais mes reprezentuojamės įvairiose tarptautinėse parodose ir 
tuo didžiuojamės prieš kitas tautas — didžioj daugumoj yra mūsų mo
čiučių palikimas. Tai, galima sakyti, yra kraitis rie vien jaunamarčių 
skrynioms papildyti, bet gražus kraitis ir mūsų krašto kultūrai pratur
tinti. Juk šių laikų moterų jaunoji kartą audimo mene jau yra kiek ir 
atsilikusi. Čia jau veikia pakitėjęs šių laikų gyvenimas. Pirmiausia, 
jauną mergaitę paveržia mokykla ir todėl ji nebeturi progos iš pat jau-
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numes tų darbų išmokti, o antra — daug dalykų įpratome iš fabrikų 
pirktis; net nebenorime naminių audinių dėvėti, Trečia gi, šiais lai
kais suintensyvėjo ūkis ir jo visos šakos ir radosi tiek daug moterims

# ‘ ‘ . ’ * . ' i *

darbo, kad trūksta ir laiko atsidėti audimui ir bendrai namų pramonei. 
Žinoma, mums nėra reikalo grąžinti senovę atgal, bet turime taikytis 
prie laiko dvasios ir prie naujų reikalavimų. Čia reikia ilgiau apsisto
ti prie virš pažymėto fakto, kad mūsų ūkis tapo intensyvesnis ir ben
drai padarė didelę pažangą palyginus, pavyzdžiui, net su tuo, kas buvo 
prieš 10-15 metų. Tik namų ūkio srity toji pažanga nėra ryški, net ver
ta pasakyti ir daugiau: mūsų namų ūkis, mūsų šeimininkavimo rei
kalai geru žingsniu atsilikę nuo bendros kultūrinės pažangos. Juo la- 
biau tas metasi į akis, kad mes šiuo dalyku nerodome didelio susirū
pinimo.

Kadangi ta sritis yra daugiau moterų kompetencijoj, tad ji vadina
ma „moteriškais reikalais" ir suprantama, kad visa kas šioj srityj 
reikia išjudinti, turi išeiti iš moterų iniciatyvos.

Kalbėdami apie namų ūkio kultūros reikalus, turime galvoj mūsų 
gyventojų didžiumą, mūsų kaimą, jo šeimininkavimo sąlygas ir visą 
aplinkumą. Užtenka pasidairyti po gyvenamuosius namus, produktų 
kamaras, pažvelgti į mažųjų piliečių — vaikų auginimą, maisto paruo
šimą ir kt., tuoj galėsime pasakyti apie mūsų krašto švaros ir higienos 
reikalus; gi stebėdami moterų darbą virtuvėje, daržuose, gyvulių prie
žiūroj ir laukuose, turime progos įsitikinti, kaip mūsų šeimininkės ir aps
kritai moterys dirba sunkose darbo sąlygose, ir kaip jos yra perkrau
tos ne joms priklausančiais darbais. Čia tat jau aiškėja ir priežastys, 
dėl ko mūsų butams trūksta švaros ir tvarkingumo, dėl ko trūksta lai
ko tinkamai prižiūrėti vaikus, pagaliau dėl ko nėra kada pačioms mo- 
terims daugiau domėtis spauda, šviestis ir kultūrintis. Pirmiausia mū
sų moteris dirba sunkiai blogose primityviškose sąlygose su pras
tais arba stačiai be jokių darbo įrankių. Tuo būdu ji išeikvoja daug 
jėgų, laiko ir maža padaro. Todėl daug darbų ji nebespėja atlikti. 
Pavyzdžiui, imkime vieną iš sunkesnių namų ūkio darbų — skalbimą.

■ •

Dažniausiai Skalbdamas nemažos šeimos skalbinius turi pačios mote
rys ir vandeniu apsirūpinti. Be to, šiam darbui trūksta reikalingų iudų, 
nėra specialiai skirtos patalpos ir pan. Visa tai be galo vargina ir todėl 
nenuostadu, kad mūsų kaimuos retai užtiksi švarias patalines ir kitus 
skalbinius, nes toji švara išperkama brangia moters sveikatos kaina.

Betgi iš švaros sprendžiama apie žmonių kultūros laipsnį. Švara 
padeda mūsų, ir ypač jaunosios kartos, sveikatai tarpti, švara ir tvarka 
sudaro jaukią aplinkumą ir maloniai nuteikia betkokiam darbui. 
Švarą visi mėgstam ir gerbiam, bet kaip tik jos mes labai pasigendame 

e. • . .
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savo krašte. Dėl švaros trūkumo ^Vyksta daug nelabų dalykų, o pik
čiausias iš jų — apkrečiamųjų ligų platinimasis. Taigi skinant kelią į 
aukštesnį namų ūkio kultūros laipsnį kaip tik švaros trūkumo reikalai ' . • »* ’* ■ . * ’ - ■
atsistoja vienoj iš pirmųjų vietų. Greitu laiku, žinoma, neįmanoma 
švaros taisyklių išmokyti. Švara taps bendru įpročiu tada, kai iš pat 
mažumės bus tie dalykai skiepyte skiepijami lygiai tokiu pat stropumų, 
kaip kad mūsų kilnosiąs motinos dorinėje srity kreipia vaikų jausmus ir 
valią į gražų gyvenimą, čia, be abejo, motinoms netenką daryti išim
čių ir Vyriškąjį ir moteriškąjį jaunimą auklėjant. Tačiau kaip tik čia 
vyrauja daug klaidingų įsitikinimų, kad tik mergaites reikia spausti 
prie narnų ruošos darbų, prie stropesnio švaros palaikymo, o su ber
niukais šiuo atžvilgiu nėra rūpesčio. Čia mes labai klystame ir tą klai
dą motinoms šeimininkėms reikėtų gerai įsidėmėti. Juk berniukai iš 
mažens dalyvaudami namų apyvokos darbuose, ypač švaros palaiky
me, užaugę vyrais būtų pratę tuos moterų darbus tinkamai vertinti. O 
šito dabar labai trūksta. 

f

Kaip jau minėjome, namų ūkio pažangą trukdo ir ta aplinkybė, kad 
moterys yra apkrautos ne joms priklausančiais darbais. Ir tų darbų 
yra nemaža. Pav., gyvulių priežiūros darbai: kiaulių šėrimas, karvių 
melžimas, kai kur net ir karvių šėrimas; toliau lauko darbai: javų ir 
šieno grėbimas, iš po dalgio ėmimas, vežimo krovimas ir daugelis kitų 
sunkių darbų, kuriuos visus sunku ir suminėti. Pav., dabar daugely 
ūkių auginama dideli cukrinių ir pašarinių runkelių plotai, tai ir jų sodi
nimo ir priežiūros darbai atliekami moterų jėgomis. Tuo būdu, kada jų 
jėgos ir laikas invenstuojąmas į tuos sunkiuosius darbus, nebėra ko 
laukti, kad grynai namų priežiūros darbai, taip pat vaikų auklėjimas 
būtų tinkamai atliktas. Taigi nenuostabu, kad kai kuriose apskrityse 
(pav., Kretingos, Telšių) kūdikių mirtingumas pasiekęs net 19%. Be to, 
mūsų perijodinėj spaudoj jau pasigirsta susirūpinimas apskritai, dėl 
mūsų prieauglio fiziškų trūkumų, kurie daugiausia yra netinkamos prie
žiūros, netinkamo maisto pasekmė. O šitie mums labai svarbūs inte
resai pilnai susitvarkytų teigiama prasme, nukrovus nuo moters pečių 
didžiumą čia minėtų darbų, be to, davus jai prieinamą tos srities moks
lą, spaudą.

Toliau, moters darbus padaryti lengvesniais, našesniais, reikia tu
rėti tinkamas darbo sąlygos bei priemonės, pav., įrankius indus, bal
dus, patalpas. Bet moterims tas sunkiai pasiekiamas dėl ekonominio 
nesavarankumo. Juk šiais laikais visos ūkio pajamos eina į vienas vy
ro — ūkininko rankas. Ar moteris kokią dalį tų pajamų gauna ar ne
gauna, priklauso nuo asmeninių vyro ypatybių: ar jis įvertina moters 
darbą, ar sukalbamas, ar ne girtuoklis. Kas kita, jeigu moteris turėtų *<, ■ ■
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teisę imti pajamas iš vienos kurios ūkio šakos, arba apskritai nustatytą 
dalį visų pajamų ir panašiai. Pirmiau nors už kiaušinius moterys — 
šeimininkės turėjo savo pajamas, o dabar jie statomi į kooperatyvus 
kartu su kitais ūkio produktais ir mėnesio gale atsiskaitoma su ūkinin
ku. Tikrai kaip labai charakteringą dalyką tenka pažymėti iš ūkiško 
gyvenimo šių metų pradžioje. Pieno Centras davė gana stambias pini
gines premijas keturiems' geriausiems kiaušinių statytojams. Pasirodė, 
kad tie geriausi statytojai yra vyrai. Čia jau neabejojant reikia pasa
kyti, kad paukščių priežiūros darbus atliko šeimininkės —- ūkininkės, 
tik vyrai atsiėmė skirtas dovanas, kaip teisėti ūkio valdytojau Šeimi
ninkė neturėdama lėšų, jei ji turėtų ir inciatyvos ir nusimanymo, kaip 
namų ūkį pagerinti, darbus patobulinti, nieko daug nepadarys. Šis 
klausimas irgi turės susitvarkyti taip, kad ir moteris kaip ir vyras galė
tų turėti lygių teisių į savo darbų rezultatus, į atatinkamas pajamas.

Namų ūkio tvarkymas, ypač ūkininkės gyvenimo sąlygose, yra 
labai nelengva* užduotis. Todėl suprantama, kad kaip kiekvieną dar
bą dirbant, taip ir šį, ypač tokį sudėtingą, reikalinga ir tam tikro pasi
ruošimo — mokslo. Čia vėl teko sunkiai laužti ir dar tebelaužiama ta 
senoviška įsišaknijusi pažiūra, kad namų ūkio srity dirbant ir šeimą 
auklėjant nereikia nei mokslo, nei pasiruošimo. Todėl mūsų krašte ir 
dabar dar šis mokslas ir mokyklos tebėr, galima sakyti, kūrimosi sta
dijoj. Specialių namų ūkio mokyklų mergaitėms nedaug ir šios pas
tarosios išėjo iš privačios iniciatyvos. Net ir patys pirmieji namų ūkio 
kursai dar prieš karą Kaune (1911 metais) buvo įsteigti L. K. Moterų Dr- 
jos pastangomis; o dabar ji išlaiko keturias žemės ūkio mokyklas. 
Mergaitės per dvejus mokslo metus spėja susipažinti su visais moters 
gyvenimui reikalingais dalykais. Taip sakant, į jų galvas sudedamas 
kraitis, kurio „nei kandys, nei rūdys nesunaikins". Tačiau į šias mo
kyklas, žinoma, turi laimę pakliūti nedidelis mergaičių procentas, iš da
lies dėl perdidelio atstumo-gyvenamųjų vietų, iš dalies dėl to, kad mo
tinos būdamos ekonomiškai nesavarankios, tuo pačiu neturi galimumo 
ir dukters likimą savo nuožiūra apspręsti. Dėl sunkių materialinių są
lygų dalis mergaičių ir moterų, ieškančių namų ūkio srities žinių, jų 
šiek tiek gauna trumpalaikiuose namų ūkio kursuose, kuriuos ruošia 
Žemės Ūkio Rūmai, o taip pat ir L. K. Moterų Draugija savo skyriuose.

Prie namų ūkio kultūros kėlimo labai daug prisidėtų įvairių pre
mijų pašalpų skirymas pavyzdingoms virtuvėms įruošti, geriems dar
žams užvesti ir panašiems dalykams. Šitą turėtų svartyti mūsų žemės 
ūkio kultūros kėlimo įstaigos. Juk dėka šių konkrečių priemonių, pas
katinimo pas mus pridygo gerų moderniškų tvartų, jaujų, javų džio
vyklų ir t. t. Tad būtų visai teisinga, kad toks pat mastas būtų varto-
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Ona Pucetaitė, 
Amerikos lietuvė

y Hemo malda /
'f

Mano pasaulis man dangus,
Žmogau, tau nebūtų malonus,..
Mano pasaulis man bangus,
Nešiartink ... tau nebūtų įdomus.

Äs moteris kaip ir tavo sesuo, 
Bet mano pasaulis ne jos...
Tai čia, tai ten akmuo, 
Apdaužytos basos kojos...

Mano pasaulis man brangus, 
Toks malonus, toks gražus, 
Ar yra kur nors žmogus, 
Kurio pasaulis toks dangus?...

jamas ir moteriškai pusei — namų ūkio pažangai paskatinti. Juo la
biau,kad nuo tinkamo šių reikalų tvarkymo ir visas mūsų kraštas įgau
tų kitokį, kultūringesnį, patrauklesnį vaizdų.

Reikia manyti, kad viskas išsispręstų didesnio palankumo principu, 
jeigu moters darbas namų ūkyje būtų daugiau vertinamas. Šito labiau
siai trūksta. Į šį moters darbą neretai žiūrima net su pažeminimu, va
dinant „bobiškais darbais”. O kad taip nebūtų, reikia kiek padirbėti 
ir pačioms moterims, ypač mūsų šviesuolėms, jų pagalba, patarimas 
opinijos nustatymas būtini. Ta kryptimi eina ir kitų kraštų moterys. 
Pavyzdžiui, Amerikoj, Prancūzijoj ir kitur stengiamasi moterų namų ūkio 
darbus iškelti iki profesinio darbo vertės. Šis tas daroma ir pas mus. 
Šįmet liepos 31 diena buvo suruošta Lietuvoje pirmoji Šeimininkių Die
na. šeimininkių Dienos minėjimu norėta atkreipti visuomenės dėmesį į 
sunkų šeimininkių darbą ir pamažu sudaryti sąlygas, kad tas darbas 
būtų tinkamai įvertintas, kaip ir kiekvienas darbas turįs tikslą sukurti 
gražesnį rytojų mūsų tėvynėje.
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M. Di.

Moterys Steigiamajame Seime
Steigiamasis Seimas padėjo mūsų valstybės gyvenimui pamatus, 

buvo vyriausias tautos valios reiškėjas ir šeimininkas. Šiandien su 
džiaugsmu galime konstatuoti, kad šiame darbe dalyvavo ir moterys, 
tuo įnešdamos savo indėlį į bendrą valstybės kūrimosi darbą.

Pavarčius Steigiamojo Seimo stenogramas, rasime 7 moterų atsto
vių pavardes: 6 buvo krikščionių demokratų bloko nariai ir 1 socia
listų liaudininkų demokratų partijos.

Pagal profesijas dauguma atstovių buvo mokytojos, ramaus kul
tūros darbo darbininkės. Joms partinių rietenų dvasia buvo svetima. 
Bet tas moterų emancipacijai Lietuvoj išėjo tik į naudą, nes nesudarė 
neigiamo sufražisčių tipo.

Steigiamam Seimui susirinkus, vyriausia amžiumi atstovė G. Pet
kevičaitė rimtai atidarė posėdį, kita jauniausia atstovė O. Muraškaitė - 
Račiukaitienė kukliai užėmė sekretorės vietą. Tai amžiais minėtinas 
momentas, kada tautos atstovybės pryšakyje atsistojo vien moterys. 
Be abejo, sis faktas turėjo didelės psichologinės reikšmės, nes tuo pa- 

i . ’ ... •

rodyta, kad moterys yra visiškai pribrendusios valstybės darbui ir 
lygiom teisėmis į jį stoja.

St. Seimo, kaip ir kitų seimų, darbas ėjo frakcijose, komisijose ir 
plenumo posėdžiuose. Moterys atstovės visur turėjo pareigas. Daž
niausiai joms tekdavo, taip vadinamas, „juodžiausias" darbas — sekre- 
|oriavimas, kuris iš posėdžio dalyvio reikalauja didesnio įtempimo. 
Krikščionių demokratų bloko sekretore buvo išrinkta atstovė S. Sta- 
kauskaitė. Beveik į visas svarbesnias komisijas įėjo moterys atstovės: 
į V. Konstitucijos komisiją — G. Petkevičaitė, vėliau S. Stakauskaitė, 
Švietimo ir Knygyno — M. Galdikienė, Darbo, Socialės Apsaugos ir 
Sveikatos Komisiją — E. Gvildienė. Be to, St. Seime moterims teko ei
ti ir įstatymų referenčių pareigas: 1922 — IX — 13 posėdy atst. M. 
Galdikienė referavo Aukštesniųjų bendro lavinimo mokyklų įstatymo 
pakeitimo projektą ir 1922 — X — 4 posėdy — Mergaičių namų ruošos 
mokyklų įstatymą.

Moterų darbas St. Seime susilaukė, kaip savo kolegų atstovų, taip 
ir visuomenės tinkamo respekto. Vyrai atstovai, o ypatingai Krikš- 

’ ' *• * . . 
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čionių Demokratų Frakcija, visu nuoširdumu parėmė moterų pajėgą. 
Visuomenė su susidomėjimu sekė atstoves. Jų laikymasis ir net jų tu
aletai buvo stebiami. Visur matėsi kuklumas, rimtumas ir paprastu
mas. Neapsiėjo ir be bandymų, socialdemokratų atstovas V. Čepins
kis kartą savo kalboj pavadino atstoves seimo moterėlėmis. Atstovei 
O. Račiukaitienei atsakius, kad seime yra atstovai ir atstovės, jis tuoj 
pasiaiškino, kad mažybinį žodelį pavartojęs iš įpratimo, moteris gi 
gerbiąs ir pažadėjo daugiau taip nevadinti. 17 St. Seimo posėdy vals
tiečių liaudininkų atstovas Kuzminskis padarė priekaištą, kad moterys 
negina savo reikalų. Moterys atstovės nepasiduodamos provokacijai 
pareiškė, kad jos seka seimo darbų eigą ir neranda reikalo gaišinti 
seimo laiką, jeigu visi kalbėtojai/ išskyrus tik vieną, reiškė jų nusista
tymą. Visuomenė laukusi iš St. Seimo kuo daugiausia darbų, pasi
džiaugė tokiu moterų nusistatymu. Tą įvykį teigiamai įvertino spau
da, o taip pat prof. Jablonskis užgyrė kalbėjusiai šį moterų pamokymą 
tuščiai nekalbėti.

St. Seime moterims atstovėms teko dirbti dviem kryptim. Be bend
rų atstovo pareigų, atstovėms reikėjo ginti moterų reikalai. Pirmon ei
lėn teko susirūpinti skriaudomis daromomis moterims civiliniais įstaty-

- mais. Todėl katalikių atstovės: Gvildienė, Stakauskaitė, Račiukaitie- 
nė. ir Galdikienė 1921 — II — 22 įteikė St. Seimui prašymą peržiūrė
ti civilinius įstatymus ir panaikinti ar pakeisti "straipsnius, kurie pa
laiko moters ir vyro teisių nelygybę turto ir šeimos santykiuose. Prie 
prašymo pridėjo du įstatymų projektu: 1) civilinių įstatymų veikiančių 
buvusių Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų plote pakeitimo sumany- . ' ♦ ' z
mą ir 2) civilinių įstatymų veikiančių buvusios Suvalkų gubernijos 
plote pakeitimo sumanymą. Šie įstatymai negreit išvydo pasaulį. Jie 
ilgai užkliuvo juridinėj komisijoj, nes teisininkai buvo nusistatę prieš 
dalinį C. kodekso pakeitimą. Bet St. Seimo katalikėms atstovėms 
rūpinantis, jie pagaliau 1922 m. buvo priimti krikščionių demokratų 
bloko balsais. Moterų civilinių teisių sulyginimo įstatymus svarstant, 
atstovės turėjo progos pakalbėti moterų teisių reikalu. 1921—VI—15 
posėdy atstovė Račiukaitienė nurodė moterų teisių lygybės reikšmę 
tautos kultūrai ir gerovei. Atstovė Galdikienė apeliavo į logiką. Mat, 
priėmus L. V. Konstituciją ir tuo pripažinus visų piliečių lygybę prieš 
įstatymus, bet palikus galioje rusų įstatymus, susidarė prieštaravimų, 
nes įstatymuose buvo straipsnių, kuriais moterims duodama mažiau 
teisių negu vyrams. Naujai priimtais ^civiliniais įstatymais buvo užtik
rintos dukterims lygios teišės su sūnumis paveldint tėvo ar motinoš tur
tą, panaikinta vyro valdymas ištekėjusios moters turto, o taip pat našlės 
apsaugotos nuo išvarymo iš savo vyro namų. • • * ■ *

‘ *■ . - . . f '
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1920 m. rugpiūčio mėn. 6 d. posėdy, svarstant taikos su rusais 
ratifikavimą, atstovė Petkevičaitė pasisakė už taiką, nors taika buvo 
daroma su didelėmis nuolaidomis. Ji pasakė: „Ir blogiausia taika yra 
geresnė už geriausią karą".

Bet kada lenkai 1920 m. rugsėjo mėn. 25 d., užpuolė Lietuvą, at
stovė Gvildienė pasakė karštą patriotinę kalbą; ji protestuodama prieš 
užpuolikus ragino ginti Lietuvos nepriklausomybę visomis išgalėmis.

1921—IV—20, svarstant Šaulių Sąjungos įstatymą, atstovė Račiu- 
kaitienė kritikuodama militarizmo idėją, kumšties jėgą, iškėlė huma
niškumo ir nusiginklavimo reikalą. Ji pabrėžė, kad lietuvių tautai ge
riausia tinka siekti kultūrinio pažangumo.

Nors moterys atstovės buvo nusistačiusios prieš karą, bet labai 
jautriai suprato reikalą ginti Lietuvos nepriklausomybę.

Svarstant Valstybės Konstituciją buvo norėta įrašyti kad tik vy
rai dalyvauja teritorijos gynime. Čia atstovė Lukošiūtė užprotestavo, 
pareikšdama, kad visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, privalo gin
ti tėvynę.

St. Seime moterims atstovėms teko būti lyg visuomenės sąžinės 
balsu — priminti, lyginti neteisybes ir įvairias blogybes. Atstovės Ra- 
čiukaitienės pasakyti žodžiai: „Kas valdo pasaulį, tas atsako ir už blo
gybes", manau, ir šiandien kartotini. Atstovės įvairiais atvejais — ar 
tai svarstant biudžetą, ar pradžios mokyklų įstatymą, ar V. Konstitu
cijos projektą, nurodė į besiplečiantį girtavimą, ištvirkimą, motinų ir 
vaikų mirtingumą, darbo jaunimo išnaudojimą ir kitas socialines blo
gybes. Be visos eilės pataisų įneštų į atatinkamus įstatymus, katalikės 

■ • , * , - . v . ■ . . • • • ( '

atstovės parengė ir 1921 — V — 10 įnešė „Uždraudimo ir normavimo 
alkoholiniams gėrimams pardavinėti ii vartoti įstatymo" projektą, pa
sirašytą: Gvildienės, Galdikienės Mackevičiūtės, Stakauskaitės ir Ra- 

" ■ . • . • 1 ’

čiukaitienės. Tam įstatymui irgi buvo nelengvas kelias. Finansų 
Ministerijos atstovai visu smarkumu jį puolė, nurodydami pajamas, ku
rias valstybė turi iš svaigalų. Atatinkama komisija, švelnindama šį 
klausimą, parengė „Svaigiųjų gėrimų mažmenomis pardavinėti" įstat- 
tymą, kurį kaip kompromisą teko palaikyti ir atstovėms: Gvildienei ir 
Mackevičiūtei. Griežtesnės taktikos šalininkė atst. Račiukaitienė, 
smerkdama pelną iš piliečių girtavimo, siūlė ieškoti kelių kovai su šia 
blogybe.

Socialiniai reikalai buvo atstovėms labai artimi. 1921—VI—8 
svarstant Ligonių kasų įstatymą atst. Gvildienė iškėlė reikalą pratęsti 
gimdyvėms atostogas iki 8 savaičių: 2 sav. prieš gimdymą ir 6 savaites 
po gimdymo ir nurodė siūlomų atostogų reikšmę motinų ir vaikų mir
tingumui sumažinti, ypatingai darbininkų šeimų. Toliau, statant valsty- 
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Steigiamojo Seimo atstovės

Iš kairės į dešinę: E. Spudaitė - Gvildienė, O Muraškaitė - Račiukaitienė 
G. Petkevičaitė, O Stakauskaitė ir M. Draugelytė - Galdikienė.

i
i

bės pamatus, svarstant V. Konstituciją, atstovė Galdikienė 1922—II— 
posėdyje iškėlė reikalą konstitucijoj suminėti šiuos dalykus: a) šeim 
globą ir rūpinimosi jos socialine gerove; b) motinystės globą; c) m 
terų teisių lygybę šeimoj, kad šeima remtųsi abiejų lyčių teisių lyc 
be, imant dėmesin, kad namų ruoša ir vaikų auklėjimas nemaži' 
reikšmingi šeimos palaikymui, kaip vyro uždarbis; d) kad už lygų d 
bą būtų lygus atlyginimas; e) kad jaunuomenė saugojama nuo išn< 
dojirno ir f) kad prostitucijos reglamentacija naikinama. Ta pat p 
ga atstovė Gvildienė iškėlė lygios moralės dėsnį. Atst. Račiukai 
nė pabrėžė, kad prostitucijos reglamentacija taikoma tik moterims 
mina moters garbę. Kalbėtoja apeliuodama į sąžines, kvietė pare 
katalikių moterų siūlymą, kad prostitucijos reglamentacija naikinai 
o dora saugojama įstatymais.

• 1 .. .. -

Atstovės mokytojos ypatingai domėjosi švietimo reikalais. T 
damos Švietimo Komisijoj savo atstovę, jos uoliai dalyvavo Lietu 
švietimo tvarkyme. Svarstant pradžios mokyklų įstatymą 1921—IX-
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socialdemokratų ir s, liaudininkų atstovai dėjo pastangas, kad būtų 
išbrauktas tikybos dėstymas mokyklose, atstovė Gvildienė gynė ka
talikiško auklėjimo reikalingumą. 1921—V—25 posėdyje kai kuriems 
valstiečių liaudininkų atstovams ginčijant muzikos mokyklos reikalin- 
gumą, atstovė Galdikienė palaikydama projektą nurodė muzikos me
no reikšmę žmogui ir tautai, be to, pasiūlė papildyti mokyklos progra
mą pedagogikos, psichologijos ir metodikos dalykais, kadangi mokykla 
numatė rengti muzikos mokytojus.

Moterys atstovės palaikė artimus ryšius su visuomene ir, patirda- 
mos apie administracijos organų nusižengimus, kėlė juos paklausimų 
formoj aikštėn. Atst. Galdikienė 1921—V—18 įteikė paklausimą minis- „ . ■ ' ■ •*.
teriui pirmininkui dėl kratos pas Lazdynų Pelėdą - Pšibilauskienę ir 
1922—IV—11 — dėl Kėdainių apskrities viršininko imamo neteisėtai 
žyminio mokesčio už pranešimus apie L. K. M. Dr-jos susirinkimus. 
Atst. Gvildienė 1921—VII—8 paklausė dėl smuklių steigimo netoli baž
nyčios ir mokyklos Garliavoj, Šakiuose ir kitur, nurodydama, kad tai 
daroma prieš įstatymus, o 1922—II-—22 ji įteikė paklausimą — dėl ko 
Blaivybės namai neatiduodami blaivybės reikalams.

St. Seimo katalikės atstovės, sutartinai dirbdamos, gavo iš savo ko
legų atstovų „moterų frakcijos" vardą. Objektingai vertinant atstovių 
darbą teks pastebėti, kad jos garbingai atstovavo Lietuvos moterims. 
Jau vien už civilinio kodekso pataisymą tektų amžina padėka iš mote
riškojo pasaulio. Bet svarbiausia tai, kad jos savo rimtu darbu parodė, 
kad moteris sugeba vastybiniu mastu veikti.

Šiandien mes, pagyvenę jau 20 metų nepriklausomai, turime daug 
įvairių moterų organizacijų, turime nemaža gabių, pasižymėjusių mo
terų, kurios galėtų dar labiau tobulinti mūsų valstybės gyvenimą. Tik 
gaila, kad ši pajėga nevertinama. Į seimą nepravesta nė vienos at
stovės. Išrodo, kad grįžtame atgal.

12



O. Beleckienė 
v . ~ .

Lietuves Vilniaus Golgotoje
. % • *

Į Vilnių plaukia mūsų mintys, Vilnius traukia mūsų širdis, dėl Vil
niaus miela dirbti, kovoti ir aukotis, nes Vilnius Lietuvai yra davęs ir 
tautinį atgimimą ir naują nepriklausomą užgimimą. Vilnius — mūsų 
brangi sostinė ir savo istorine didybe ir mūsų dėl jo kančių kaina. Taip 
pat, kaip sako Br. Biržiškienė: „Vilnius davė Lietuvai daug moterų, 
nepaprastų savo sumanumu, patriotiniu susipratimu, pasišventimu tau
tos idėjai ir nekartą pasiaukojusių ligi gyvybės praradimo pavojaus". 
Su lietuvių veikimu Vilniuje artimai susieti Emilijos Vileišienės, 
Onos Vileišienės, Br. Biržiškienės, V. Landsbergienės, S. Smetonienės, 
F. Bortkevičienės, D. Palevičienės, Kasperskienės, M. Mašiotienės, V. 
Alseikienės, J. Biliūnienės - Matjošaitienės, Br. Girienės, O. Žebraus- 
kaitės, Alek. Pyragaitės, O. Niauraitės - Žakelienės, a. a. O. Mikalaus
kaitės, a. a. Barb. Žyžytės, M. Martišauskaitės ir kitų moterų vardai. 
Istorijoje kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės amžinai liksis įrašyti 
karžygiški darbai jaunų mergaičių: Marcelės Kubiliūtės ir Elzbietos 
Matulionytės (Barolienės, vysk. Matulionio sesers), taip pat neužmirš
tamas liksis Vilniaus lietuvių spaudos istorijoje faktas, kad pirmoje 
Vilniaus lietuvių spaudos byloje 1919 m. rugpjūčio mėn. 1 d. lenkų teis
mo nuteista „Glos Litvy" (Lietuvos Balsas) redaktorė Aldona Čarneč- 
kaitė (Birutavičienė) ir daug kitų rečiau minimų ar visai neminimų mo
terų dirbo ir tebedirba skurdžiame ir lenkiname Vilniaus krašte. Dauge
liui jų teko ir tebetenka persekiojimai, kratos, areštai, tačiau tas jų ne
atbaido nuo lietuvių kultūros darbo. Vilnietės moterys, šviesuolės 
ir paprastos darbininkės - tarnaitės, visada parodė didelį savitarpį so
lidarumą, susiklausymą ir bendrų tautos siekimų supratimą. Jų tar
pe beveik neegzistavo luomo, profesijos ar įsitikinimų klausimas, visas 
jungė mintis — ką aš galiu padaryti ir kuo kita gali patarnauti lietuvių 
tautos labui.

Sunkūs okupacijos metai, kovos ir pasišventimas dėl Nepriklauso
mybės kasdien tolsta nuo mūsų, veikėjų eilės retėja, laikas dildo dar
bų ir išgyvenimų atsiminimus. Daug darbų ir veikėjų nėra dar tinka- > . .
ihai nušviestų ir mūsų visuomenės įvertintų. Anų laikų neišdildomus 

* '
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faktus užrašyti, mūsų veikėjų darbus iškelti visi kas ką galime turėtu
mėm padaryti, nes ateinančioms kartoms tai bus brangi dovana. Mū- .
su akademikės čia galėtų rasti nemaža temų savo diplominiams dar
bams. Tuo jos visokeriopai pasitarnautų. Neretai jau ir dabar stinga- 
me medžiagos vienu ar kitu klausimu iš mūsų darbų ir kovų dėl Ne
priklausomybės, visuomeninės veiklos. Daug gražių darbų, įsidėmė
tinų faktų užkasame amžinam užmiršimui jų laiku neatžymėję, neuž
rašę. ...

Šiuo kartu aš džiaugiuos galėdama nors trumpai iškelti vilniečių 
veikėjos Viktorijos Landsbergienės veiklos kai kuriuos epizodus. Žino
jau, kad Vilniuje tarpe kitų veikė V, Landsbergienė, bet ką ir kaip nie
kur neradau užfiksuota. Tik Vilniaus Vadavimo S-gos viename leidi
nyje užtikau jos atvaizdą su tokiu prierašu: „Viktorija Landsbergienė, 

. . * ♦. •

1919 m. lenkų kratyta ir suimta Vilniuje". Galvojau — už kągi kratyta 
ir suimta. Parūpo apie ją surinkti daugiau žinių. Kreipiaus į p. Kubi- 
liūtę. Pasirodo p. V. Landsbergienė atostogauja A. Panemunėje. Su* 
tariame padaryti interviu. Vieną popietę su p. M. Kubiliūte važiuojame 
į A. Panemunę. Važiuodama deriuos, kad ir p. Kubiliūte nepašykštėtų 
žinių apie vilniečių moterų veiklos pasireiškimus. Štai mūsų akį pa- 
traukia gražus gėlių darželis, ant kiemo pasitinka lodamas kudlotas 
šunytis ir jauna mergaitė, klausiame: -

— Ar p. Landsbergienę rasime namie?
— Rasite, sodelyje skyna agrestas, — ir pamojo ranka į tą pusę, 

iš kur jau artinosi pati šeimininkė. Pamačiusi mus sušuko:
— Miela Marcėlytė, Tu čia! Kaip malonu.
Juodvi karštai sveikinasi — bučiuojasi, o aš stoviu ir žiūriu į abi 

galvodama, kaip malonu joms susitikti, apsikabinti ir spausti skruostus 
prie skruostų, juk abi daug kartų drauge dirbo, kentėjo dėl motinos 
Tėvynės. >

Pasisveikinu, pasisakau ko atvažiavau:
— Noriu su Ponia pasikalbėti apie Tamstos veiklą Vilniuje.
-— Ką aš Tamstai galiu papasakoti. Ką dirbau padirbau ir užmir

kau. Panelė Marcelė,’ tur būt, daugiau žino ir atsimena negu aš. Bet 
pirma prašau atsisėsti mano sodelyje, atnešiu pavakarių, o tada gal 
bus lengviau kai ką ir atsiminti, — šypsodamosi šeimininkė skuba at
nešti pavakarių. Mes stebiame ir gėriamės rūpestingai tvarkomu dar
želiu, kur tarp vaiskrūmių ir vaismedžių gražiai žydi rožės ir vešliai 
klėsti kitos gėlės.

— Kai jėgos leido, tiesa, dirbau ir nesunku buvo dirbti kitiems, tė
vynei. Anais laikais dirbančių buvo maža, o visuomenės paramos rei
kalaujančių daug. Čia karo pabėgėliai, našlaičiai, varguomenė visi
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į mus tiesė rankas, visiems buvo reikalinga pagalba. Dabar kiti lai
kai, aš pasenau, jaunesnių priaugo, man liko ravėti ir laistyti žolynų ir 
vaisių darželiai.

—- Tamsta kilimo esate vilnietė?
— Kilimo esu linkuvietė. Mano gimtinė Linkuvos valš., Triškonių 

kaime. Tik 1910 m. aš su vyru pasirinkome. Vilnių nuolatine gyvena
mąja vieta. Gyvendama Vilniuje labai jį pamilau. Kiekvieną kartą, 
kada tik prisimenu Vilnių, širdį nerimas suspaudžia, šiurpas perbėga 
kūną — ar ilgai dar taip kentėsime dėl Vilniaus. -

Viktorija Landsbergienė, 
Vilniaus lietuvių veikėja.

— Kokia- darbo sritis Tamstai buvo artimesnė ir kokiose organiza
cijose teko veikti?

— Aš buvau „juodo" darbo darbininkė. Karo ir okupacijos laiko
tarpį minios pabėgėlių, našlaičių atsidūrė didžiausiame skurde — be 
pastogės, drabužių, alkani. Kiekvienas jautresnės širdies žmogus ne
galėjo užsimerkti, kad tų vargšų nematytų, negalėjo nusigręžti, kad 
skundų ir dejonių negirdėtų. Ryžomės jiems padėti. Vokiečiams 1915 
m. užėmus Vilnių visos tautos surengė nuolatinę parodą. Kiekviena 
tauta turėjo savo skyrių. Man teko organizuoti ir vadovauti lietuvių 
tautinės parodos skyrių. Paroda veikė 2 metu. Išstatytus daiktus par- 
duodavome, iš to surinkdavome nemažas sumas. Parodos skyrių pa-
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pildyti naujais eksponatais įsteigiame tautinių drabužių ir juostų au
dyklą. Audykla taip pat buvo mano žinioje. Mūsų tautiniai audiniai 
buvo gražūs, patrauklūs, tad pasisekimas buvo geras. Mums rūpėjo 
du dalyku — tautinių drabužių propaganda ir uždarbis. Dažnai pasta
rasis buvo aktualesnis, nes tūkstantinę šeimyną reikėjo maitinti. Dė
jome visas pastangas, kad mūsų prieglaudos, bendrabučiai ir lietuvių rf - ,
varguomenės šeimos turėtų ką valgyti, nes būdavo taip, kad dar turi 
už ką pirkti, bet nieko negauni nusipirkti. Aš kuo anksčiausiai rytą 
su didžiuliais krepšiais bėgdavau j rinkas, kur turėjau nemaža pažįsta
mų, kad gaučiau ką nupirkti. P. Okuličienė (F. Bbrtkevičienės moti
na) dažnai traukiniu važiuodavo iki Vileikos, kad iš ūkininkų gautų nu
pirkti šiek tiek maisto mūsų šelpiamiems. Tiesa, mano žinioje buvo 
Komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti sandėliai, bet jie dažnai buvo 
apitušti, o bendrabučius, prieglaudas, kuriose buvo šimtai vaikų, jau
nimo reikėjo kasdieną maitinti. S. Smetonienė iš okupantų išrūpino, 
kad mes gautumėm iš jų sandėlių nusipirkti javų, taip pat jos rūpesčiu 
buvo pravesta drabužių, grūdų ir kitų maisto produktų rinkliava po 
kaimus, kas papildė mūsų atsargą. Kitataučiai mus pažino ir pykdavo 
už mūsų apdairumą parūpinti, supirkinėti saviškiams maisto. Šiandie
ną su dideliu malonumu prisimenu mūsų darbo vaisius, nes tuo laiku, 
kada gatvėse beveik kasdieną rasdavome mirusių badu vaikų ir su
augusių, mūsiškis ne vienas nemirė badu. Po tiek metų, man dar ir 
dabar akyse atsistoja šiurpus vaizdas — Šv. Jurgio gatvėje ėjo svy
ruodama moteris, sukniubo ir mirė badu. Tai buvo rusų mokytoja. Pa
našių vaizdų matėme daug. Neretai mes ir kitataučius, vargo per
blokštus, sušelpdavome. Mūsų gyvenamasis momentas buvo toks, kad 
nieks neklausė ką moki dirbti, tik žinojome, kad turime dirbti. Aš nors 
ir nemėgau organizacijoms vadovauti, bet gyvo reikalo spiriama 1915 
m., vokiečiams užimant Vilnių, ėmiaus pirmininkauti Lietuvių. Centrali-

• •' > ■ . , ' I

niaim Komitetui nukentėjusiems dėl karo šelpti. Neilgai jam vadova
vau, susiorganizavome, apsitvarkėme ir jo vadovavimą perdaviau p. 
A. Smetonai.

— Nuostabu, daug kur skaičiau ir girdėjau apie to komiteto žymų 
vaidmenį mūsų tautos gyvenime, bet, dovanokite, pirmą kartą girdžiu, 
kad jam vadovauti yra tekę moteriai ir tai Tamstai.

Į šį mano nusistebėjimą p. Landsbergienė palingavo galva ir pa
sakė:

— Mūsų istorija prasideda ten, kur vyrai pradeda dirbti ir vado
vauti. Moterų darbas, kad ir viešas, dažnai paliekamas užnugaryje, v 
Tačiau ne vadovavime ir garse veikimo prasmė! Nevadovaudamos ir
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Elzbieta Matulionytė - Barolienė ir Marcelė Kubiliūtė, 
Nepriklausomybės kovose Vilniuje jiedvi palaidojo 23 žuvusius lietuvių karius.

garsiai neskambėdamas vis dėlto galime daug naudingo darbo nudirb
ti savo artimiesiems ir plačiai visuomenei.

Sužinojusi, kad p. Landsbergienė buvo pirmoji L. Centralinio Ko
miteto nukentėjusiems dėl karo šelpti pirmininkė, labai džiaugiaus, nes 
šio reikšmingo fakto iškėlimas spaudoje praturtina Lietuvos moterų 
veiklos istoriją žymiais darbais. Apie to komiteto vaidmenį, kuriam te
ko pačioje pradžioje vadovauti moteriai, M. Yčas rašo: „Didžiojo ka
ro metu teko pakelti didžiausią paruošiamąjį darbą — mūsų nepriklau
somos valstybės įkūrimą. Šio komiteto darbuotė kaip tik yra konsoli
davimas visos mūsų tautos pajėgų, kuris sudarė visą eilę faktorių 

z . . • . •

bendram išsivadavimo darbe.
Šio komiteto rūpesčiu pakeltas buvęs užkastas Lietuvos vardas ir 

priversti net nelietuviai suprasti, kad tik mes patys esame savo krašto 
šeimininkai.

Vyriausias komiteto tikslas buvo teikti dvasinės ir medžiaginės pa
galbos visiems jos reikalingiems lietuviams, palaikyti ir sustiprinti pa- 
bėgėlių ryšius su Lietuva ir Lietuvos kultūra; palaikyti savo tautiečiuo
se gyvą troškimą grįžti į Lietuvą; atgaivinti bendru darbu lietuvių ko- 

- . • • . k • ■ ■ ' ’ .
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lonijds Rusijoje, sužadinus užsnūdusią tautinę sąmonę tiems, kurie il
gus metus gyveno svetimų tautų tarpe ir įskiepyti jiems noro grįžti į 
laisvą tėvynę ir įkurti daugiausia mokyklų, kad neveltui leistų laiką 
mūsų jaunuomenė ir kad daugiau ir daugiau būtų pagaminta iš jų 
darbininkų būsimam kultūros darbui Lietuvoje.

Komitetas turėjo suorganizavęs per 250 skyrių, kurie turėjo savo 
globoje daugiau kaip 100.000 tremtinių. Buvo įsteigtos 254 mokyklos 
(M. Yčas, Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis, 24 -26 pusi).

— Visas mano butas buvo užverstas drabužiais, maisto produk
tais. Viename kambaryje būdavo krūvos prikrautos suriektos duonos ; 
ir kasdiena kelios Taikytojos ją raikydavo. Tas viskas buvo mūsų 
vaikams. Buvo suorganizuotos maisto ir drabužių išnešiotojas ir išda- 
lintojos mūsų pabėgėliams, varguomenei.

— Kuo moterys prisidėjo prie mūsų kariuomenės organizavimo?
— Vilniuje mūsų kariuomenei moterys padėjo daug. Lietuviams

1918 m. pradėjus organizuoti kariuomenę, vieną vakarą skubėdama į 
darbą sutikau Vilniaus karo komendantą p. Girą, ir klausiu — Kuo 
mes, moterys, jums galėtumėm padėti. Jis sako: „Jei norite mums pa
dėti, karininkai ir kareiviai nori valgyti, paruoškite maisto, parūpinki
te drabužių, tvarstomosios medžiagos. Tai jūs padarysite daug". Grį
žau namo, rūpinome visa, ką mūsų prašė. Pradžioje, rodos, karininkų 
tebuvo 12 ir kareivių tiek pat. Susiorganizavome ir mes 12-kos būrelis.1 
Komendantūra išdavė antspauduotus ženklus su raudonais kryžiais, 
kuriuos nešiojome ant rankovių. Su tais ženklais galėjome naktimis 
vaikščioti, nešioti maistą ir kitokią medžiagą. Mūsų būrelyje, kiek pa
menu, buvo: L. Januševičiūtė (Juodišienė), St. Paliulytė (Ladigienė), dvi 
Landsbergaitės, St. Railytė, M. Kubiliūtė, M. Gruzdaitė (Gudelienė), aš., 
kas daugiau nebeprisimenu. Atmintis šlubuoja. Jaunos mergaitės, iš 
kurių labiausiai minėtina, p. M. Kubiliūtė, Vilniuje ir provincijoje slap
tai verbavo vyrus į mūsų organizuojamą kariuomenę. Koks skaičius 
joms pavyko surašyti nežinau, tur būt, ir dokumentų tokių nėra užsilikę/ 
atsimenu, kad entuziazmas buvo didelis ir šimtais skaitėme įrašytų.
1919 m. lenkams užėmus Vilnių moterys didelį darbą atliko gelbėdamos 
ir padėdamos mūsų belaisviams, sužeistiems ir laidodamas mirusius.

.Mūsų samaritietės dieną ir naktį turėjo sunkaus darbo ligoninėse, be
laisvių stovyklose, tačiau joms pavykdavo padėti saviesiems. Len
kams užėmus Vilnių likę lietuviai kentėjo siaubingą nerimą — kas bus 
su mumis. Mane net tris kartus kratė ir areštavo, bet neturėdami kal
tinamosios medžiagos ištardę paleisdavo, pagrasindami, kad nurim- 
čiąu lietuviams dirbusi. Taip pat mes rūpinomės ir mūsų brolių iš Ma
žosios Lietuvos globa. Sudarėme delegaciją: aš, F. Bortkevičienė ir J.

■416 .. > '■ ■ ■

18



OnaMiciūtė,
Vilniaus lietuvė

Tėvynei aukojam jaunąsias jėgas,
- Jai giesmę gražiausią nupinsim!

Jos klonis ir sodus, pilkas bakūžes
Šviesa ir žiedais išdabinsimi

Mūs dienos pribrendo audros sūkuriuos. 
Ir akys aušros pasigedo ...
Pradėjom sėją Tėvynės laukuos, 
T esybei ieškodami vado.

Išpuošime meile Tėvynės kelius. 
Krūtinėje saulę parnešim...
Statysim jai rūmus lyg rytas skaidrius, 
Jos skambiąją garbę surasim!

Ryžtingai, kaip vienas, ištiesim rankas, 
Vartus mes atversim į laimę...
Tėvynei aukosim tik meilės aukas, 
Te naujosios dienos ateina.

Vileišis ir kreipėmės į atatinkamas valdžios įstaigas, kad palengvintų 
jų būtį.

— Gal, Ponia, rašėte dienoraštį, o gal atsiminimus rašote?
— Dienoraščio nevedžiau. Iš viso dirbau ne tam, kad rašyčiau, y *Nemėgau rašyti, fotografuotis. Daug buvo Lietuvių Mokslo Draugijos 

suvažiavimų, aš juose dalyvaudavau, bet nė karto nesu nusifotogra
favusį. Kai fotografuodavosi aš turėdavau kitą darbą — užkandžius, 
vakarienes ruošdavau. Esu patenkinta, kad padariau tą, ką galėjau, -— 
kad. badu nemirė mūsų našlaičiai, kad varguomenė turėjo kuo misti, 
kad mūsų pirmieji kareiviai buvo pavalgydinti. *

— Bet, Ponia, man radosi, kad be Tamstos neapsiėjo ne vienas 
didesnis lietuvių pasireiškimas. Visur būdavote, dirbdavote, — pridū-

• • ■ C»

rė p. M. Kubiliūtė.
— Ką padariau liko jau praeityje. Stebėkime dabartį ir dirbkime 

ateičiai. Dirbti mūsų tautai reikia labai daug. Man rodosi, kad šian
dien mumyse daug atsibodimo, abejingumo ir neveiklumo. Šių dienų 
kitos aktualijos, kiti ir darbai, o dėl Lietuvos dirbti reikia, — kalbėjo ' 
p. Landsbergienė spausdama mūsų rankas.
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Danutė Lipčiūtė

Šnera tyliai upėj nendrės, 
Slėnis kvepia ajerais, 
Išsikaišė žiedais takas, 
Ar dėl to, kad jis ateis?

Saulė linkčioja jau nakčiai,
Saulė šypsos jau šiluos,
Sapnai pievomis atklysta.
Žemė — rūko austuos vystykluos.

Žaros ūžauja lopšinę,
Mėnuo supas ežere,
Žvaigždėms mirštant horizontuos
Jis juk skuba į. mane!

Sušnerėjol Ne, tai vėjas. 
Girdžiu balsą? Juk naktis! 
Ten jis eina?! Ne, — šešėlis, 
Mane šaukia? — tik mintis...

Iš miglų išaugo rytas.
Bunda iš sapnų žiedai, 
Take rasos nubraukytos... 
Gal rytoj ateis jisai?!
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El. Jackevičaitė
. • *

Šiluvos šventovės reikšmė
Šiemet sueina 325 metai nuo Švenčiausios Panelės Marijos Apsi

reiškimo Šiluvoje. Iš viso 1938 metai — jubiliejiniai metai: krikščio
nybės įvedimo 550 metų ir mūsų nepriklausomos valstybės 20 metų 
sukaktys. Kiekviena ši sukaktis dar tuo reikšminga/ kad liečia pačius 
giliausius mūsų buities pagrindus. Santykis žmogaus su Dievu yra 
svarbiausias dalykas, nors deja, ne visada kaipo toks suprantamas. 
Tačiau, žmogus Dievą — Absoliutą aplenkti negali, jis turi Jį pripažinti 
savo Viešpačiu ir prideramai pagarbinti, arba nuo jo nusigręžti, kas 
deja, žmogui yra leista, bet kas kiekvienu žvilgsniu reiškia pasmerkti 
save miriop. Krikščionybė, ypač savo tobuliausioje formoje kataliky- 
bėję, yra Dieviškos Tiesos nešiotoja ir skleidėja. Tarp krikščionybės ir 
valstybės yra gilus, glaudus ryšis, nors paprastai mėgstama kalbėti 
apie skirtumus ir juos pabrėžti. Kristus, tardamas, kad reikia atiduoti 
kas Dievo — Dievui, kas Ciesoriaus — Ciesoriui, pripažino tiek Baž
nyčią, tiek valstybę. Jo žodžių šviesoje žmonija galėtų surasti atsa
kymą į svarbų bažnyčios ir valstybės santykių klausimą. Bažnyčios 
ir valstybės veikimo metodai, plotmė, artimesni siekiai, gali būt, ir yra 

x skirtingi, tačiau, jeigu tauta ir valstybė pasirinka Dieviškos Išminties 
kelią, tai ji savo likimą suriša su Dievu. Susekti Dieviškąjį planą, gali
ma tik palaipsniui. Dieviškos valios supratimas, įsisąmoninimas, noras 
tą valią įvykdyti — suprantamas kaip pašaukimas ar tai paskirų žmo
nių ar tautų. Pašaukimą suprasti ir jį įvykdyti, tai mūsų gyvenimo 
užduotis. Tautą, valstybę ir krikščionybę (Suprastą kaip krikščionių 
bendruomenę - bažnyčią) jungia vienas ir tas pats tikslas: pažinti Dievą 
ir Jam visokeriopais būdais tarnauti. Su apaštalu Povilu tenka pakar
toti: „Patarnavimai yra įvairūs, bet tas pats Viešpats. Veikimai yra 
įvairūs, bet tas pats yra Dievas, kuris visa visuose daro" (I laiškas 
Korintiečiaus 12). Tuose įvykiuose, kuriuose aiškiai matomas Dievo 
pirštas, glūdi gili, paprastai "mums iš karto nesuprantama, reikšmė. 
Dievo planai yra stebuklingi. Šioje žemėje Dievo planui grožis ir tobu
liausia jų išmintis niekad pilnai nebus suprasti, tačiau neabejotinai, 
anot Pinsko vyskupo Zigmunto Lozinskio, Dievas mus veda palaipsniui
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per amžius prie artimesnio, gilesnio ir tikslesnio Jo tiesos supratimo, 
laikui bėgant uždanga, kuri dengia Dieviškąją Tiesą nuo mūsų akių ir 
proto, vis daugiau ir daugiau atsiskleis.

Stebuklingos vietos, paženklintos ypatinga Viešpats malone, sle
pia Dieviškojo plano dalį, kurį suprasti ir atskleisti tegali tas, kuris tos 
malonės iš Dievo prašo ir su Dievu bendradarbiauja. Imkime Liurdo 
šventovę. Neabejotinas šventovės ryšis su Nekalto Prasidėjimo dog
ma, popiežiaus Pijaus IX jau 1854 metais XII. 8 d. bulloje „Ineffabilis 
Deus" buvo paskelbtas. Marija ten save taip vadina: „Aš esu Ne
kaltas Prasidėjimas" (Immaculata Conceptio Beatissimae Virginis Ma
riae). Tai bene pagrindinė ir svarbiausia mariologijos dogma, būtent, 
sutvėrimas žmogaus visiškai tobulo, kuriame malonės stovis niekad ne
buvo nutrauktas. Liurdo šventovės stebuklinga galia ir plačiai po pa
saulį pasklydus! žmonių pagarba, gausus šventovės lankymas turi sa
vo pagrindą ir paaiškinimą Nekalto Prasidėjimo tiesoje. Ne vien tik 
paskirų žmonių stebuklingi pagijimų atsitikimai, ypač į akis krintantie
ji, sudaro Liurdo šventovės svarbą, ji turi ir gilesnę prasmę. Juk Ma
rijos kultas sudaro charakteringiausi katalikybės bruožą. Dievas Ma
riją myli labiau už visus savo kūrinius. Marija taip pat tobuliausiai Die
vą mylėjo ir myli. Per Mariją Dievas mums siunčia savo malones. Lietu
vių tautos religinio charakterio viena ypatybių yra Marijos kultas. Tas 
liudija, kad mariologijos tiesos atatinka tautos būdą. A. Maceina savo 
veikale „Tautinis auklėjimas" sako: „Jei lietuviai ypatingai garbina 
Dievo Motiną Mariją, o. mažiau šventuosius, tai nereiškia, kad jie neigia 
šventųjų garbinimo dogmą, bet tik reiškia, kad mariologinių dogmų 
turinys yra artimesnis lietuvio širdžiai. (172 pusi.) Apie Marijos kul
tą liudija visa eilė šventovių, Jos garbei skirtų ir ypatingai lankytinų, 
stebuklingų vietų ir stebuklingų paveikslų. * ■ ■ C» . ■ •■ ’ • *

Stebuklingų Šv. Panelės Marijos garbei paveikslų/kurie ypatinga 
pagarba apsupti ir bažnyčios vyriausybės stebuklingais pripažinti, tė
vas jėzuitas kun. Aloizas Fridrichas 1911 metais priskaito Vilniaus die
cezijoje 30, nors tvirtina, kad daug jų amžių suirutėje, pavergimo lai
kais žuvo, Kauno diecezijoje 12. (Stebuklingų Švenčiausios Marijos 
Panos paveikslų istorija. 1911 m.). Jųjų tarpe Šiluva yra nepriklauso- . ‘ . r » * 
mos Lietuvos širdis, ypatinga misija atžymėta. Reikia atkreipti dė
mesį į tas aplinkybes, kuriomis Švenčiausios Panelės Apsireiškimas įvy
ko. Buvo reformacijos, protestantizmo laikai. Pirmoji Šiluvos parapiji
nė bažnyčia Šv. Panelės Užgimimo ir Šv. Apaštalų garbei statyta 1457 
m. 1533 metais pastatytas kalvinų zbaras. Reformaciją rėmė aukš
tieji sluoksniai, panauduodami savo įtaką žemesniųjų atžvilgiu. Kai
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vyskupas M. Giedraitis paėmė žemaičių dieceziją, rado visoje diece
zijoje tik 7 katalikų kunigus. Liaudies ir bajorų tarpe plėtėsi kalviniz-

■ mas. Mūsų praeities dokumentuose užsiliko Šiluvos apsireiškimo ap
rašymas. Būdingi yra Marijos žodžiai: „Kitados šitoje vietoje buvo 

s garbinamas mano mylimas Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama".
Apsireiškimo sąlygos, apsireiškimo vyksmas būdingi tuo, kad ro- 

Į dyte rodo raktą į Šiluvos paslaptį ir kelią į ateitį. Daug yra stebuklingų 
vietų, tačiau ne kiekviena vienodai vertinama, branginama, lankoma. 
Taigi reikia manyti, kad kiekviena tų vietų turi simbolizuoti kurią nors 

j gilių tiesą, ir juo šita tiesa yra gilesnė, svarbesnė, tuo ir stebuklinga vie-
j ta — žymesnė. Lietuvoje gili idėja yra paslėpta Šiluvos Švenčiausios
Į ’ '• . * ' ■

Panelės Marijos stebukle. Lietuva tai lyg iškyšulis tikro tikėjimo tarp
■ netiesos: šiaurės kaimynų, skandinavų, rusų, vokiečių. Čia apsireiš-
t - • . .

kė Šv, Panelė, čia Ji padėjo savo koją ant akmens, tuo lyg pažymėda- 
.( ma ribas, kur jau toliau tiesos sugedimas negalėjo, neprivalėjo eiti, 
j. Iš tos vietos turės prasidėti tiesos ofenzyva, ne kryžiaus karu, ne smur- 
t ■ . 1 • ’ ‘

į tu ar agitacija, bet tikrą tikėjimą išpažįstant, jį vykdant ir tuo šviečiant
! visiems. Parafrazuojant Evangelijos žodžius reikia pasakyti — turime
i žodį įkūnyti. Šiluva tai protestas prieš klaidą, prieš visokį sugedimą,

, tai tiesos išpažinimas. Šiluvos šventovės reikšmę didina ir toji ypa-
! iįnga aplinkybė, kad Šiluvoje Švenč. Panelė Marija asmeniškai pa

sirodė, Ji pati, ne tik Jos užtarymu siųsta malone. Ji apsireiškė taip, 
J kaip yra Dangun paimta — su siela ir glorioje persimainytu kūnu,
j Kaip asmuo, nužengė į Žemaitijos žemelę, tuo ją pašventindama ir pa-

I laimindama. Apie tą liudija dokumentai ir padavimas, tai yra negin
čijamas, bet iki šiol tinkamai neįvertintas faktas. Nenuostabu, kad 

i ypač Žemaitijoje, Marijos kultas taip giliai įleido šaknis į žmonių reli-
i ginę sąmonę. Šiluvoje mes turime ir stebuklingą Šv. Motinos paveiks-
| lą, vadinasi, kaip židinį - vietą, kurioje ypač gausiai į žmones plaukia
i Šv. Panelės malonės. Paveikslą 1786 metais rugsėjo 8 d. vainikavo

Vatikano vainikais, vainikavimo apeigas atliko žemaičių vyskupas
Steponas Giedraitis, dalyvaujant 3 vyskupams - sufraganams ir per

1 30.000 tikinčiųjų miniai. Šalia paveikslo yra dar vieta - akmuo, kur
'Į * ' . ’

Švent. Motina pati pasirodė Šiluvos piemenims - liaudžiai ir pastorui 
bei mokytojui - šviesuoliams. Tokių vietų, atženklintų Marijos atsilan
kymu, nedaug teturime, jų tarpe šiaurėje -— Šiluva, pietuose — Liur-

• j ■. . das. ’ ' ' ' .
'• 'Į . ' *

’ Pasaulis stovi didelio ir galingo atgimimo išvakarėse, pasak Ber-
’i . ' ■ . ■ ■ * •

' diajevo, naujųjų viduramžių angoje. Pasaulis tiesos trokšta ir nesą-
■ moningai jos ieško. Lietuvių tauta krikščionybės atžvilgiu yra jauniau-

, i ■ . . ’ ■ ' . '

šioji Europos tautų tarpe, bet ir jauniausis vaikas gali būti mylimuoju 
. ■
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Benjaminu. Šiluva — lietuvių tautos prieglobstis, židinys ir kelrodis, 
kuris nuostabiai tinka prasčiokui ir šviesuoliui. Liaudis jau ir dabar su 
kūdikišku nuoširdumu puola kasmet per didžiuosius atlaidus rugsėjo 
8-16 d. prie Marijos altoriaus, tik šviesuolis, kuriam ypačiai skirta at
spėti Šiluvos mįslę, pasilieka kažkur nuošaliai, su abejinga šypsena... 
Jis praregėti, įžiūrėti tiesą dar neįstengia, kai tuo tarpu šviesuolis tu
rėtų ieškoti tiesos ir kelio į tiesą. Moterys, kurios visuomet savo in
tuicijos pagalba sugeba pajusti dalyko esmę, jo svarbą ir čia suprato 
Šiluvos reikšmę lietuvių tautai ir jos uždaviniams tautų tarpe. Jos su
prato, kad maža tauta gali išsilaikyti didžiųjų tarpe ir ne tik išsisaugoti, 
bet augti ir klestėti tik siekiant krikščioniškąją kultūrą ir per jos tobu
liausią lytį katalikybę. Nes katalikybė iš visų-krikščioniškų tikybų yra 
labiausiai žmogiška ir labiausiai dieviška. Šiandien drąsiai galima 
tvirtinti, kad tik katalkybė suteikė mūsų tautai atsparumą ir jėgas, ne
tekusiai savo šviesuomenės, pavergtai ir prispaustai, atsispirti prieš 
lenkus, rusus ir vokiečius. Giliai teisingus žodžius pasakė šiais metais 
Šv. Tėvas Pijus XI italų jaunimui: „Kas nėra krikščioniška, tas paga
liau tampa nežmoniška". Dvidešimties šimtmečių krikščioniškos kul
tūros patyrimas leidžia šią išvadą daryti.

Lietuvės moterys (Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos ir Liet. Katal. 
Jaun. „Pavasario" Fed. Mergaičių Sąjungos Kauno Regionų iniciatyva) 
1935 metais rugsėjo mėn. 13-14 d. suruošė religinį kongresą Šiluvoje ir 
čia padarė moterų pasiaukojimą Marijai, Švenčiausiajai Šiluvos Mo
tinai. Pasiaukojimo akte jos bylojo į Mariją: „Mes visos aukojame Tau 
mūsų praeitį, dabartį ir ateitį, mūsų mintis, žodžius ir darbus. Būk 
nuo šiandien ypatingu būdu mūsų Motina ir Globėja... padėk 
išlaikyti mūsų šeimose ir visuomenėje Kristaus dvasią". Tuo 
Šiluvos pasiaukojimo aktu lietuvės sukūrė tvirtovę pranašasnę už bent 
kokią plieno ir geležies Maginot liniją. Sielos pranašumas turi savyje 
kažkokią pavergiančią galią, kuri sugeba apvaldyti medžiagą, fizinę 
jėgą, ir jas sau palenkti, nugalėti. Dievo taip surėdyta, kad skaičių ir 
medžiagą atstoją ir persveria dvasia ir jos galios. Tik ugdydama savo 
būdą, tobulindama savo sielą ir žadindama sielos kilnias ypatybes, 
nedidelė lietuvių tauta išliks didžiųjų kaimynų tarpe nenugalėta, svei
ka ir stipri. Teisingai rusų filosofas prof. J. Iljinas sako: „Didžioji valsty
bė apibrėžiama ne jos teritorijos plotu ir ne gyventojų skaičiumi, bet 
tautos ir valdžios sugebėjimu prisiimti sau didelių tarptautinių uždavi
nių naštą ir gerai juos atlikti. Didžioji valstybė yra toji, kuri stiprin
dama savo buitį, savo interesą ir savo valią, įneša kuriančią ir tvar
kančią teisinę idėją į tautų sambūrį, tautų ir valstybių „koncertą". 
(Iš jo knygos: „Kelias į dvasinį atsinaujimą").
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Moterys suprato ką reiškia Šiluva, kai visas pasaulis žvanga nuo 
ginklų, o daugumas protų užimti problema: kokį dar pranašesnį gink
lą išrasti. Ar Lietuva supras, kad, būdama katalikiška šalis, turi sa
vyje realizuoti tobulą asmeninį ir visuomeninį gyvenimą? Lietuviai gi
liai tolerantinga tauta, jie tą praeityje puikiai įrodė, sukurdami didelę 
valstybę, bet nesistengdami nieko joje pavergti. Tačiau blogai supras
ta tolerancija buvo viena iš priežaščių mūsų šviesuomenės žuvimo sve
timųjų bangose. Bet tą mūsų būdo bruožą, anot Evangelijosy-talentą 
galima išnaudoti geram -— galima nieko nepavergti, bet kaip sako 
kun. Katela: „Būti gyvu pavyzdžiu, švyturiu, kuris ugnį savyje turėda
mas, šviečia tiems, kurie gyvenimo bangose skęsta ir klysta, ir kviečia 
kiekvieną į ramų uostą. Švyturys — mūsų tautos širdžiai taip artimas 
ir brangus simbolis. Lietuviai — vadų tauta. Ir tą jie įrodė istorijo
je. Šiandien vadais gali būti tik tolerantingi žmonės# nes negalima 
nieko pavergti, užgniaužti, sunaikinti, šių dienų apaštalavimo dvasia . 
turi veikti ne smurtu, ne kardu ir dargi ne bergždžių įtikinėjimų žodžiais, 
bet gyvu, kūrybiniu pavyzdžiu". Jei lietuvių tautai pasiseks sukurti to
bulos krikščioniškos meilės ugnį, realizuoti krikščioniškus idealus sa
vyje, išspręsti socialinio teisingumo, to opiausio visame pasaulyje klau
simo, reikalą, tai jos ateitis bus užtikrinta ir laiminga. Lietuvių tau
ta tuomet taps tikrai didele tauta. Tik gilios ir aukštos kultūros kelias, 
atremtas į religiją, laiduos visiems amžiams Lietuvai nepriklausomy
bę. Marijos kultas -— neišsemiamų moralinių jėgų šaltinis. Toji ap
linkybė, kad mūšų Tautos šventė yra švenčiama Šv. Panelės Gimimo 
dieną, Šv. Panelės Šiluvos atlaidų dieną, nėra paprastas supuolimas, 
bet giliai pagrįstas faktas, pagrįstas tuo atsidavimu, kurį jaučia ir vis gi
liau turi jausti lietuvių tauta Marijai. Su kokiu karštu maldingumu lie
tuviai turėtų kartoti šiuos himno žodžis: „Avė Maris stella"!

Iš mūsų mokslininkų laukiama Šiluvos šventovės plačios monogra
fijos, iš mūsų šviesuomenės Šiluvos šventovės viešo, gausaus garbinimo 
ir lankymo, iš mūsų liaudies ir toliau nuoširdaus pamaldumo, iš mūsų 
moterų — ypatingos Marijai meilės. Taigi tie trys jubiliejai — krikš
čionybės, valstybės, Šiluvos šventovės savyje jungia vieną ir tą pa
čią mintį — mūsų tauta nepriklausomoje valstybėje per Mariją prie 
Jėzaus.

. rwwiww. IÜI -......    I ui.i
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Iš moterų gyvenimo Suomijoj
Nepersenai teko keliauti po Skandinavijos kraštus. Stebėjom ne 

tik nuostabų tos šalies peisažą, gyvenimo sąlygas, gerbūvį, papročius, 
bet taip pat daug dėmesio kreipėm ir į moters būklę, organizuotumą, 
judėjimą, socialinę padėtį. Šiuo tarpu noriu pasidalyt patirtais įspū
džiais apie tos tautos moteris, kur mes esame turėję ir tebeturime tokių 
nuoširdžių Lietuvai draugų, — tai apie Suomių moterį.

Kaip suomė atrodo, pirmą žvilgsnį metus? Savo išore: veido bruo
žais dažna taip labai priminė lietuvę; neretai kumštelėdavau drau
gei, nes gatvėje sutiktas veidas atrodė toks matytas, toks pažįstamas • *- *
— tik norėjos, kad primintų, kasgi tai tokia. Arčiau prisižiūrėjus, vis 
dėlto tiek kaimietė, tiek miestietė suomė dėvi paprasčiau, spalvos ra
mesnės, skrybėlių fasonai be tų rėkiančių prašmatnių fantazijų, pasiu
vimai daugiau tiesių linijų, krautuvių pardavėjos, užvažiuojamų namų, ■ ■ ■ ■ . \ . • ■ .
valgyklų ir k. p. įstaigų patarnautojos veik išiiiitinai dėvi tautiškus dra
bužius, daug mažiau matos vartojančių kosmetiką. Suomė rami, dar
bšti, rūpestinga.

Nors Suomija savo geografine padėtim — Su labai dideliu plotu 
ir retai apgyventu nėra patogi organizacijos gyvenimo plėtojimui, 
klestėjimui, bet vis dėlto suomė moteris ir šioj srity yra labai daug pa
dariusi.

Parlamentas. Suomė moteris savo parlamente bendradarbiauja 
nuo 1907 metų, ir šiuo metu moterų atstovių parlamente yra iš įvairių 
grupių 16, bet moterų klausimais, moters socialinės būklės gerinimo 
reikalu jos visos dirbančios labai solidariai. Pačiame parlamente 
(rūmai statyti nepersenai, labai puošnūs, su moderniškiausiais įrengi
mais) moterys atstovės turi sau paskiras sales, poilsiui kambarius, 
menę užkandžiui.

Organizacijos. Iš didesnių suomių moterų organizacijų paminėti
nos: „Marita" ir „Lottą Svärd,,.

„Marita", kurios obalsis „Sukurti laimingą židinį", esmėje siekia 
ne tik Mortos darbštumo, apsukrumo, bet ir Marijos įsiklausimo į Vieš
paties žodžius. Ši organizacija dabar susidaro kaip ir iš dviejų dalių, 
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iš apie 60.000 suomių moterų narių ir iš apie 20.000 Suomijos švedžių.
■ ■ * •' t . ■

Šiuos kaip ir du paskirus vienetus jungia tas pats tikslas kuri laimingą 
šeimos židinį ir bendra vyriausioji valdyba iš keturių asmenų, kurių 
dvi iš Suomių „Marttos" ir dvi iš Suomijos švedžių „Marthas". (Suo
miškai „Martta", o švediškai „Martha").

Ši organizacija išlaiko ūkio - šeimininkystės mokyklas. Vieną tokią 
netoli Borget (Porvoo) ir aplankėm. Mokyklos vedėja parlamento ats
tovė Elsa Bonsdorff išvedžioja ir išrodo, maloniai paaiškindama, visą 
mokyklą, kuri įkurta buvusio dvaro centre. Mokykla turi savo ūkį, 
didelę ir gražią galvijų bandą su moderniškais tvartais, kiaulių ūkį,

„Marthos“ Dr-jos žemės ūkio ir šeimininkystės mokyk
la Borgä. x Elsa Bonsdorff, Suomijos parlamento narė, 

šios mokyklos direktorė.

į Vištų ūkį (laikoma rodailandai ir leghornai). Dar iš paukščių — kurkiu,
j ančių, žąsų ir perlinių. Turi tiriamąjį sodą, kuriame auginami vais-

medžių skiepai, pritaikyti įvairioms Suomijos krašto klimato sąlygoms,
’ ■ * • ‘c3

.j aiškinama, kur kokiu vaismedžių rūšis gali augti, kuri nepakelia Suo-
j mijos klimato sąlygų ir t. t. Yra daržai, šiltadaržis. Visa tai tarnauja
į ■ . • . ■ ■ ■ ■ ’ ■ ■

■1 mokyklai išlaikyti ir mokslo priemonei. Be to, dar mokoma kepimo, vi-
į rimo, konservavimo, namų ruošos, audimo, rankų darbų, higienos, o

• taip pat supažindinama, kokių ir kiek medžiagų reikalinga žmogaus
i ■ . ' ' ’

į k organizmui ir kiek tų medžiagų randama įvairiuose produktuose.
j Visur vartojama elektros energija, nes ji tiek miestui, tiek kaimui

I •' *• • J
j visiškai prieinama, mūsų pinigais už kilovatą reikia mokėti po 8-15 et. 
! Tat elektrinė virtuvė, elektra saparuoj amas pienas, elektros šaldytuvai 

ir daug kas kita.
I ‘ . . . . ' . . ■ . ■ ' •_ ■ ■

Mokslas čia nuo 5 mėnesių iki 2-6 metų, žiūrint, ką mano daryt 
daigusi mokyklą. Iš čia išeina ir „Marttos" patarėjos (jų draugija do

s' ■ ..■ ■ ■'' .
i ■
i * 1 ‘ “ •. . . ■ .

■■ r ' ' 425
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bortiniu metu turi 6.000), kurios važinėja po retai apgyventą Suomiją, 
pasiekdamos tolimiausius jos užkampius, ir padeda tai moteriai, ku
riai nėra jokios galimybės atvažiuot į panašią mokyklą, ar kursus. 
Tokia patarėja moko ir kaip vaikus auklėti, higienos reikalavimų, namų 
sutvarkymo, audimo, padeda užsivesti daržą; reikia pasakyt, kad suo
mių ūkininkas dar mažiau vartoja augalinio maisto, kaip mūsiškis, ir 
užtat šioj srity čia dar daugiau dirbama, kaip pas mus. Kur sąlygos 
leidžia, tokios patarėjos surengia kurselius.

Šioj mokykloj taip pat parengiamos ir liaudies mokyklos mokyto
jos namų ūkio sričiai, nes pradinėj mokykloj, kur mokslas tęsiasi 6 me
tus, paskutiniose dviejose klasėse mergaitės jau mokomos šeiminin- 
kystės, namų apyvokos, vaikų auklėjimo, siuvimo, kirpimo ir k. Žo
džiu, kad pradinę mokyklą baigusi mergaitė jau būtų parengta moters 
šeimininkės, motinos pareigoms.

Taip pat iš šios mokyklos išeina ir savaranki, patyrusi tarnaitė,
■ ‘ ' ■ . ’ * ’'

kuri ne tik moka gamint valgį, bet ji žino ir koks sudarytinas meniu, 
kad valgis atatiktų higienos reikalavimus (duotų riekiamą kalorijų 
skaičių, būtų lengvai virškinamas ir kit.), moka apskaičiuoti ir vest na
mų ūkio knygas, paslaugyt ligonį ir t. t.

Mokinės čia priimamos įvairaus išsilavinimo — žiūrint, kokioms 
jos pareigoms nori pasirengta

Atliekant praktikos darbus (kurių tokioj mokykloj daug), stengia- 
masi duot pasireikšt ko daugiau savarankiškumui. Nepatyrimo klai
dos tebus padarytos mokykloj —iš jų geriausiai išmokstama, — kartoja 
vedėja.

Tokiose ūkio mokyklose sudaromos panašios sąlygos, kokiose bai
gusiai gali tekti dirbti, kad nebūtų disorientuota.

r- •

Pas suomių „Lotta Svärd“ lauko virtuvę ir linksmas 
šeimininkes — lotietes Rovaniemj
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Kita didelė organizacija yra „Lotta Svärd" (panaši į mūsų šaulių), 
turinti virš 90.000 narių. Šios organizacijos tikslas: „Žadinti ir stip
rinti šaulišką idėją, padėti šauliams, saugoti tikėjimą, šeimą ir tėvynę." 
Lottos šio tikslo besiekdamas yra. labai pavyzdingai susiorganizavu
sios ir daug padariusios. Be įvairaus kultūrinio darbo, löttos daug dir
ba įsigyjimui lėšų, už kurias prie vyrų šaulių vienetų yra' įrengusios 
puikias lauko virtuves su visais reikiamais indais, lauko sanitarijos 
punktus, ligoninėms reikiama medžiaga (iki 100 pilnai parengtų lovų), 
aprangos punktus ir kitką. Lotta visada yra pasirengusi karo atveju, 

• . ' ’ ’ • * " - X n’

ar tai pavaduoti išėjusį karan vyrą įvairiose įstaigose, ar tai kartu su 
juo būti kaip padėjėja: gailestingosios sesutės, valgio parūpintojos 
ir pagamintojos, reikiamos propagandos palaikytojos, susisiekėjos ir 
k. pareigose. Ji jau dabar visa yra pasiėmusi ant savo pečių kuo gali 
kariaut moteris už tėvynę, nevartodama ginklo.

Be viso to realiai matomo darbo, „Lotta Svärd" organizacijos na
rės daug dirba grynai savo asmeniui lavinti. Per visokius susirinki
mus, vakarojimus, kursus, lavinasi maūkština ir grūdina kūną per spor
tą, lenktyniavimus. Lottos geros slidininkės, prie ežerų gyvenančios ■— 
puikios irkluotojos. Bėgikės ir plaukikės. Be to, lenktyniuojasi greito 
orientavimosi srityje

Dar yra visa eilė mažesnių organizacijų, profesinių, akademinių 
ir kitokių.

Spauda. Moteriai skirta suomių spauda yra gana gausi. Iš žy
mesnių žurnalų galima paminėti —■ „Naisten Ääni", (Moterų balsas), 
išeina du kartu per mėnesį. „Suomen. Nainen" (Suomių moteris), išlei
džiama vieną kartą per mėnesį. Abu žurnalai yra daugiau ‘moks
liško pobūdžio, rašą moterų reikalais ir klausimais, kaip, šeimos židinio 
sutvarkymas, išsiskyrimai, statistika, išsiskyrimų žala, kaip nuo to nu
kenčia šeima, moteris, vaikai, net išsiskyrusiųjų vaikų pasisakymas 
kaip jiems tenka ta tėvų nelaimė pergyventi, moters socialinė padėtis, 

- uždarbio kausimai ir k. Šiedu turi 5.00040.000 prenumeratų ir vien iš 
. ■ • * * . . ■ ' ■ 1

prenumeratos neišsiverčia. Tam reikalui Helsinkyje yra įkurta tautiš
kų audinių, medžio išdirbinių, suvenirų krautuvė, vadinama „Kotilieden 
Aitta" (Namų židinio klėtelė).

Tie žurnalai kuklesnės išorės, ne tiek daug turi viliojančių, pikan
tiškų klišių, kai tuo tarpu visa eilė kitų, kaip „Kotiliesi" (Namų židinys), 
einąs jau penkiolika metų, „Hopeapeili" (Auksinis veidrodis), „Eeva" 
jau daug puošnesni, turi labai daug patrauklių vaizdų, reklamų, madų, 
rankdarbių pavyzdžių, žodžiu, daug to, kas jau savo paviršiumi suįdo
mintų pačią moterį. Turinyje daugiau vien iš praktiškos pusės nagri
nėjama vaiką auklėjimas, šeimininkystė, buto sutvarkymas, apsiren-
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Sakuotų pušų, šaltojo granito ir baltųjų ežerų Suomijos kraštas 
jau nuo seno išugdė ramios nuotaikos, stipraus jausmo ir stilingo žodžio 
meistrus. Gamta užvaldė prigimtį, perėjo į kraują, taip, kad net išti
sos giminės kartos perimdavo iš tėvų rašytojo pašaukimą.

Suomė Aino Kalias taip pat gimė jau poete, rašytoja; ir jos pir
mas vaikiškas sąmoningas žvilgsnis surado tėvą Julių Krohn-Suonio 
palinkusį ant rašomojo stalo. Jie trys — Kaarle, Helmi ir Aino buvo 
tėvo vaikai: jie turėjo jo kraujo ir jo kūrybinės kibirkšties.

Aino gimė 1878 m. rugsėjo 8 d. Kiikskilä, netoli nuo Viipuri (Vibor- 
go). Baigė vidurinį mokslą ir 1900 m. ištekėjo už estų liaudies kūrybos 
rinkėjo ir tyrėjo Dr. Oskaro Kalias. Jie trejus metus gyveno Petrapi
lyje, penkiolika metų Estijoje. 1918 m. ji lydėjo savo vyrą, paskirtą Es
tijos pasiuntiniu Suomijai, į Helsinkį, o 1922 m. —- į Londoną, v

Devyniolikmetė Aino pirmą kartą kūrybiškai nusišypsojo Suomijai 
savo jaunuoliškų eilėraščių rinkiniu, o jau po dvejų metų, suradusi sa
vo kūrybos tikrąjį kelią, susikaupė ties novelių knyga. Neilgai tegaišo 
blaškydamasi, ieškodama brandžios formos ir paklusnaus stiliaus. Ki
tame novelių rinkiny „Sielų tapyba" (1902m.) ši jauna Suomijos dukra 
pasirodė jau nukalusi, išdailinusi savo kūrybinį žodį ir pajungusi savo

gimo, pasipuošimo menas, sportas, kiek jumoro, beletristinių dalykų, 
knygų apžvalga, moterų susirinkimų ir spręstų klausimų santraukos 
ir kiti dalykai. Šie jau turi nuo 20.000 iki 30.000 prenumeratorių ir ge
rai išsiverčia.

„Lotta Svärd" organizacija tuo pat vardu leidžia gausiai paplitu
sį tiek narių tarpe, tiek ir už organizacijos ribų, žurnalą, skirtą savo 
idėjos propagandai ir organizacijos reikalams.

Specialiai kaimietei ar miestietei skirto žurnalo nėra, bet pačios 
skaitytojos pasirenka sau prieinamesnį pagal žurnalo stilių ir pobūdį.

Pirmoji ėmusi judinti moterų klausimą prof. Lucina Hagman.
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Suomių rašytoja Aino Kallas

plunksną formos nevaržomai minčiai. Ak, juk ji ir brendo ne tik tuos 
trejus metus, bet visą jaunystę, rašytojų tėvo, brolio ir sesers globoje.

Laisvanoriškai save ištrėmus į Estiją, Aįno Kalias antrame savo 
kūrybos periode suomiams pateikė estiško peisažo, bet suomiško išgy
venimo, du novelių rinkiniu: „Anapus jūros" (19044905m.) ir „Plaukio
jančių laivų miestas" (1913), bei romaną „Ants Raudjalg" (1907).

Karas sulaužė jos plunksną, užtat suintensyvino jausmą, pratur
tino patirtį, subrandino mintį, taigi naujaisiais savo trečiojo periodo 
novelių rinkiniais „Svetimas Kraujas" (1923), „Reigi pastorius" (1926) 
ir „Vilko nuotaka" (1928) Aino Kalias pasireiškia jau kaip klasikė 
ir neoromantike.

Tame krašte, kur gamta pati šiurkščiai veržiasi į žmogaus buvimą, 
žmogus pasidaro labiau nuo jos priklausomas ir tik ypatingai stiprios 
prigimtys didvyriškomis pastangomis teišsiveržia iš jos glėbio ir ją pa
čią pavergia. Gimusi papėdėje Viipuri (Viborgo), garsiosios rusų tvir
tovės, to suomių tautos pančių simbolio, Aino Kalias tačiau juto laisvą 
suomišką dvasią Runebergo, Stenbacko, Topeliaus, Lönnroto, Kivi, 
Oksaneno ir savo tėvo darbuose.
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Gamta ir žmogus, štai jos ankstyvesniosios kūrybos turinys, ta 
kieta, žiauri gamta ir sunkiai kovojantis, gal net beviltiškai rezignavęs 
žmogus. Bet argi tai tebūtų tik atsitiktinis supuolimas, kad rusų Suomi
joje didžiausios priespaudos metu (1904 m.) Aino Kalias „Anapus jūros" 
novelėse vaizduoja lemiamą kovą su vergiškumu ir neviltim? Ar ne 
Viipuri tvirtovės vaizdas ją paskatino į tai?

Dvi sostinės, diplomatinis ratelis savo spalvingo, įvairiai turiningo 
gyvenimo ritmu kėsinasi ją įtrauktFsavo sūkuringom orbitom Ji bėga 
iš jų, beveik kas vasarą ieškosi apleistos, vienišos, ūžiančios jūros 
skalaunamos salelės prie Estijos krantų. Tenai ji vėl pasidaro suomė: 
jos siela suomiškai banguoja, mintis suomiškai išgyvena ir plunksna 
suomiams rašo. Ji negyvena drauge su dabartiniu suomiu, užtat su 
anais suomiais, kurie liaudžiai dainas, pasakas, legendas kurdami 
daugiausia praskleidė savo suomišką sielą. Tėvas, brolis, vyras, tie di
dieji liaudies kūrybos rinkėjai ir tyrėjai, jai parūpino pakankamai 
medžiagos. Daug reikalauja, bet mažai teduoda suomiui gamta. Ji 
savo ežerų paslaptingų gelmių vyzdžiais suviliojo užhipnotizavo jį, 
pririšo prie šio krašto ir siurbia jo jėgas, žinodama, kad vis tiek jis ne
siliaus jos mylėjęs. Ko neduoda išorė, to suomis ieškosi savo viduje. 
Turtingi aistrų, svajonių ir minčių išgyvenimai — jam įvairumas, šili
ma, džiaugsmas.. . Aino Kalias kruopščios analitikos žvilgsniu ir drau
ge toli siekiančiu psichologiniu priežastingumu, ypačiai savo vėlesnėse 
novelėse, pažvelgė į tokią suomio sielą. Meilė, ta nuo instinkto aistros 
iki tobulo jungimosi su Dievybe siekianti žmogiškos dvasios savybė, 
ypatingai dažna jos raštų temą ir turinys. Žmogaus meilė tai gamtos 
ir antgamtybės jungtis, tad taip lengva į žmogaus gyvenimą žvilg
terėti, kaip į visuotinio kosmiško vyksmo momentą.

Tad tokia ši šiaurės dukra europietės rūbais, suomiška siela. Ir 
jos žodis — gražiai suomiškas.

Suomio ūkininko gy
venamasis namas vi

durinėje Suomijoje,
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Aino Kallas

Vieną*) naktį, pjūties metu, neseniai, kaip pjūtis buvo prasidėjusi 
ir naktys pasidariusios tamsesnės, miško sargas Priidikas atsibudo sa
vo lovoje nuo to, kad jam buvo pasidarę truputį šalta. Bet kai jis norė
jo pasiekti vilko kailio užklotą, pastebėjo, jog buvo vienas ir Aalos, jo 
žmonos, guolis šalia jo buvo tuščias.

Tuokart jojo siela perbėgo nepaprastas šiurpulys, kaip per kambarį 
perslenka šešėlis, akimirkai jį užtamsindamas, ir jis tris kartus sukal
bėjo palaiminimą:

—- Teapsaugo ją Viešpats ir šventieji angelai, kad jos neištiktų 
nelaimė, kaip kūno, taip ir sielos, nes ji iš tikrųjų trapi, kaip brangus 
stiklas, teesie jos kūnas jaunas ir stiprus!

Bet miegas nebenorėjo užspausti jo akių vokų ir jis gulėjo budė
damas ir laukdamas, kada Aala, jo žmona, grįš.

Pagaliau tris kartus kieme sugiedojo gaidys. Tuojau po to ir kai
myno sodyboje ir tolėliau tretysis davė ženklą, kad naktis praėjusi ir 
atėjęs rytmetys.

Ir tuo pat metu į trobelę įžengė Aala, jo žmona, ir kaip tik norėjo 
lipti į guolį.

Tuokart Priidikas, miško sargas, kuris dabar buvo apsimetęs mie
gąs, pravėrė akis ir paklausė:

— Kur tu buvai, žmona? Iš kur tu ateini?
Aala betgi atsakė:
— Beržynėlyje buvau palaužti beržo šakų vantoms, nes rytoj šeš

tadienis ir pirties diena.
Ir jos drabužiai, taip pat ir plaukai, buvo prisigėrę miško šaknelių, 

gailių, drėgnų pelkių samanų bei kerpių kvapo, — svaiginančio, kaip 
pelkių girtuoklės.

■  ' ■ . . ■ i

*) čia paimta pora ištraukų iš nemažos autorės novelės „Saden morsian“. Fabulai 
patarnavo liaudies pasakojimai apie vilkolakius, raganas, bet tai tik fonas, novelės 
esmės tenka ieškoti däjig giliau, čia susiduria du pasauliai: žmogiškasis ir kosmiš- 
kasis. i • • .

šioj novelėj veiksmas prasideda 1650 metais. Vert. .
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Ir Priidikas tuojau pajuto savo uosle šitą svetifną kvapą, tarsi miš
kas ir viskas, kas jame kiūto ir slypi, būtų vidun. įsiveržę ir trobelę pri
pildę. Ir jis pasakė: ■ .

— Dienos darbui yra diena, naktis betgi — miegui. Ar tu ir anks
čiau nebuvai išėjus naktį į mišką? . ■

Bet kai Aala atsigulė šalia jo į lovą, tai jis dar stipriau pajuto miš
ko ir pelkių kvapą jos plaukuose, lyg šalia jo būtų atsigulęs žvėris, o 
ne jauna moteris.

Ir jis jautė ją supančią paslaptį, kurios negalėjo išaiškinti, ir jo 
siela šitoj paslapty j užuodė priešą, taip, kaip gyvulys pajunta grasi
nančią audrą.

* Todėl jis nuo savęs pastūmė žmoną Aalą, nes bijojosi šito svetimo 
kvapo.

Ir Priidikas pasakė:
— Iš kur tavo plaukuos pelkės kvapas?
Tuokart Aala atsakė:
— Aš ėjau pelkės pakraščiu ir prisirinkau saują gailių, kad iš jų 

galėčiau namie išsivirti vaistų. Porą šakelių įsikišau ir į plaukus.
Bet dabar miško sargas Priidikas pajuto savo viduj didelį pyktį, 

kad jo žmona Aala šitaip jam tiesiog į akis meluoja, ir jis atsisėdo ant 
lovos ir pasakė:

— Šitai tu tikrai meluoji, žmona. Tu vilku atsiduodi, o ne pelke. 
Kur tu bastais?

Tačiau kai Aala į tai nieko neatsakė, jo sielą lyg žaibas nušvietė 
ir jis suriko:

— Tu juk nelakstai kaip vilkolakė naktimis aplinkui, žmona?
Vos tik jis šitą žodį ištarė, kaip Aala ėmė virpėti, kadangi Priidikas 

taip kietai veržėsi į tiesą.
Ir Priidikas pastebėjo, kad jis tiesą, kaip kilpine, sugavo, ir jis 

šaukė:
— O, tu nelaiminga boba, ar tu pakliuvai tam grobiui, kuris sielą 

suvedžioja? Tu tad Krugo šeimininko avį nunešei? Tu prisidedi prie 
Bloko kalno vilkolakių ir raganų?

Aala betgi atsakė:
—* Kvailystes šneki arba degtinės svaigulys tavimi kalba.
Priidikas ištarė:
—- Žmona, žmona, tu anksčiau negalėdavai meluoti, tavo kalba 

buvo kaip teisingojo: taip, taip, arba— ne, ne.
. Ir vėl toliau jis ją tyrinėjo:

— Ar tu vaikštai tad kaip vilkolakė, ar ne? — Jis tol nesiliovė, kol 
pagaliau Aala atsakė:
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— Ir jeigu aš kaip vilkolakė vaikštinėju ir jeigu mano gyslomis 
dega vilko kraujas, tai šitas nieko neliečia, nes mano sielos išganymas 
ar pražūtis tik man priklauso.

Tuokart Priidikas sušuko:
— Taip, tu pati prisipažįsti, kad esi vilkolakė ir išsiskyrusi iš die

vobaimingų j ii bendruomenės ir Kristus veltui mirė dėl tavęs ant kry
žiaus?

Aala atsakė:
— Paklausyk, Priidikai, nes mano krūtinėje dega, kaip anglių duo

bėje: jeigu dienomis ir tarp žmonių aš esu žmogaus pavidalo, tai nak
čiai užėjus mano siela geidžia vilkų artumos ir tik tankumynuose pra
sideda mano džiaugsmas ir laisvė be galo. Taip aš turiu eiti, kadangi 
priklausau vilkų giminei, net jeigu dėl to ir būčiau kaip ragana ant 
laužo sudeginta, nes tokia jau esu sutverta.

Priidikas betgi pasakė:
— Nepiktžodžiauk savo Kūrėjui, boba, nes pagal velnio pavidalą 

esi sutverta.
Kai jis pažvelgė į savo žmoną Aalą ir visiškai gerai ištyrė, tai jis 

vis dėlto šito kūdikio bruožuose negalėjo atrasti nei pragaro ištvirkimo, 
nei paslėptos paleistuvystės, priešingai — moteriškė, kuri buvo šalia 
jo, buvo baili, kaip miško žvėrelis, ir vyro akiai labai miela pažiūrėti.

Tačiau jis atsiminė, kad veido grožis dažniausiai esti šėtono pink
lės, kaip jau ir Siracho išmintis įspėja: nukreipk savo veidą nuo gra
žių moterų, mano sūnau, nes gražios ■ moterys daugelį apakina.

Ir jis toliau ginčijosi su savo žmona Aala ir kalbėjo:
— Tai parodo ir apgamas ant tavo krūtinės, kuris panašus į plaš

takės sparnus? O, aŠ kvailys, kad aš anksčiau apie tai nepagalvojau 
ir įspėjimu nepalaikiau. Tai tikrai raganos apgamas ir senojo priešo 
piršto atspaudas.

Aala į tai atsakė: '
— Tai joks raganos apgamas, bet mano motinos. Kai ji su manim 

vaikščiojo nėščia, išsigando nuo didelio gaisro, kai degė Darre; ir nuo 
palietimo paliko ugnies dėmė ant mano krūtinės.

Priidikas vis dėlto laikėsi savo:
— Visai tikra, kad piktasis tave jau gimstančią su geležimi įde- * 

gino> kad savo nuosavybę galėtų išskirti.
Ir jis tokiu pat-kietumu ir užsispyrimu toliau tyrė:
— Ar tuokart tave šėtonas aplanko, kai tu miške būni?
Aala atsakė:
— Miško dvasia ateina pas mane.
Priidikas paklausė:
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—- Kokiuo pavidalu jis pas tave ateina? Kaip žmogus, ar kaip vii-
' kas? ' . , ..

Aala pareiškė:
— Nei kaip žmogus, nei kaip vilkas, nes ji neturi formos nei pavi

dalo, bet yra nematoma ir visur esanti kaip dvasia.
Priidikas su širdgėla tarė:

Kas tu esi, moterie, ar iš tikrųjų tavyje dvi prigimtys, viena tyli, 
o kita laukiniška, kaip pas įsiutusį žvėrį. Ir šios pasikeisdamos vieš
patauja, taip kad viena trokšta kraujo vilko būdu, o kita panaši įma
lonią moterį?

Ir jo sielą apėmė didelė tamsa, kaip jis pagalvojo, kad šituos gra
žius sąnarius šėtonas blogiems tikslams panaudoja.

Ir jis vėl klausė:
— Ar tu tomis pat lūpomis geri kraują, kuriomis bučiuoji savo vy

rą ir kuriomis priimi Šv. Sakramentą?
Aala atsakė:
— Jeigu aš esu vilkas, tai aš ir elgiuos kaip vilkas.
Tuokart betgi Priidikas, miško sargas, sušuko garsiu balsu:
— Vargas man, kad mano akys turį pamatyti kaip toji pat mote

ris, kurią aš pirmą kartą kaip mergaitę išvydau avių būryje dabar kaip 
vilkolakė šitas pačias avis užpuola ir jų nekaltą kraują geria.

Jis skubiai pakilo, nuplėšė nuo sienos šautuvą, Aalai, savo žmo
nai, juo grasindamas rėkė:

— Šalyn man iš akių, tu vilko paleistuve, šalyn į savo giminę!
Tuokart atsileido Aalos rankos nuo lovos krašto, į kurią ji savo ne

laimėje buvo įsikibusi, kaip skęstantis nelaimingasis įsikabina p lentą, 
kai laivas vis gilyn esti traukiamas į sūkurius —• tarsi dabar taip pat 
ir jos siela amžinai nuo krikščionybės ir bažnyčios atplėšiama.

Ir ji išskubėjo durų link, eidama prieš savo vyrą, į kiemą ir iš ten 
į mišką pas savo vilkės seseris ir vilkus brolius ir su jais kartu gilyn į 
vilko laipsnį — į tuos džiaugsmus, kurie ne žmonėms, bet vilkams skir- 

4 ti, ir giliai paslėpti.
. ■ ’1 ‘ . •

11. • ' ' ' Au

Kai po šitos mėnulio verksmo nakties kaip tik devynis kartus mė
nulis pasikeitė, praėjo pavasaris ir po jo vasara Dagoj aus laukais, ir 
kai šienapjūtė Pūhalepe visu smarkumu vyko, tada vieną vakarą atsi
tiko, kad tarnaitė, kuri miško sargo Priidiko vaikutį prižiūrėjo, išgirdo 
už tvoros dejavimą.

Ir kai ji nuėjo arčiau pasižiūrėti, tuokart pamatė už tvoros moterį,
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buvo taip išsėmęs, jog ji vos laikėsi lyg po sunkiosnuovargis
naštos; taip pat ir dejavo silpnai, lyg dideliausiam skausme.

Tarnaitė skurdžioje moteryje pažino Aalą, Priidiko, miško sargo, 
žmoną, savo buvusią šeimininkę. Ji dabar buvo žmogaus pavidalo ir 
neturėjo vilko kailio ir kaip tik gimdymo skausmuose, kurie buvo ką 
tik prasidėję. ~ '

Pradžioje tarnaitė nežinojo kas daryti, nes miško sargo Priidiko 
kaip tik nebuvo namie. Jis buvo prie šieno, kaip ir kiti kaimo žmonės. 
Aala ėmė prašyti tarnaitę:

— Kristaus vardu pasigailėk manęs ir pakūrenk pirtį, nes mane 
apėmė tokie neapsakomi skausmai/

Aala buvo skuduruose, drabužių lopai krito nuo kūno, taip, kad 
matėsi nuoga oda.

Ir iš jos ankstyvesnio gražumo nieko nebebuvo likę, nes žiemos 
šalčiai, sniego pūgos ir pavasario vėjai visa tai buvo visiškai sunaiki
nę taip, kaip lietus nuplauna spalvą. Jos balta oda buvo subraižyta ir 
suputusi, kojos žaizdotos ir jos visa išvaizda nepaprastai liūdna pa
žiūrėti. > ' 1 •

Tarnaitė, kuri buvo dievobaiminga ir kuri nuodėmės bei burtų bi
jojo, lyg drakono, dabar kovojo savo širdy, nes vienas balsas jos są- Į .
žinėje jai griežtai įsakė šitą vilkolakę nedelsiant išvyti naktį atgal į 
mišką, iš kur ji buvo atvykusi, ir nepalies! Dievo prakeiktosios nė vienu 
pirštu, o antrasis balsas prieštaraudamas sakė jai — artimo varge pa
sigailėk, kaip gailestingasis samarietis. Ir taip ji pagaliau pakūreno 
pirtį, nors ir bijojo, kad nenukentėtų nuo burtų ir šėtono pinklių.

Bet vos tik Aala atsidūrė ant plautų pirtyje ir tarnaitė užpylė garui
* ’ . ' • • t •

vandenį, kaip tuojau iš kaimo viena po kitos atklumpeno moterėlės —" 
tikrai pačios silpniausios, kurios nebegalėjo padėt šienaut ir buvo Ii- i - ’ * ,

' kusios namie, nes miško sargo berniukas į sodžių buvo nunešęs žinią.
Taip susispietė penkios ar šešios seniausios kaimo moterys, tre

pendamas ir karksėdamos, kaip varnų būrys kieme, ten valandikę ta- 
resi.

Po to pora iš jų įsiveržė į pirtį, kitos vienok likosi kieme, nes visoms 
tenai nebebuvo vietos.

Tuojau pasigirdo garsus juokas ir jos ėmė kankinti gimdyvę, kurį 
skausmuos ant plautų gulėjo.

(Šitoks yra senas liaudies paprotys, kad moterystėje nusikaltusią 
gimdyvę kankina dėl to, kad ji prisipažintų nuodėmes).

Viena iš kaimo senių tarė:
— Kodėl tu savo vilko guolį palikai, kuriame visą žiemą buvai? 

Ko tu čia nori tarp žmonių, vilkolakę tu?
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Ir kitos sctvo įsiutimui davė valią:
— Ar tu dabar geruoju prisipažįsti savo nuodėmės, vilko paleis

tuve? Iš kur tu turi raganės išperą, iš pelkės, ar iš miško?
V ’ . 5 " ’ - ‘

Tuokart Aala silpnu balsu atsakė:
— Tylėkite, aš su jumis nekalbu.
To betgi ji neprivalėjo pasakyti, nes tuo tiktai sukietino moterų pik

tumą, taip lyg būtų vandens samtį ant krosnies šliukštelėjusi.
Viena iš sodžiaus senių pagrasino:
— Jeigu tu su mumis nekalbi, tai tikrai kitiems prabilsi, jei tik pa

kliūsi į budelio rankas ir patirsi vandens bandymą vilkolake. Ar neliu
dijo prieš tave Valbera ant laužo? Kaip ji būtų galėjusi mirties valan
dą melagystė apsunkinti savo sielą?

Ir kita užpakaly buvusi pasakė:
— Pagalvok apie tai, ką aš sakiau. Kodėl miško sargo žmona Aa

la visada-paskutinioji bažnyčioje lūkuriuoja, jeigu ne dėl to, kad pa
šventintą Komuniją pasiimtų, kuri yra tikras Kristaus kūnas, ir kad su 
ja galėtų burtus išdarinėti?

Ir Aala savo skausmuos silpnai teatsakė:
— Eikite, eikite, leiskite man numirti čia.
Bet dabar pasilenkė seniausioji sodžiaus moteris prie Aalos ir rim

tu balsu prabilo:
— Ar tu tiki ar ne, bet yra taip: vaikas neatsiskirs iš tavo yščiaus 

Aala, ir tu nebūsi iš savo skausmų išlaisvinta, kol tu visko pilnai ne
prisipažinsi. Tikrai šitai žinau, nes aš trijų kaimų vaikams gimstant 
pagelbėdavau ir kai kurių vargšių nusidėjėlių išpažinimą išklausiau. 
Jeigu noriai prisipažinsi, nuo ko nešioji vaiką, tuokart aš tave išlais
vinsiu iš tavo skausmo, nes ko čia reikia — kerėjimus aš pažįstu.

Ir choru kitos pritarė:
— Prisipažink, su kuo tu miškuos daužeis, vilkolake; vilko atžalą 

tu pagimdysi, bet ne žmogaus kūdikį.
Aala tik sušnibždo:
— O, šitoji skausmų taurė!
Bet vos tik jos laikas išsipildė ir ji pagimdė kūdikį, kaip Priidikas, 

miško sargas, kuris buvo grįžęs iš pievų, netikėtai atidarė pirties duris 
ir pamatė savo žmoną su naujagimiu ant plautų gulinčią, apstotą so
džiaus moterų.

■ - t • . ■

Aala, kai jį pamatė, silpną balsą teišleido, nieko nepasakydama.
Kietai ir šaltai vienok žiūrėjo Priidikas, jos vyras, į ją, kaip į sve

timą, visiškai nepažįstamą, jo veido sukietėjime nesūspindo nei pripa
žinimas, nei gailestis, nes jo atmintis užtemo ir jo širdis visiškai sukie
tėjo šitą valandą prieš Aalą, jo žmoną.
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Ir tikrai šią akimirką jis pamiršo, kad kada nors šitą moterį mylėjo 
ir savąja vadino, toks didelis buvo jo pykčio kartelis ir gėda, kadangi 
jis manė, jog žmona Aala miške su vilkais pradėjo kūdikį.

Aala ištiesė prieš jį naujagimį ir lyg malonės prašydama pasakė:
— Priidikai, pasakyk tu joms, kad šitas kūdikis, dėl kurio aš ken

tėjau, yra tavo.
Bet šią akimirką viena moterų apžiūrėjo vaiką iš arčiau ir su

krankė:
— Tai vilkinis benkartas, tik pažvelkite į raganos dėmę ant jo krū

tinės.
Užsispyrusiai atsakė Priidrikas:
— Tikrai aš nepažįstu nei tavęs, nei tavo benkarto!
Ir kai jis šituos žodžius ištarė, vėl norėjo nueit savo keliu, kaip bu

vo atėjęs. ■ - .
Nuo durų jis atsigrįžo dar kartą į plautus ir pasakė:
— J mišką tu išėjai, miško grobis, miško mylimoji tu esi, iš miško 

tu ir kūdikio susilaukei, vilko nuotaka!
Tada Aala tarė:
— Priidrikai, Priidrikai, ar tu nebeatsimeni anos nakties verkian

čiam mėnuly, kai aš pas tave ilsėjaus?
Bet Priidrikas jau buvo savu keliu nuėjęs ir duris uždaręs.
Aala dar šaukė paskui jį:
— Jeigu aš čia kartu su savo kūdikiu turiu mirti, Priidrikai, pagal

vok apie tai, nes nei aš nerasiu ramybės, nei tu; nes mano siela turės 
pražūti.

Bet šitie buvo paskutinieji žodžiai, jai leisti šiame gyvenime dar 
pasakyti.

Nes kai kaimo moterys pamatė, kad Aala iš jų malonės ir nema
lonės neištrūko ir kad ji nė iš vieno — net iš savo vyro negalėjo su
laukti pagalbos arba pasigailėjimo, tuokart jųjų neapykanta išaugo į 
pergalės kerštą, nes jos žinojo, kad dabar buvo jų laimėjimas. Ir šitos 
valandos, šitos akimirkos jos jau seniai buvo tykojusios.

Tuo pat laiku pradėjo vis daugiau ir daugiau žmonių rinktis į kie
mą, nes sodžiaus gyventojai šeštadienio vakarą rinkosi iš pievų. Jų 
tarpe buvo daug suaugusių vyrų ir jaunų žmonių, taip’ pat ir vaikų, nes 
pasklido žinia, kad vilko nuotaka, miško sargo Priidriko žmona Aala 
grįžusi.

Pradžioje jie stovėjo kieme ir spoksojo į pirtį nieko nepradedami. 
Vienok moterys pirtyje vėl ėmė piktybes prikaišioti:

— Kur mano dvimetė telyčia, vilkolake?
— Kur mano senė avis?
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— Kur nusitempei tu mano ėriuką iš kaimenės, vilkolake?
Tuokart ore žmonių minioj, kuri didėjo, pakilo grasinantis murmėji

mas, kurisnieko gero nėpranašavo. Nes Šėtono suktumas, kuriuo jis 
žiemą kankino visą Dagojų ir iš šitų krikščionių gyventojų atvirai ty
čiojos, į kiekvieno atmintį buvo įsispaudęs.

Ir ten nebuvo nė vieno, kuris nors truputėlį būtų abejojęs, kad šak-
✓ . ‘ : ’ ’ . . . . ■ ’ .

nys šitų visų blogybių dabar čia Priidiko pirtyje yra ir jų rankoms pa
siekiamos.

Skubiai judėjo jie dabar kieme, vogčia dairydamies į vargingą pir
telę, ir jų žvilgsniuos staiga atsirado tiek pat baimės, kiek ir neapykan
tos. Jie gerai žinojo apie meną ir klastą raganų ir jų pragarišką ga
lingumą ir kad nieko negalimo joms nėra.

Keletas vaikų iš būrio bėgiojo prie pirtelės, kad pro langelį galėtų 
vidun pažiūrėti, ir vėl atgal taip, tarsi jiems kas nors padus svilintų.

Jie keikėsi:
— Piktas šunie, tu bjaurybe! Vilkolake!
Staiga viena pirtelėje likusi moteris atidarė duris ir vyrų grupei 

kieme sušuko:
— Nuodėmė ir gėda, kad šitai pakenčiama Pūhalepe. Kūdikis 

ant krūtinės turi raganos dėmę, visiškai taip, kaip motina. Sudeginti 
vilkolakę kartu su benkartu kol ji dar daugiau negerovių nepridarė. 
Tačiau kurį laiką į tai jokio atsakymo nepasigirdo. ' 1

Šitoji pat moteris prisiartino prie minios ir sušuko:
— Taip pat ir moterystės sulaužymas, — ugnies nuodėmė — ar 

už tai ne mirtis ugnyje?
Ir toliau ji rėkė:
— Jūs juk tikrai nepakesite vilko benkarto tarp žmonių? Kas yra 

vilkolakis, tas pats parsiduoda šėtonui su oda ir plaukais. Ar ji nėra 
kaip paukštis laisva? Pagalvokite apie Valberą iš Tempo.

Tada pasakė vienas iš vyrų, kuris stovėjo užpakaly:
— Ji teisi. Čia bažnyčia ir Kristaus mokslas, ir išganymas viso 

Dagoj aus pavojuj.
. ‘ . f

Dabar subaubė vienas iš jaunuolių:
— Sudeginkite pagaliau Bloko kalno raganą, padekite pirtį!
Pasigirdo paskiri balsai: sudeginti vilkolakę. Bet dar nė vienas 

nepakėlė rankos.
Tada ta pati moteriškė nuskubėjo atgal į pirtį ir vėl iššoko į kiemą, 

rankoje laikydama liepsnojantį nuodėgulį, kurį buvo ištraukusi iš kros- 
nies. , Su ja ir kitos kaimo moterys.

Ji apsuko apie galvą nuodėgulį visų akyse taip, kad žiežirbos laks
tė. 

* ’ • • ■ l ‘
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Rodos; lyg ugnies reginys butų uždegęs žmonių prigimtį. Jie dabar 
pradėjo kieme judėti ir prisiartino prie pirties, kai kurie rėkdami:

— Sudeginti vilkolakę, sudeginti Bloko kalno raganą!
(Priidiko, miško sargo, arti nebuvo, nes po to, kai jis išėjo iš pir

ties, iš širdies nusiminimo toli nubėgo miškan). _ 
. , i

Ir kai kurie jauni vaikinai dabar skubiai užrėmė pirties duris. Vie
nas įš jų pagavo nuodėgulį ir užmetė jį ant sauso pirties stogo, kuris 
dideliu dūmų debesiu užsidegė, tarsi būtų vienas didžiulis šiaudas.

Trumpa akimirka, ir jau liepsnojo visa pirtis, lyg laužas.
Toks didelis buvo ugnies spragėjimas, kad nepasigirdo nė vieno 

skausmingo balso iš vidaus.
Vos tik liepsna apėmė pirtį, kaip visi kieme esantieji pamanė kaž

ką, lyg tolimą vilko kaukimą išgirdę, kuris pradžioje buvo silpnas, pas- 
kum ūmai artinosi.

Ir šitas kaukimas buvo nutęstas ir pilnas skundo, kartu ir liūdnai 
dejuojantis, tarsi vilkai norėtų savo kančią išreikšti.

Tuo pat metu pakilo stipri audra ir .'kaip, tik nuo pelkyno, kuris supo 
miško sargo trobelę, nuskambėjo galingas ošimas, lyg kritimas dideles 
vandens srovės arba šniokštimas eglių viršūnių, kai jos nepaprastos 
audros esti siūbuojamos.

Tai buvo tikrai pekliško trimito skardas ir audra tamsumų viešpa
ties. ■ ' . (

Vienas iš būrio baimingai pasakė: ... .
— Žiūrėkite, šėtonas atvyksta su savo septyniomis pikčiausiomis 

dvasiomis, ir dabar bus blogiau, kaip pirma.
Šis vilko kaukimas ir miško ošimas viešpatavo pirties degimo me

tu arba nepilną valandą; nes per šitą laiką pirtis iki pamatų pelenais 
pavirto, taip kad nieko daugiau iš jos nebeliko, kaip krosnies akmenys.

Yra parašyta: Home homini lupus. ’
Aala, miško sargo Priidiko žmona, — vilkolakė ir vilko nuotaka 

mirė kartu su savo gimusiu kūdikiu pirties gaisre — ugnies mirtim, ku- 
ri parengta raganoms ir velnio vaikams, kad tuo būdu jų žemiškas pur
vas ugnimi būtų išvalytas ir kad nė vienas maro diegelis per ją ar jos 
palikuonius nebūtų toliau plečiamas.

Išvertė Antonija Žagrakalienė

• * •. • », • • • • • • • * •’ ♦ ' •
• ••••••
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Dr. O. Norušytė

I

Senai tai buvo. Tačiau tą vaizdą visada gyvai atsimenu. Tada 
buvau mokytoją šeimos viešnia. Vakare, kai mažasis broliukas jau 
miegojo, išgirdau motiną primenančią 4-tą metą mergytei, kad ir jai 
laikas miegot. Mergytė atstipseno prie tėvo, su kuriuo kalbė j ausi, pri
siglaudė prie jo kelią ir pasakė „labanakt". Staiga mergaitė apsisuko 
ir nubėgo į tėvo darbo kampą. Ten kabojo tuolaikinio prezidento pa
veikslas. Mergaitė tūpterėjo prieš paveikslą „labanakt, ponas pre- 

- i

zidente" ir nubėgo į miegamąjį. Mudu su mokytoju pasižiūrėję vie
nas į kitą šyptelėjom.

— Iš kur tas kultas? paklausiau.
— Kartą per iškilmes ji matė prezidentą, pasakojo mokytojas, o •

paskui motina jai papäsako j o apie prezidentą, kaip jis mažas būda-, 
mas dūdelę išsisuko, net pirštelį įsipiovė bedirbdamas, o kai atėjo 
vargšas žmogelis, ir jis neturėjo ką jam duoti, tai atidavė savo dū-

f

—- Ar tai tikras atsitikimas?
— Ne, pasaka. Motina pati sugalvojo. Būtą, žinoma, geriau ką 

nors tikro, gero ir gražaus papasakot, bet nieko iš jo vaikystės gyve
nimo nežinom.

— Dabar prezidentas jos geras pažįstamas, pasakojo tėvas toliau. 
Turėjau parodyt jai, kur prezidentas gyvena, papasakot, ką jis veikia 
per dienas. Motina jai nupirko ir prezidento paveikslą -— atviruką, tai 
ji dabar laiko Jį pirmajam savo albumo pusldpy ir visiems pirmiausia 
parodo. Paklausyk, tamsta, parodė mokytojas akimis į praviras mie
gamojo duris.

Išgirdau mažos mergaitės maldą: ji dėkojo Dievuliui už vis
ką, ką jos širdelė šiandien patyrė, o gale išgirdau — „ačiū , kad po-

• . ' , * -

nui prezidentui davei sveikatėlės".
J

Supratau, kad ši pedagogą šeima stengiasi konkrečiu būdu — 
per gyvą asmenį —. ugdyti pagarbą valstybės autoritetui. Šiuo at
veju sudomindami vaiką pirmuoju valstybės piliečiu, padėdami Susi-
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daryti net subjektyviems santykiams tarp vaiko ir to žmogaus, prisi
taikydami prie vaiko išsivystymo, jie norėjo pamažu, palaipsniui iš
ugdyti pagarbą valstybės autoritetui, ir kaip su laiku pereiti prie paties 
jau gana abstraktaus valstybingumo jausmo išugdymo.

Šia proga prisimenu garbingo atminimo kataliką politiką Austri
jos kanclerį Dolfusą. Mažasis Henrikas išgirdęs, kad kitą dieną Dolfu
sas aplankys jų namuose gyvenantį savo seną karo dienų pažįstamą, 
pasiryžo visą naktį-nemigti, kad nepramiegotų kanclerio. Auklė pa
galiau švelniai jam prižadėjo už jį budėti ir pranešti, kada kancleris 
atvažiuos. Kancleris pamatė berniuką besislepiantį už pravirų durų 
ir bespoksantį į jį. Dolfusas, kuris nepaprastai vaikus mylėjo, pasvei
kino berniuką, prakalbino ir dar gal girdėjo, kaip vaikas džiaugdama
sis gyrėsi motinai kalbėjęs su ponu Dolfusu. Kitą dieną pasiuntinys 
atnešė mažajam Henrikui siuntinį, kuriame buvo kanclerio portretas 
su užrašu: „Mano mažajam draugui Henrikui. Dolfusas". Kiek buvo 
džiaugsmo, nustebimo, kalbų. Henrikas ir šiandien tebesaugo savo 
„draugo" paveikslą ir mėgsta klausytis motinos pasakojimų apie šį 
vyrą. Henrikas yra žydų vaikas.

Kartą aplankiusi banko tarnautojo šeimą, kurios motiną pažinau 
kaip tikrą šeimyninio gyvenimo menininkę, įėjau ir į pažįstamų vaikų 
kambarį. Vyresnysis — 8 metų — vaikas skaitė savo kampe knygą, 
o du mažesnieji žaidė su kaladėmis. Mano dėmesį atkreipė stalelis, 
ant kurio stovėjo fotografija rėmeliuose ir gėlių puokštės.

— O čia .kas? — paklausiau vaikų.
Vyresnysis atsakė: „Šiandien tautos šventė (buvo rugsėjo 8 d.),

* ‘. t ’

tai papuošėm pono prezidento paveikslą".
— Kai ponas prezidentas važiuos pro šalį, tai aš numesiu jam ro

želę, — pasakė Marytė. t
— Ir aš, pridėjo mažasis Algirdukas.
— Kokią roželę? — paklausiau motinos.
— Papasakojau jiems vakar vakare, kai sutvarkėm žaislus, pa

prasčiausią pasakojimėlį. Nepaprastai patiko visiems, tai šiandien nuo . ,
pat ryto jau susirado atviruką su p. prezidentu, įdėjo į rėmelius, pri
skynė gėlių ir papuošė,

— Gal papasakotumėt ir man? —juokdamasi paprašiau.
Motinai buvo nesmagu pasakoti. Jaučiau, kad ta nuotaika, kuri 

buvo susidariusi pasakojant savo vaikams, čia nepasikartos ir todėl 
pasakojimas nebus toks įspūdingas, o motina pajus tam tikro drovu
mo ir nepasitenkinimo. Tačiau prašoma ji papasakojo apie

Nukritusią roželę.
— Kokia rytoj šventė?

' . •*■ 441
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— Tautos šventė.
— Žinot ką aš kartą mačiau?
Viename dideliame name gyveno Algiukas su mamyte ir tėveliu.

' ■ / . »

Algiuko namai buvo visai netoli Vytauto Didžiojo muziejaus (mes su
siradom ir muziejaus paveiksliuką). Jis gyveno antrame aukšte. Pa
valgęs priešpiečių Algiukas atsidarė langą ir žiūrėjo: gatve ėjo labai 
daug žmonių, visi ėjo į Vytauto Didžiojo muziejų, visi norėjo pamaty
ti kareivių paradą. Tik žiūri Algiukas — gatve važiuoja, net blizga, 
automobilius. Žmonės sustoję žiūri. Algiukas šaukia: „mamyte, ma
myte, žiūrėk, čia, tūr būt, p. prezidentas važiuoją!". Atėjo mamytė, 
pažiūrėjo pro langą ir sako: „Ne, Alguti, čia ponai ministeriai va- 
v. - it ziuoja .

Žiūri Algiukas — vėl kitas automobilius dūzgia, jis vėl: „mamyte, 
mamyte, čia jau, tur būt, p. prezidentas!".

—-Ne, Alguti, dar ne p. prezidentas. Mamytė iškišo galvą pro 
langą, pasilenkė ir sako: „žiūrėk, Alguti, ten pamažu važiuoja dide
lis automobilius, matai, kaip blizgą. Pačiam vidury, žiūrėk, ten sėdi 
pats p. prezidentas. Klausyk, kaip žmonės rėkia, jie sveikina p. pre
zidentą."

Klaūso Algiukas. Tikrai žmonės rėkia: „valio, valio prezidentas, 
valio-o-o-o...!"

Greit šoko Algiukas nuo lango, pribėgo prie stalo. Ant stalo sto
vėjo gražių gėlių puokštė. Nučiupo Algiukas pačią gražiausią raudo
ną rožytę, pribėgo prie lango, žiūri — p. prezidento automobilius jau 
po pačiu jo langu. Metė Algiukas rožytę žemyn ir šaukia: „valio pre
zidentas, valio-o-o!" ir rankytėmis moja, kojytėmis trepsi.' Krito rožy
tė, krito ir nukrito tiesiog... ant p. prezidento galvos! P, prezidentas 
paėmė gėlytę, pakėlė galvą ir mato, kad Algiukas rankomis moja ir 
šaukia „valio!" Nusišypsojo prezidentas ir pamojo Algučiui, pasakė: 
„ačiū už gėlytę", bet Algiukas negirdėjo, nes jis pats vis šaukė „va
lio!" Prezidentas nuvažiavo, o Algiukas išgirdo: Orkestras grojo, var
pai skambėjo, kanuolės šaudė. ..

Toks tai buvo pasakojimas, kuris atkreipė vaikų dėmesį į pirmąjį 
valstybės pilietį, kuris atstovavo valstybės autoritetą.

Šios dvi šeimos neturėjo vienos mūsų mieščioniškai šąimąi cha- 
i akt ėringos ypatybės, t. y. meilikavimo į akis, o žeminimo už akių. 
Ši ypatybė yra charakteringa savotiškų „emigrantų" šeimoms, t. y., 
kurios nariai yra emigravę iš vieno idealoginio nusistatymo į kitą; 
„emigruodami" jie neteko žemės po savo kojomis, o dabar nesugeba 
tvirtai stovėti „tariamojoj" žemėj, kenčia nuolatinę baimę dėl tos že
mės drebėjimo — dėl savo egzistencijos, dėl karjeros netikrumo. Tie
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ainiųju rimties oalcii idėlė

^uskambėfo mokyklų varpeliai.
Rugsėjo saulė įspindo į langus. Atsidarė mokyklų durys jauni

mui; šimtai tūkstančių mažųjų suplaukė į pradžios mokyklas, dešimtys 
tūkstančių susirinko į vidurines mokyklas tęsti pradėtą mokslo darbą. 
Po vasaros linksmybių, poilsio atėjo darbo dienosi Mokyklose varpe
liai skamba, žvanga, kviesdami moksleiviją į suolus, prie savo tiesio
ginio darbo, prie darbo, kurs neša visiems gerbūvį ir palaimą.

Tu, jaunoji moksleive, su džiaugsmu ir giedria viltimi turi sutikti 
tas dienas, nes Tu esi laimingoji iš šimtų tūkstančių kitų mergaičių, 
kurios negali lankyti mokyklų. Tavo džiaugsmas, kad gali mokytis,i 
kad gali semti žinių, kurios Tau bus reikalingos visam gyvenimui, 
tikrai bus didelis, jei Tu pagalvosi, kas būtų su Tavimi, jei Tavęs 
tėvai ar globėjai negalėtų leisti mokytis ir Tu turėtum liktis bemoksle! 
Juk tada avo rankos nežinotų poilsio, Tavo jauni pečiai linktų nuo dar
bo. O dirbti turi visi, kas nori gyventi.

Ir Tave, vasarą pailsėjusią, mokykla pašaukė prie darbo. Tėvai, 
broliai, seselės už Tave dirbs gal nesuskaitomas valandas, nutrauks 
nuo burnos geresnį kąsnelį, neįsitaisys naujo drabužio, kad Tu galė
tum mokytis. Mokytojai, Tavo auklėtojai, su meile ir pasišventimu

žmonės dažniausiąi į akis meilikauja norėdami apginti savo egzisten
ciją, o už akių tas pačias asmenybes niekina, išjuokia ir bergždžiai 
kritikuoja. Tai žmonės prasimušę pro materijos kevalą, bet po tuo 
kevalu palaidoję dvasinę rimtį. v

Aukščiau minėtų šeimų tėvų elgesy vaikai matydavo ramią pa
garbą autoritetams - asmenybėms. Savo elgesiu ir kalbomis tėvai 
ryškiai parodydavo vaikams pozityvų vertingumą, bet į menkaverčius 
dalykus nekreipdavo jų dėmesio, arba praleisdavo visai nepastebėję. 
Vaikai, kurie nuo pat mažens mokosi nujausti asmenybės vertingumą, 
pamažu susigyvena su tokiu vertinimo mastu.
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padės Tau mokytis, auklėtis. Kiek daug žmonių turi dėl Tavęs dirbti. 
Užtat į Tave sudėta daug vilčių, į Tave atkreipta daug akių, nes Tu 
žengi šviesuolės keliu. Tu savo darbu, savo mokslu turi pateisinti 
tas viltis, kurias deda tėvai, mokytojai norėdami Tave išmokyti, no
rėdami suteikti kuo daugiausia žinių, per kurias Tau atsidarys kelias 
į gyvenimą ir per kurias Tu turėsi atsilyginti mokslo skolą visuome
nei ir tėvynei. Tad Tu turi sukelti savyje nusiteikimą ir pasiryžti iš-

neįveikiama suprasti užduotis negali numušti nuotaikos, kad jau ne
pajėgsi išmokti ir bus bergždžios Tavo pastangos. Ko pati nesuprasi 
padės mokytojai, draugės. Negalvok, kad tarp mokytojų ir mokinių 
yra neperžengiamas griovys, tarytum tarp dviejų kovojančių pusių, 
kurios viena kitos nenorėtų suprasti. Paklausyk vyresniųjų, — kad 
mokytojai yra tie pasišventėliai, kurių didžiausias troškimas — savo 
auklėtines gerai išmokyti ir gražiai išauklėti. O kas iš mūsų nenori 
būti mokytu, išauklėtu ir kultūringu žmogumi? Tad kiekvienas moky
tojo pamokymas, patarimas ir net pabarimas turį būti su meile priima
mas. Kas nors mokykloje nepasisekė, suklupai, neliūsk, bet atvira šir- ’ . ‘ r . . ’ , • • . *
dimi, tiesiu be vingių keliu eik prie savo auklėtojų, jiems pasakyk, 
kas Tave slegia, ko Tau sunku, jie Tave supras, (jie irgi buvo mokiniai^ 
daug ką pergyveno kaip ir Tu), patars ir paieškos būdų kaip Tau pa
dėti, Tavo sunkumus palengvinti. Tik nenuleisk rankų, nesustingk 
bejėgiškume, o svarbiausia neapsileisk darbe. Kiekvienas mažiausias 
apsileidimas, kad ir kitų nepastebiamas, kaskart Tave daro silpnesnę.

Kas galvoja, kad metų pradžioje galima mažiau mokytis, negu 
metų pabaigoje, labai klysta. Dažniausiai kas lengvai leidžia pradžią, 
sunkiai baigia pabaigą. Tai aksioma! Pradėdama mokslo metus, 
pradėk su noru, su linksma nuotaika ir giedria viltimi, nes žinai ką 
duos mokslas, žinai kad reikia mokytis ir kad nori įgyti kuo daugiau
sia žinių, kurios praplės ne tik žinojimo akiratį, bet padės pačiai kul
tūrėti ir padės pagrindą tavo darbui, kurį Tau teks dirbti išėjusiai iš 
mokyklos. Juo tavo žinių bagažas bus pilnesnis, juo Tu jausies stipres
nė ir laimingesnė.

■ f ■
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Em. Šešeikaitė

y44oksleiuė ir kaimas
o

Kaip pūdymų velėna, pajuosta ilgos mokslo metų dienos. Koks 
įkyrus pasidaro alkūnėmis nutrintas, rašalu sulaistytas suolas. Bet 
retkarčiais šis įvairiomis teoremomis, taisyklėmis išmargintas gyveni
mas pakeičiamas kitokiu. Tada rytmečiais nežadina neišspręstas už
davinys, nežiūrėtas lotynų kalbos paragrafas, tik gerokai į pietų pusę 
pasisukusi saulė karštu savo spinduliu pramerkia užmiegotą blakstie
ną. Atostogų dienos glamonėja įvairių mokslų išvargintą galvą; do
bilų laukai, javų marios, kasoti sodybų beržai sotina akį.

Taip. Iš aitrių kvapų pritvinusio miesto daugelis mūsų neria į 
žalią kaimo foną. Grįžtame ten, kur mūsų kojomis kiekviena žemės 
pėda nuletenta, kur tiek daug takučių mamos sijono įsikibus išbėgiota, 
kur keletą vasarų paskui žalmarges ir baltavilnes avis ganyklose brai
dyta, kur visa taip pažįstama, miela...

Bet šiandien pamirškim aną ankstybų dienų idiliją, stabtelėkim 
prie išprusintos gimnazistės ir tokio pat paprasto, su pašiauštais sto
gais, įlindusiom į žemę pirkiom kaimo.

Pūslėtarankiai tėvai išpuoselėja, išaugina sūnus, dukteris ir su di
dele viltimi, kartu, ir drebančia širdim išleidžia juos į miestus mokslų 
ieškoti.

Bet pažiūrėkim dabar, koks dažnai neperbrendamas griovys pasi
daro, tarp likusių namuose tėvų, brolių, seserų ir anų „mokytojų". 
Per kiekvienas atostogas susilaukia žilagalviai vis prašmatnesnės duk
relės, kuri savo gluotniom rankom bijosi grėblio prisiliesti, basom ko- I 
jom samanotom pievom vaikščioti, išmiklintu liežuviu nebemoka su
sukti žmoniško žodžio, prisiderinti prie bendros kalbos. Pagaliau 
būna atsitikimų, kada į kaimietį, grubiom rankom, dulkina sermėga, 
žiūrima kaip į kokią baidyklę, bijomasi jo. Čia prisimena vienas įvykis 
kelionėje.

Apytuščiam vagone važiuoju Žemaitijos žemėmis. Vienoj stotelėj 
kfykštaudamos įsiveržia mano vagonan dvi gimnazistės, kurios mano 
akim ir iš nugirstų žodžių atrodė esančios penktokės. Abi rankose lai
kė dar atverstus romanų puslapius. Grįžo po sekmadienio vėl į mokyk-
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’ lą. Viena jų atsisėdo netoli manęs, kita priešais. Nusidžiaugiau, ga
vusi linksmas bendrakeleives ir radus progą, norėjau užkalbinti. Greit 
mūsų mašina stabtelėjo vėl, privažiavusi naują stotį. Laukiame naujų 
keleivių. Šį kartą mūsų vagonan įlipo žmogus su apdryžusia sermėga, 
saulės nukepintu veidu, juodom suskilusiom rankom. Rankoje nešėsi 
kastuvą, matyt, duonos davėją. Įėjęs nusiėmė kepurę, ant lentynos 
pasidėjo kelionės maišelį, kastuvą ir didele drobine skepeta nutraukė 
nuo kaktos stambius prakaito lašus. Pamatęs didelį tarpą tarp anos 
gimnazistės ir manęs, paklausė, ar galima čia atsisėsti. —- Prašau, 
užteks vietos — tariau. Atsisėdo žmogus, kišdamas į kišenę prakai
tu sudrėkusią skepetą. Bet kas atsitiko. Sėdėjusi mūsų pusėje pane
lė metė tokį baisų žvilgsnį į mane ir tą senuką ir, nieko nesakiusi, už
klupto kiškio greitumu išnėrė pro duris. Paskui ją išskubėjo ir antroji. 
Nesupratau iš pradžių ano negražaus gesto. Paskui pamačiau, kaip 
senuko akys pritvino ašarų, o iš drebančių lūpų išslydo gailiu liūdesiu 
persunkti žodžiai: „O, panele, ar nebėgsi nuo manęs, ar nesibaidai 
juodadarbio ir jo dulkinos rudinės". Nesusi vaikiau greit, ką jam tokiu 
momentu atsakyti, kaip pateisinti anų įžeidžiantį žygį, o jis, kalbėjo to
lau: „Už kruviną skatiką leidžia tėvai tuos vaikus į mokslus, o tie 
mokslai kartais, mat, ką padaro. Išpaikina jaunus žmones, jog iš tolo 
bijosi prasto žmogaus, tarytum jis ne to paties Dievo būtų sutvertas".

Tai buvo gilus nusiskundimas jaunąja moksleivija, žygis, kurį 
idealistiškiau galvoją žmonės turi atpirkti. Tikėkim, kad anoji leng
vabūdė ne sodžiaus dukra buvo, po lietaus murzinom kojom vandens 
klanuose nesitaškiusi, iš vidurio didelio miesto kilusi, sermėgiaus sa
vam amžiuje nemačiusi, todėl palaikiusi šį senuką miškiniu ir bėgusi, 
išsigelbėjimo ieškodama. Galvokim taip ir raminkimės, tikėdamos, 
kad dar yra pasaulyje žmonių, kurių skaičiuje ir mes esame, žmonių, 
kurie naujo žmogaus, naujo pasaulio kurti eina. Eina nuplėšti mokslui 
primetamos paikinimo kaltės, griauti to kvailo suponėjimo, jungti inte- 
ligėntiją su tautos kamienu — liaudimi, Grįstame į kaimą ne balta
rankėm lepūnėlėm, ne kitiems darbo naštą savo atostogom užtraukti, 
bet talkininkėm savo motinų, sesių. Čia, sulinkusiose nuo metų eilės 
ir išgyvento vargo lūšnose, turime būti tomis gyvomis liepsnomis, ku
rios nuo įvairių bėdų ir rūpesčių apniūkusį gyvenimą paryškina skaid- 
riu jaunatvės džiaugsmu.

Juk mes daug kuo esame skolingos kaimui. Skolingos esame te- 
vui už tuos išluptus, dažnai paskutinius grąžius, skolingos motinai už 
tuos nesuskaitomus ryšelius, vakaro rožančius, šventus palaiminimus 
kelionei, skolingos broliam, seserim, nes jie savo jaunos jaunystės jė
gas didele dalimi mūsų gyvenimui ir ateities laimei paaukoja. Paga-
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lietu esame skolingos visiems tiems artimiesiems, kurie į mus viltis de
da. Tą skolą lyginti turime pradėti dabar. Kaimo jaunimas — tai pu
ri mūsų darbo dirva. Mūsų uždavinys užkirsti kelią bepradedantiems 
brautis ten visokiems gaivalams, neleisti sudarkyti tos sveikos dvasios 
miesčioniškai įtakai. Jų susiėjimuose nešykštėkim vieno kito žodžio 
pasakyti, gražaus elgesio pamokyti, sveikų, smagių pramogų pasilinks
minimui surengti. Bendraudamos su jais įrodysim, jog mokslas nėra 
kokia praraja, skirianti liaudį nuo šviesuomenės, jog vieni ir kiti yra 
tos pačios žemės maitinami, tiems patiems amžiniems tikslams paskirti, 
tik skirtingiems uždaviniams atlikti pašaukti.

Iš liaudies žmonių, iš jų pūslėtų rankų galima pasimokyti to nenu
ilstamo darbštumo, iš jų įvairiomis izmomis nesudrumstos galvosenos 
imti pavyzdį sveiko nepalaužiamo tikėjimo, o jų svetimybėmis neap- 
krėsti papročiai, tradicijos padės pažinti anos galingos, drebinusios sa
vo kaimynus Lietuvos dvasią, kuri bus gyvas modelis mūsų statomai 
naujajai Lietuvai. Netruks* tada Lietuvai karingos dvasios Gražinu, 
kurios nesudrebės bailiai prieš kiekvieną priešo amtelėjimą, bet su
telks savyje jėgas ir mokės padrąsinti kitus kovoti dėl tautos garbės ' 
iki paskutinio kraujo lašo. Netruks tada ir švelniasielių Biručių, kurios 
duos Lietuvai naujų Vytautų, įstengiančių atkurti pirmykštę tautos gar
bę ir atgauti išdalintus plotus.
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Henriette Brey

Raudonasis žiburėlis
k ' . ' , • • •

Kažkur laikrodis išmušė dešimt. Marta Rosebekaitė, sunkiai atsi
dusus, pastūmė sąsiuvinius nuo savęs ir užgesė elektrinę stalo lempą. 
Minutėlę pailsės akys. Užsimerkusi atsilošė kietoj, oda aptraukto) so
foj, Kad dabar būtų galima gulti miegoti! Ištiesti nuvargusius sąna
rius, patogiai susirangyti ir užmiršti visus mokyklos vargus, nepasise
kimus ir nusivylimus...

Tačiau dar Taukia darbas, nors balta atklota lova iš tolo vilioja į 
save. Sąsiuvinių glėbis baigtas taisyti, bet dar reikia pasiruošti pa
mokoms, 

f. ‘ •

Nuovargio šešėlis dengia jaunosios mokytojos veidą. Lūpos 
virpa. Kam reikia to sąžiningo, pasirašyto pasiruošimo pamo
koms?! Juk vistiek viskas veltui. Niekuomet nesusigyvens ji su ta 
klase. Tai viršija jos jėgas. Be to, jos viršininkas ir vyresnioji kolegė 
nuolat .ją tik peikia ir kritikuoja.

„Jums trūksta sugebėjimo įsijausti į proletarų vaikų sielą", niur
nėjo pikčiurna viršininkas. O senoji panelė Torsy visuomet savo ašt
rias pastabas pradėdavo: „Taip, taip, tos elegantiškos šių dienų jau
nuolės .. . Mano laikais..."

Viešpatie, koks čia gyvenimas! Pilna galva auksinių iliuzijų ir 
skaisčių vilčių palikus seminarijos suolą, Marta visai kitokią įsivaiz
davo savo pirmąją mokyklą ir darbą joje.

Kad pirmoji jos vieta būtų buvusi kaime, kur nesugadintos, skais- - 
čios sielos pasitikinčiai ir su nuostaba į ją žiūrėtų ir leistųsi formuo
jamos jos rankų kaip vaškas! Ten, kur yra saitai tarp šeimos narių, 
kur tėvų namai ir mokykla dirba išvien, siekdami bendro idealo. Ten 
gamtos prieglobstyj jaunuomenė suteiktų jai tūkstančius džiaugsmų!

Arba, būtų gavusi vietą gražiame, nedideliame provincijos mies
telyj, kur Viešpatauja ramus, idiliškas gyvenimas, kur būtų galima 
rasti gerų bibliotekų ir laisvų valandėlių muzikai, kur būtų dvasią 

„ . ■• • • * ‘ ‘ <1 • ■

gaivinančių ir skatinančių dirbti pažinčių ir įvairių lavinimuisi progų.
Tačiau dabar — ak, Dieve, kaip viskuo ji nusivylė! Šis naujai 

besikuriąs pramonės centras, netoli didmiesčio, siekiąs varguomenės . *
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kvartalus — nei kaimas, nei miestas — vieta, kur susieina abiejų, blo- 
gumai. Dideli fabrikai, mokyklų mūrai, vargingų šeimų prisikimšę 
namai, nešvarios pigiųjų butų kolonijos', apleistos, perpildytos prieg
laudos, nekuklūs viešbučiai ir restoranai, o tarp jų visų — apšviesti 
kinoteatrai, iš kurių kas vakarą viliojančiai sklindi aštrus fonografų 
/ ■ ’ •

spiegimas. Nebaigtos gatvės, tušti sklypai, pusiau užbaigti pastatai, 
sąšlavynų kalnai, nykios, didelės aikštės, prižėlusios krūmokšnių ir 
piktžolių. Visur pilka, dulkių ir dūmų debesys, viskas neužbaigta, var
ginga, dirbtinai puošnu, netikra...

Ir čia gy vena iš visų pasaulio kraštų suplaukusi, amžinai besikei- 
čianti, pilna įvairių, abejotinos vertės elementų, minia, kurios tarpe 
daugiausia girtuoklių ir religijos priešų.. . Ir nesuvaldoma jaunuo
menė! ...

Taip, kaip apleisti tie vaikai! Anksti subrendę ir iešką pramogų 
o daugiausia... jau persisunkę alkoholio nuodais. Be to, šiais eko
nominės krizės laikais dvygubai sunkiau kovoti su jų ydomis juos pri
žiūrėti ir auklėti.

Ak, kur tos .mažosios, skaisčios, angelų sparneliais sielelės, kurias 
ji buvo išsvajojusi!... 
1 * • * . ’ ■ ' ■

Ne, niekuomet neras ji kelio į šitų vaikų širdis. Niekuomet ji nesi
jaus čia kaip namie. Niekuomet nepajėgs pakeisti šį suakmnėjusį, 
piktžolėmis apaugusį dirvoną į našią dirvą. Tai būtų bergždžias dar
bas. .. '

Nusiminus jaunoji mokytoja parėmė galvą rankomis ir pravirko. 
Ji jautėsi vieniša, bejėgė, visų užmiršta, nesuprasta. /. Jos siela šian-' 
dien, rodos, buvo visai sužeista, paralyžuota... Neapsakomas skaus
mas slėgė krūtinę...

Pagaliau apsiraminus atsistojo ir atstūmė langą, kad šaltas nak
ties oras atvėsintų karštą jos kaktą.

Melsvai sidabrinė mėnulio šviesa užliejo mūrus, aikštes, medžius 
ir krūmokšnius, švelnino nelygumus ir lyg šydu dengė visus nykius 
kampus ir kampelius. Anapus geležinkelio pylimo, kur žioravo ir nak-

• * ■ ... į

tį dirbančių didžiųjų metalų tirpinimo fabrikų įkaitę pečiai, visas hori
zontas švytėjo, lyg būtų vulkanas išsiveržęs. Nepaliaujamai mirkčioji, 
čia vėl kilo liepsna. Atslinkę tamsūs debesys minutėlei užtemdydavo 
ją, bet vėl greit sužibėdavo smailūs liežuvėliai, žalsvi, sidabriniai, vio
letiniai ir mėlyni, o tarp jų lyg ietis sušvisdavo auksinė liepsnelė, ir di
džiulė šviesos banga perskrosdavo debesis, pakildavo, lyg degantis 
fakelas, aukštai, svaidydama kibirkštis,—kad tuoj vėl sugniužtų, su
byrėtų, išnyktų... Debesys išsisklaidydavo virpėdami ir mirgėdami 
įvairiomis spalvomis: rausvai,- violetiniai, oranžiniai ir purpuriniai...

. - J- * ‘ ,
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Susižavėjusi žiūrėjo Marta į tą didingą, pavergiantį vaizdą, kurs 
lygiai taip, kaip ir pirmąją jos atvykimo čia dieną, visuomet ją pagau
davo.

, Tačiau neilgai gėrisi Marta tuo žavingu reginiu, staiga ji vėl pa
junta slegiantį nusiminimą savo širdyj... Ji nugręžia akis į kitą pusę, 
kur gatvės ir namai, rodos, susilieja į vieną tamsų gniužulą.

Kas ten? Ta raudonoji švieselė, žybčiojanti pro vandentiekio 
bokštą. Ji dažnai matydavo tą žiburėlį, bet niekuomet juo nesidomė
davo, susižavėjusi didingu liepsnų žaidimo vaizdu ten, kitoj pusėj py
limo.

Tas žiburėlis švietė iš tolo per plačius tarpus tarp namų, per tuščius 
sklypus į ją, kaip rausva žvaigždė...

Tyli nakties švieselė iš ligonio kambario? Vargu. O gal — galė
jo ten būti amžinoji švieselė iš laikinosios bažnytėlės? Tačiau bažny
tėlė juk yra Alfredo gatvėj. Ne, tai būtų per toli. Juk daugiau kaip, 
ketvirtį valandos reikia eiti į ten.

Tačiau... Marta atidžiai apsidairo ir stengiasi susiorientuoti: ten 
— geležinkelio pylimas, ten anapus jo — Krefeldo gatvė, ten įstri
žai ... — egzotiška alinės kupolą... Taip, iš tikrųjų, tai iš vargingos 
laikinosios bažnyčios,. kur kadaise buvo šokių salė, veržiasi raudona 
švieselė ir guodžia, ramina ją, kaip rausva vilties žvaigždė. Amžinoji 
šviesa ’ prie tabernakulo...

Ir Marta Rosebekaitė staiga pajuto savo širdyje ramybę. Juk ten 
Tas, Kurs naktį budėjo taip pat vienišas ir užmirštas, matė jos vargą ir 
nusiminimą, pilnas pasigailėjimo, atsiminė ją, ir raudonoji švieselė bu
vo Jo pasveikinimas:

— Nusiramink, tu nesi užmiršta. Aš su tavim. Ateik rytoj anksti 
pas mane, aš tave paguosiu ir atgaivinsiu. Išliek visą savo sielos kar
tumą į mano širdį ir turėsi ramybę. Tavo sužeistą, nuvargusią sielą 
paimsiu į savo rankas ir ją pagydysiu. Neverk! Aš tau padėsiu...

Gilus, virpąs atodūsis išsiveržė iš jaunosios mokytojos krūtinės, 
jos akys tematė tik raudonąją švieselę, kuri, rodos, kalbėjo jai:

— Turėk kantrybės! Tas, Kuriam aš šviečiu ir save atiduodu, 
turi kantrybės su šia varginga minia. Jis patenkintas savo vargingu, 
nevertu butu. Jis kantriai iškenčia tūkstančius įžeidimų, abejonių, už
miršimų, neapykantos ir paniekos... O kruvinai ‘raudonos nakties 
nuodėmės... Ar tu nori, kad tau būtų geriau, kaip Jam? ...

Marta Rosebekaitė sunėrė rankas ir nuleido galvą, susigėdusi ir 
pilna gailesčio. Jos širdis pritvino saldaus jausmo. Kažkur išnyko 
nusiminimas ir apatija. Atrodo, kad nuo jos pečių nusirito sun
ki našta... 

f
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Kodėl ji kankinosi? ... Viršininkas? ! Jis tikrai nemano taip blo
gai kaip atrodo. Jį kankina rūpesčiai ir nepasisekimai— karo lauke 
žuvo trys jo sūnūs... Kiek daug išgyveno žilgalvis!... O kolegė? ! 
Taip, ar Marta pagalvojo apie ją bent kartą su meilę? ! Nors ir žinojo, 
kad panelė Torsy gyveno su savo silpnaprote, paralyžuota sena mo
tina, kuriai dažnai paaukodavo net ir savo nakties poilsį. Nieko nuos
tabaus, kad ji buvo nervinga, greit susierzindavo, nuolat jausdavosi 
pavargusi... Juk Marta galėjo pastebėti kančios šešėlį nuvargusiame, su
vytusiame veide. Gal būt, senoji kolegė buvo meilės trokštanti vieniša 
būtybė, kuriai vienas nuoširdus žodis, užjaučianti širdis būtų brangiau
sia dovana. Ar nepratars to žodžio, šilto, užjaučiančio, gaivinančio?!

Ne, ji išties pirmoji draugiškai ranką ir su meile stengsis padėti ko
legei nešti gyvenimo kryželį. Ir pati iš naujo drąsiai stos į darbą ir ieš
kos kelio į vaikų sielas. O, tai ne akmeninė ola ir erškėtynas! Kaip 
po karo kai kurios nykios vietos, tušti sklypai, sąšlavynai, patekę į geras 
rankas, pavirto į žydinčius laukus ir sodus, taip ir ji nesibijos vargo ir 
darbo paversti šių nuskurdusių vaikų sielas į žydinčius daržus.

—■ Kas, padėjęs ranką ant arklo, dairosi atgal, tas nėra manęs 
vertas! — pasakė Tas, Kuriam šviečia ten, bažnytėlėj raudonoji švie
selė.

— Viešpatie, aš supratau Tave! — sušnabždėjo, jaunoji mokytoja,
— """ ' $

ryt nueisiu ir pasisemsiu iš Tavo šaltinio jėgų ir stiprybės naujiems 
užsimojimams ir darbui. Padėk man!

Tą vakarą Marta Rosebekaitė užmigo šypsodamos.
Išvertė K, Ramoniūtė

Šv. Kazimiero Mergaičių gimnazijos moksleivės prie knygų.
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_ ■ Žinaida Margenytė
’ • * p. ‘ .

-_W e u e r k ..
Neverk, jei nuvyto pirmoji žibutė 
Prie tavo krūtinės.
Neverk, jei nebeskamba dainos lakštutės, 
Kai blėsta aušrinė.

1

> ■ - o ...

Neverk, jei saulutė šiandien nebučiuoja 
Atgimusios žemės,
Jei tyliai niūniuodamas vėjas skrajoja, 
Jei dangus aptemęs...

Neverk, jei visa, ko siekei, svajojei, 
Nuskrido su vėju.
Jei laimė, užklydus pastogėn tavojon, 
Trumpai teviešėjo. 

* ‘ , * -

f . • ■

Aldona Nasvytytė
, *

/Artinasi ruduo
‘ ‘ . & * * *

Per gelstančius dirvonus
Atjojo vėl ruduo
Pavogęs saulės monus
Su šypsena — ir Juo....

Palaidojo sapnus jis 
Pavasario dainos, 
O man širdis ilgėsis, 
Vėl taip ilgėsis jos!..
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Nors ji buvo užsidėjusi neuniforminę, nepažįstamą man kepuraitę, 
bet aš ją gerai įžiūrėjau— tai buvo Karolina. Lydėjęs ją vyras atsi
gręžė sumokėti šoferiui ir aštrus šviesos ruoželis nubėgo jo stačiais 

.pečiais, skrybėle ir pakėlus galvą, liesiu blyškiu veidu. Aš baisiai nu
stebau — tai buvo žinomas advokatas; asmeniškai aš nebuvau su juo . - • ■ 
pažįstamas ir visai nežinojau, kad sesuo™ gali turėti su juo kokią reika
lą. Ji tuo metu lengvai ir greit užbėgo keletą fasado laiptelią ir valan
dėlę lukterėjo ją pasekusio pono. Niekuomet nebuvau pastebėjęs, 
kad toji nevikri gimnazistė jau buvo virtusi suaugusia, koketuojančia 
moterimi! Iš po jos apdryžusio apsiaustėlio švystelėjo skaisčiai mėly
na, man visai nematyta, ilga suknelė.

Abu jau buvo dingę duryse. Taksis nuvažiavo. Tuo metu aš kaip 
tik grįžau iš vienos studentiškos arbatėlės. Grįžau anksčiau, negu bu- 
vau sakęs seseriai. Naktis buvo labai rami, su žemai pakibusiais juo
dais debesimis, šilta. Reikėjo apgalvoti tai, ką mačiau tik dabar, todėl 
užčiuopęs koja čia pat stovintį alėjos suolelį, nusileidau į jį. Kai dabar 
prisimenu tą naktį, tai man atrodo, kad panašiai turėjo jaustis Edipas, 
kiekvieną sykį atrasdamas vis daugiau ir daugiau įrodymą savo spė
jimui.

Paskutiniuoju metu, gyvendamas kartu su ja, aš pastebėjau ją įsi
gijusią keletą brangią, gražią smulkmeną, kurią ji nebūtą galėjusi nu
sipirkti iš mano duodamą pinigą. Man buvo, bjauru jos klausinėti, iš 
kur tai. Vakarais ji dažnai išeidavo — sakėsi gavusi pamoką. Aš 
jai buvau uždraudęs jomis verstis, liepiau mokytis ir niekur neiti, bet 
ji teisinosi nenorėjusi praleisti progos — esanti gerai apmokama. Daž
nai vėlai parėjęs, nors rasdavau ją gulinčią, iš kai kurią ženklą, kurie 
man paaiškėjo tik ten, prieš restorano duris, spėjau ją buvus neseniai 
grįžus — tai būdavo arba drėgnas nuo lietaus apsiaustas, arba pėd
sakai prieangyje, arba nepaliesta vakarienė. Kažkaip išnėrė man, kad 
ji sykį žiemą grįžo iš čiuožyklos ypatingai nusiteikusi ir, tarp kitko, pa-, 
sisakė ten susipažinusi su vienu įdomiu, elegantišku advokatu. Neuž
ilgo po to pranešė sužinojusi jo pavardę ir tai, kad jis persiskyręs su
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žmona. Daugiau nieko, niekuomet. Matyt, ji pradėjo su juo susitikti, 
bijojo sukelti mano įtarimą . .. Prisiminiau, kad ji, ypač tik grįžusi po 
Velykų atostogų iš namų, buvo labai nerami, nusiminusi. Vieną naktį 
mane pabudino jos raudojimas. Išsigandęs aš šokau iš lovos, prisėdau 
prie jos, ėmiau ją klausinėti, raminti, minėjau daktarą. Bet ji verkė 
įsikniaubusi į drėgną pagalvę, purtoma nebesulaikomos raudos, kuk
čiodama ir nieko man neatsakydama. Rytą pasiaiškino, kad nežinia 
kas, be jokios priežasties jai buvo užėję. Nusiraminau pamanęs, kad 
tai, gal būt, tėra paprasti aštuonioliktųjų metų nervingumo pažymiai. 
Paskui ji vaikščiojo kurį laiką išbalusi, skundėsi galvos skaudėjimu; 
mačiau, kaip sunku jai buvo mokytis. Praėjo ir tai, mane truputį ste
bino jos pasikeitimas — ji pasidarė kažkokia neatvira, baili ir sykiu 
įžūli, ėmė blogai mokytis. Net draugės liovėsi ją lankiusios.

O, kaip šiurpiai aiškus man dabar pasidarė visas jos vidujinio 
keitimosi procesas! Neabejojau, kad ji buvo viena iš daugelio to gra
žaus, turtingo ir „pasiutusio" (kaip jį vadino moterys) Don-Žuano aukų. 
Ir kartu, lygiagrečiai gimė, nepaprastu greitumų skėtėsi many kažkoks 
aistrus nemalonus, nepakeliamas, stumiąs ką nors veikti, jausmas, 
(prisimindamas ir analizuodamas jį dabar, užčiuopiu ten buvus geroką 
dožą pavydo.. Ji buvo mano sesuo, pasididžiavimas, jai aš išleisda- 
vau pusę savo menkos algos, svajojau apie jos ateitį, grožėjaus ja, ti
kėjau jai! Ką pasakytų tėvas, sužinojęs, kaip aš ją išsaugojau? Ma
ma to niekuomet nebesužinos... O gal ji dabar čia kur nors? .... Šalia 
manęs, ga šalia jos ten, restorane, iššaukta iš anapus dukters nelai
mės? ... <

Nuvijau tą „vaikišką" mintį. Atsistojau, ėmiau lėtai vaikščioti šen 
ir ten, kiekvieną sykį virstelėjus durims įsisiurbdamas akimis į išeinan
čius. Jie vis nesirodė. Iš restorano, pro daromas duris veržėsi šokių 
muzika. Laikrodis jau baigė valandą nuo jų atvažiavimo — artinosi 
Vidurnaktis. Vienu metu man atėjo mintis grįžti namo ir paskui užpul
ti ją, pasisakyti ją čia mačius. Bet tad buvo nepakenčiama — tardyt 
ją; ji, gal būt, meluotų, išsisukinėtų... Aš nujaučiau savo įtūžimą, ga- 
Urną nesusivaldymą. Paskui kartu gyventi vėl...

Pasilikau. Gal būt, nieko baisaus? Bet kuriam galui tas maskara
das. O gal aš nepažinau?.. • ■ ■ ■ ■ .

Pagaliau jie išėjo. Tyli gatvė buvo beveik tuščia. Jis paėmė ją 
už parankės ir nuėjo greit, šndbždėdamies. Atsargiai pasiėmiau ap
siaustą ant rankos, įsikišau kišenėn studentišką kepuraitę ir nuėjau pas
kui. Tarpais jiedu išnykdavo medžių ar namų šešėliuose ir paskutinį ' 
momentą šviptelėdavo tik melsvas Karolinos suknelės žvilgėjimas. Aš 
nebeobejojau — tai buvo jos eisena, jos maniera nešti ridikiulį. Jo lai-
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kysenoj buvo kažkokio familiarumo, įžeidžiančio nebesiskaitymo su 
laimėtąja moterimi, net truputis laisvumo. Jos figūroje — gi buvo tiek 
atsidavimo, pasitikėjimo ir lyg girto svaigulio. Gal būt, man tik taip at
rodė? Gal tai buvo mano paaštrėjusios fantazijos padaras? Bet tai 
mane graužė, skaudėjo, lyg pradėjusi ėtrytis žaizda.

Jiedu išsuko į vieną naujesnių, švaresnių gatvių pakalnėje. Aš 
žinojau, kur jis gyvena, taigi neskubėjau, kad neatkreipčiau jų dėme
sio. Po kelių minučių jie suėjo į žemą, stilingą namą. Man prisiarti- 
nus, jis buvo tylus ir kurčias, su užleistomis tankiomis užlaidomis ir už’ 
rakintam stiklinėm durim į nedidelę verandą. Už vieno iš langų spink- 
telėjo šilta, rausva šviesa.

Pabandžiau pinučių vartelius į kiemą — jie nesijudino. Tada už 
lipau laipteliais iki verandos, durų ir per žemą prieangio baliustradą 
lengvai nušokau į kiemą. Staiga visai arti išgirdau jų balsus. Sulai
kęs kvėpavimą prisiglaudžiau prie sienos. Už kampo atsidarė langas 
į tamsų kambarį: Karolina garsiai kalbėjo:

— Tu tik pažvelk, Pol, kaip atrodo alyvos! Lyg apsnigtos. Kokia 
karšta Ir tvanki naktis... Ir aš turiu išeiti — paskutinius žodžius ji iš
tarė tokiu svetimu, man negirdėtu, šnabždėjimu.

— Bet tu juk šiandien žadėjai ilgiau pabūti — iš kito kambario 
atsiliepė minkštas, gilus, vyriškas balsas. -

1 ’ , ■ ■■

— Ilgai ir buvau ... Jurgis gali grįžti... jos žodžiai nutolo su nu
slopintais, matyt kilimu, žingsniais.

Mažame kiemelyje patvoriais bolavo alyvos ir jų kvapo buvo pil
na visur. Visuose namuose ir kieme buvo tamsu. Matyt, jis gyveno 
vienas. Pasistiepiau, sugriebiau rankomis lango briauną ir akimirks
niu klūpojau ant jos. Palikęs čia apsiaustą, nusileidau ir tyliai priė
jau prie stiklinių matinių durų...

Staiga aš atsipeikėjau ir pajutau silpnumą — kojos ir rankos svė
rė, lyg švininės. Ar tik ne sapnuoju? Čia buvo dvi didelės lovos, spin
ta su veidrodžiu, kuris švytėjo nieko neatmušdamas lyg užkeiktas. 
Ant kėdės tamsoje neaiškiai įžiūrėjau uniforminę sesers suknelę ir prie- . 
juostę. Čia pat stovėjo ir jos žemos, nunešiotos kurpaitės.

Ko čia atėjau? ką turiu daryti? Negalvojau, bet jaučiau tuos klau
simus. Iš to silpnumo pamažu susiformavo nepakenčiamas, bjaurus 
pasišlykštėjimas aš norėjau grįžti, bet vėl išgirdąu sesers balsą —

— Man laikas...
v— Juk neilgam? Tiesa?.. Poryt aš tavęs laukiu — raminančiai 

ir glamonėjančiai pridėjo vyro balsas. Ir vėl man jame pasigirdo 
nusibodimas, nepaisymas, įgėlęs mane, supurtęs.

t • K ■
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Duris atstūmė ir juodu įėjo kartu. Jis vedė ją —- toje mėlynoje 
suknioje, — per liemenį; jos nuogi pečiai ryškiame pravirą durą ap
švietime įeinant į tamsą atrodė tokie liesi ir vaikiški. Purios, šviesios 
jos kasos buvo išdrikusios ir visa jos stovyla rėmėsi be jėgą, maldau
janti ir nuolanki.

Tuo pat momentu, kai juodu mane pamatė, kartu su jėgomis man 
grįžo akinąs, kurtinąs pašėlimas. Aš ištiesiau ranką Jrenkti jam į vei
dą ir akimirksniui užčiuopiau kažką kietą, pagriebiau tai — rodos me
talinę statulėlę, ir smogiau mane puolančiojo veidan. Paskui dar sy
kį.. . .

Jis sunkiai žnegtelėjo prie jos koją, prispausdamas net suknelės 
kraštą. Ji spygtelėjo ir bejėgiai ėmė leistis ant jo — bet aš sugriebiau 
ir išvilkau ją per duris; kita ranka užtrenkiau jas...

— Jurgi, Jurgi... gal jis dar gyvas — sėdėdama žemėje, kaip bu
vau ją pametęs, sušnabždėjo ji ir išplėstom akim žiūrėjo, kaip vaikas. 
Jose plasdėjo siaubo nuvytas alpulis ir virpėjo nesuvaldomos, pa
brinkusios, pagrimuotos lūpos. Pati didžioji baimė rodėsi tik dabar ėmė 
augti joje, bežiūrint į mane...

Aš nugrimzdau į fotelį, perbraukiau per veidą — kakta buvo šla
pia nuo prakaito. Buvau lyg užsimiršęs, paskui pašokau į ten —r jis 
buvo nebegyvas, ir gulėjo juodame klane mirkstančiais tamsiais gar
banuotais plaukais, veidu į žemę. Atsargiai užtraukiau duris. Kai at
sigręžiau — sesuo stovėjo prie telefono.

Taip... taip.. . Pranešk, kad tai aš — rodos, sušnabždėjau. Ir 
man pasidarė lyg kiek lengviau — ji net negaili manęs!

Ji žiūrėjo į virpančią rankoje knygą ir greit suko skaitliuką.
— Aš užmušiau žmogą... Pakalnės 17. Suimkite mane...
Kai prišokau prie jos atimti triūbelę, ji sulaikė mane išbalusi ir ra

mi.
— Bėk, Jurgi. Niekas nieko nežinos... Manęs ilgam neteis. At

mink tėtę, visus... Kas bus iš ją be tavęs? Tu vienas bent lik. Tegu 
jie nežino, kad mes abu jiems žuvę;— ji ėmė nervuotis, matydama ma
ne nesiryžtantį, abejojantį.

— Ne, ne... Aš negaliu... Aš pasiliksiu ir pasisakysiu — mur
mėjau. Atsimenu, pajutau tada stipru galvos svaigimą.

Ji ėmė verkti ir grąžyti savo smulkias, liesas rankas, kaip tikra su
augusi, kenčianti moteris, motina.

— Dieve mano, Jurgi, kur nueita! Dėl, tėtės... Bėk, jie tuoj bus... 
— Ji stūmė mane į duris. — Juk aš viena kalta... Aš ir kentėti turiu... 
Kaipgi aš gyvensiu čia be tavęs? Kur aš dingsiu? .. O ten... man bus 
lengviau. Manęs daug neteis jos rauda priminė man aną naktį.
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Ko ji dabar? — Jo? Savęs? Tėvo? Manęs? — ir taip gyvai prisimi
niau namus, visą kaimą, sužinantį apie mudu. Ir savo, jau netolimą/ 
inžinieriaus diplomą, ir jaunesniųjų brolių ateitį ir namų skolas...

Sunkioje ir tvankioje tyloje kažkur pasigirdo automobilio dūzgi
mas. .. Iš po užstumtų durų, lyg gyvatė, išbėgo tiršta, žvilganti srove
lė... ■ '

Aš pasilenkiau, rodos bučiavau jos rankas... Po kelių akimirksnių 
buvau gatvėje; prisiminęs apsiaustą vėl įšokau į kiemą, paėmiau jį 
nuo lango ir bėgte išbėgau, į gatvę ir tolyn. Iš už kampo švystelėjo 
prožektorius ■— užsiglaudžiau už kažko, tiksliai ir instiktyviai. Paskui 
sekiau iš tolo, kaip automobilis sustojo ties tuo namu, kurio viename 
lange tebebuvo rausvumas. Išlipo pora vyrų ir tuoj įėjo, lyg būtų kie
no pasitikti....

Nežinau, kiek laiko praėjo, kai vėl jie išėjo. Tik šį kartą antroji bu- 
vo gimnazistiška kepuraite, puriom šviesiom kasom ant pečių. Vienas 
vyrų liko prieangio tarpdury.

Karolina tardama pasisakiusi padariusi tai iš pykčio tada, kai su
žinojusi, kad jis persiskyręs ir negalįs jos vesti. Ją nuteisė keleriems 
metams. Tėvas labai susikrimto, keikė ją ir nė sykio nepanorėjo jos 
pamatyti. Bet tuo labiau jis džiaugiasi, didžiuojasi manimi ir laukia sa
vo inžinieriaus. Jis taip paseno ir sumenko! Ir tik vienas jo prisimini
mas sulaiko mane, kai aš, kiekvieną sykį grįždamas aplankęs Karoli
ną, noriu užeiti į policijos būstinę ir pasisakyti viską...

Olandės tautiniais rūbais mūsų skaučių stovykloje tarp 
žiūrovų*.
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R Serafinaitė

cJraviggste iki grabo lenlos
Jau bus pora savaičių, kai Nina susidraugavo su Jane. Kaip tas 

įvyko, atspėti nesunku: pradžią tam davė geometrijos pamoka. Bu
vo taip: mokytoja grąžino rašomuosius darbus. Jau ne vienai mergai
tei širdis nujautė būsimus dvejetukų ir ašarų upelius.

Vos Nina pakėlė sąsiuvinio kampelį ir . .. nujautimas jos neap
vylė: prieš akis šypsojos riestas dvejetukas. Paraudonavo Nina, lyg 
vėžys. Apsidairė ir, pamačius, kad vistiek jau to nenuslėps nuo drau
gių akių, užsikniaubė ant suolo ir apsiverkė.

— Kokie tie mokytojai neteisingi! Ar negalėjo man 3= parašyti? 
Tegu dabar mato mano kančias. Tiek dirbau, vargau, kol visas špar
galkas pasidariau, o dabar še tau! Ir ką mama pasakys? — skraidė 
jos galvoj liūdnos mintys. __

Suskambo varpelis. Klasėje pakilo triukšmas, suolų trankymas. 
Greit visas būrys mergaičių išsigrūdo į koridorių. Nina vis dar šluos
tė nosine akis, nors jau visos ašaros buvo išsekusios. Kažin ar matė 
mokytoja jos susigraužimą ir ašaras?

Pakėlė galvą. Gretimam suole pamatė susilenkusią ir garsiai kūk-. 
čiojančią būtybę.

— Jane! Ko verki? Ar blogai parašei rašomąjį? Ak, ko čia jau-
■ . ’ .. ■ “ t

dintisJ Neverta! — guodė verkiančią, užmiršus, kad tik ką ir ji pati 
taip raudojo.

Ir nuo tos minutės abi tapo geromis draugėmis. Janė nusiramino. 
Abi drauge piktinosi mokytojų negailestingumu. Jei jos būtų mokyto
jos, visom rašytų tik penketukus!

—• Dabar mes būsim draugės iki grabo lentos! — pareiškė 
' jos.

Ir nuo tos dienos jau viską jos veikė drauge. Drauge į kiną einą, 
drauge į vakarėlį. Ateis Nina į klasę ir tuoj prie Janės:

— Ach! Nepadariau algebros! Duok persirašyti!..
— Janė nukuria pas Alę, kuri turi jos sąsiuvinį. Pačiumpa nuo 

suolo ir atneša Ninai, nežiūrėdama Alės maldavimų. Arba, neleidžia 
tėvai Janės į vakarėlį. Ir verkia, ir prašo — ne! Nueina Nina ir ima 
drauge su Jane prašyti leidimo. Ir pagalios išprašo!
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Pirmasis skaučių stovyklos vėliavų 
pakėlimas

Dalinosi taip jos visais savo džiaugsmais ir vargais: ką Jane, tą 
ir Nina... Bet yra sakoma: „Viskam ateina galas”.

Atėjo galas ir. jų draugystei. O buvo taip: jau seniai Janė ir Nina 
žavėjosi vienu ir tuo pačiu kino artistu. Bet staiga viskas suiro....

Nuėjo Nina į kiną. Žiūrėjo, žiūrėjo ir pagaliau nutarė, kad šis ar
tistas nepalyginamai gražesnis už aną. Kai pasakė tai Janei, kilo 
tikra audra.

— Kaip? Tas tau gražesnis? Ne, ne, niekados!
Bet Nina smarkiai gynė savo nuomonę. Pagaliau ginčas priėjo 

prie pykčio ir ašarų.
— Jei taip, tai mes toliau ne draugės! — pareiškė įsikarščiavusi 

Janė.
Atsitiktinas draugiškumas dar greičiau dingsta, negu kyla.
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APŽVALGA
SOCIALINĖ TARNYBA

/ . . ‘ • . ' • ’ , ■ ’

Tarptautinė Katalikių Moterų Unija š. m. vasario mėn. padarė Tau
tų Sąjungos konsultatyvinei socialinių klausimų komisijai pranešimą 
dėl socialinės tarnybos charakterio, vaidmens ir socialinių darbuotojų 
paruošimo. Šie klausimai ypatingai interesuoja įvairių kraštų katali
kių moterų sąjungas, nes jos įsteigė pirmąsias socialines mokyklas. 
Dėl socialinės tarnybos charakterio buvo išsiuntinėta įvairiems kraš
tams anketos. Gautų anketų atsakymų mintys labai artimos: „Jaučia
mas integralinės socialinės tarnybos reikalingumas socialiniam indivi
dų ir šeimų atstatymui" (Kanada) .

' '

„Socialinių darbuotojų uždavinys padėti asmenims, reikalingiems 
. pagalbos, ligi jie nebus reikalingi kitų pagalbos ir taps naudingais vi

suomenės nariais" (Austrija).
„Socialinių darbuotojų uždavinys — pagalba žmonėms, jų auklė

jimas, kėlimas" (Čili).
Šis pirmutinis socialinės tarnybos charakteris, kuris privalo pa

dėti individui, bet nepavaduoti jį veikime, jau buvo iškeltas p-lės 
Baers 1930 m. Belgijos socialinės tarnybos kongrese. Ji sako: „Socialinė 
tarnyba turi būti traktuojama, kaip socialinio veikimo jėga, kuri yra 
didžiai reikalinga ir naudinga žmonėms, kai jie nesugeba save aprū
pinti turimais savo ištekliais, jėgomis ir priemonėmis".

Plačiai išvystytoj tezėj: „Socialinės tarnybos mastas ir priklauso
mybė" p-lė Delbrel (Prancūzija) vykusiai pabrėžia socialinės tarnybos 
priklausomybę nuo asmens. Ji rašo: „Mes (socialinės darbuotojos) esa
me laisvos irv savanorės žmonių tarnaitės. Pagalbą gaunantieji as
mens dažnai ignoruoja arba paneigia šį žmogiškos širdies kilnumą, 
tačiau dėl to mes neprivalome juos traktuoti kaip automatus.

Mūsų elgesiui privalo vadovauti gili jų asmenybės pagarba.
Socialinės tarnybos akcija bus priklausoma nuo tų asmenų, ku- 

riems einame į pagalbą, u.
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Ätiinti žmogui galimumą vykinti savo valią yra lygiai žiauru, kaip 
ir atimti piliečiui jo teises."

Prancūzą Katalikų Akcijos Moterų Lygos atsakymas pabrėžia tą 
pačią mintį: „Betarpinis šeimų ir individų gerovės siekimas dažnai ver
čia nepamiršti, kad kiekvienos socialinės darbuotojos idealas yra suža
dinti norą ir galimai greit palikti suinteresuotus asmens patiems vai
ruoti savo gyvenimą".

Atlikti savo uždavinį pavienių asmenų ir šeimų atveju, socialinė 
darbuotoja privalo;

„1. Sudaryti asmeniui ir jo šeimai normalias gyvenimo sąlygas, pa
naudojant visą galimą darbo, auklėjimo, įstatymų ir įstaigų pagalbą.

2. Kovoti su socialinėmis blogybėmis: skurdu, nedarbu, moraliniu 
pakrikimu, pašalinant jų priežastis. -

3. Pašaukti gyveniman žmogui reikalingus ir nanudmgus įvairius 
socialinius kadrus". (P4ės Rollet pranešimas 5-toj Tarptautinėj Kata
likų Socialinės Tarnybos konferencijoj Briusely, 1935 m.).

Aukščiau išdėstyto socialinės tarnybos charakterio apibūdinimo 
laikosi Tarptautinė Katalikių Moterų Unija ir pagal tai nustatoma so
cialinių darbuotojų veikimo sritis.

Įvairių kraštų veikimo daviniai rodo, kad šie dėsniai yra priimti 
daugelyje šalių ir jie sužadino sėkmingą veikimą. Socialinės tarnybos 
darbuotojų veikimas pasireiškia šeimoje, profesijoje ir bendruomenėje. 
Socialinės tarnybos uždavinys — galimai daugiau pritaikyti ir sutai
kyti žmogų su aplinka.

Veikimas šeimoje: socialinė darbuotoja supažindina šeimas su 
tais galimumais, pagal kuriuos teikiama motinoms pagalba, būtent, 
motinystė, skaitlingos šeimos, tuberkuliozas, venerinės ligos, alkoho
lizmas ir kt. Be to, socialinės darbuotojos šeimoje padeda mokykli
nio amžiaus vaikams (socialinė vaikų tarnyba), padeda pasirinkti profe
siją pagal savo sugebėjimus (profesinė orientacijos socialinė tarnyba), 
supažindina motiną su rationaliu namų ūkio tvarkymu (socialinis na
mų ūkio kursas).

Profesijoje: socialinės darbuotojos intervencija siekia pagerinti šei
mų likimą ir darbo sąlygas (fabrikų priežiūrėtojos, socialinės žemės ūkio 
darbuotojos, kompensacijų kasų lankytojos).

Bendruomenėje: kova su blogais butais. Čia socialinės darbuoto
jos užmezga ryšius su kompetentingais autoritetais, kad per juos ga
lėtų pagerinti plačių sluoksnių gyvenimo sąlygas (pigių butų darbuo
tojos).

Kai žmogus praranda normalų gyvenimą dėl fizinių (liga) arba 
moralinių (nuteisimas) priežasčių, socialinės darbuotojos ateina jam
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Į pagalbą: pirmiausia, ligos metu (socialinė tarnyba ligoninėse), inter
navimo metu (socialinė tarnyba prie vaikų tribunolų, kalėjimų, socia
linė nusikaltėlių vaikų internatų tarnyba) ir galop, socialinė darbuo
toja deda pastangas paruošti savo globojamuosius grįžimui į normalų 
gyvenimą. ~

Įdomu ir naudinga pažvelgti į Tarptautinės Katalikų Socialinės 
Unijos ir Tarptautinio Socialinės Tarnybos Mokyklų Komiteto patyrimų
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davinius. Labai svarbu, kad įvairių kraštų socialinės mokyklos išlai
kytų individualų charakterį. Jos privalo stropiai saugoti charakterin
gus savo bruožus, nes kiekvienos socialinės mokyklos vertė labai per
eina nuo jos prisitaikymo krašto reikalams; mažiausiai čia gali būti 
geistinas standarizavimas.

Po 1925 m. kongreso Milane Tarptautinė Katalikų Socialinės Tar
nybos Unija studijavo socialinių mokyklų programas. Tarptautiniame 
Socialinės Tarnybos Kongrese, kuriame susirinko socialinių mokyklų 
direktoriai ir direktorės iš 15 kraštų, tegalėjo konstatuoti, kad vienu 
balsu negali būti priimta nė viena plati, labai apibūdinta ir pritaikyta 
programa.

Kas dėl priėmimo sąlygų į socialines mokyklas, Unijos nuomone, 
negalima reikalauti iš asmenų, norinčių atlikti socialinės tarnybos Stu
dijas, kad jie turėtų universiteto diplomus. Praktiškas ir geras yra Belgi
jos socialinių mokyklų nutarimas: „Į mokyklą priimami išlaikiusieji sto
jamuosius egzaminus arba įrodę, kad turi pakankamą intelektualinį pa
siruošimą ir subrendimą sekti mokyklos kursą”. Sunku keliais žodžiais, 
atvaizduoti socialinėse mokyklose paruoštų darbuotojų veikimo davi
nius. Bendrai, tenka, pasakyti kad darbo rezultatai milžiniški: fabrikų pri
žiūrėtojos labai pakėlė fabrikų moralę, šeimų lankytojos sustiprino 
autoritetą, vaikų globotojos sumažino vaikų nusikaltėlių kadrus ir t. t.

Ateityje visi tie daviniai galėtų dar pakilti, tik reikia, kad socia
linė tarnyba taptų vis labiau konstruktyvinė ir auklėjanti. V. K. 

■ ’ 4 <
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• MOKYTOJŲ KURSAI, šią vasarą ypač buvo gausu įvairių mokytojams kur
sų. štai pirmieji pradžios mokyklų inspektoriams kursai, kuriuos lanke 39 pradžios 
mokyklų inspektoriai - vyrai, bet ne vienos moters. Moterų, dirbančių pradžios mo
kyklose % % viršija vyrų % %, bet iki šiol dar nesusilaukėme nė vienos moters pra
džios mokyklos inspektorės. Defektyvių vaikų pedagogikos kursus baigė 89 mokytojai.. 
Dr-jos Užsienio Lietuviams Remti rūpesčiu ir lėšomis Palangoje buvo suruošti vieno mė- « * ’ ‘
nėšio lituanistikos kursai užsienio lietuviams mokytojams. Karo mokykloje vyko pra
džios mokyklų mokytojų karinio rengimo kursai, kuriuos baigė 57 moterys ir 54 vy
rai. Moterų daugiau negu vyrų! Klaipėdoje buvo suruošti kraštotyros ir gamtos 
mokslų kursai pradžios mokyklos mokytojams.
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FEMINIZMAS KINIJOJE

Studijuojant kinų feminizmą tenka skirti du laikotarpius: prieš 1911 
m. revoliuciją ir po revoliucijos.

Senojoj Kinijoj moteris turėjo daug laisvės ir istorija mini nemažai 
pasižymėjusių tautos gyvenime moterų.

Visose srityse moteris turėjo savo vietą; jos įtaka buvo didelė ne 
tik šeimoje, bet ir visuomenėje.

Hano dinastijos laikotarpy žinomi moterų vardai, dariusių didelę 
moralinę ir socialinę įtaką: Fu-Nu, Ti-Ging, Pan-Chao ir kiti. Tačiau 
šios dinastijos pabaigoj istorija nebemini pasižymėjusių moterų.

Kokia čia priežastis? Giliau pažvelgus tenka pastebėti, kad mo
terų vaidmens mažėjimas sutampa su Konfucijaus kodekso įta
kos mažėjimu ir, skelbiančio moters pasingumą ir moters mažes
nį vertingumą, budizmo įsigalėjimu. Čia tenka pastebėti, kad pačios 
moterys vairavo į savęs pažeminimą. Vieton auklėjusios senovės dide
lių moterų vertybės, daugelis moterų nusilenkė lengvam, tuščiam ir 
prabangiam gyvenimui, kuriam šios epochos imperatoriai davė liūd- 
ną pavyzdį.

Tango dinastijos laikotarpy (618 - 906) pastebimas moterų įtakos 
atgimimas: imperatorė Vu - Tse - Tien valdė Kiniją 15 metų. Jos vieš
patavimo laikotarpyje iškilo daug rašytojų, poečių ir intelektualinio 
darbo moterų.

Sungo dinastijos laikotarpy pasireiškia reakcija. Indų filosofijos 
įtakoje atsiranda nemažas filosofų skaičius, kurie gynė teorijas moters 
evoliucijos ir išsilaisvinimo nenaudai. Ši padėtis pasikeitė tik prieš 30 
metų.

Šios epochos vaizdo papildymui tenka pastebėti, kad Kinijoj įsiga
lėjęs tradicijų ir autoriteto principo gerbimas. Todėl Kinija prieš 30 
metų buvo labai panaši praeitiems šimtmečiams.

Šeima tampriai susieta su senuolių kultu, kuris visą laiką prime
na žmogui, kad jis nėra izoliuotas generacijų grandinėj ir todėl nega
li laisvai elgtis, kaip jam patinka, nes jis atsako už savo elgesį prieš 
savo senuolius ir ainius, būsimas kartas. Šeimos garbė kiniečiams yra 
brangus paveldimas turtas, kuris pereina iš tėvų vaikams.

Senuolių kultas kiniečiams didelė moralinė atrama. Šeimos pa
pročiai primena mums patriarchalinį Biblijos gyvenimą.

Tradicijų, senuolių ir tėvo autoriteto gerbimas davė ne tik gerų, 
bet ir blogų pasėkų. Individas čia paaukojamas šeimai, atskiro as
mens laimė visų garbei.

Moters gyvenimą prieš revoliuciją galima išvesti iš čia patiektų
i
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šeimos gyvenimo bruožų. Jos vaidmuo buvo visai išbrauktas iš viešo
jo gyvenimo, kuo ji pasireiškė senoje Kinijoj. Ji buvo auklėjama tik ve- 
dyboms.

Vėliau ji užsiima namų ruoša. Turtingos turi tarnaites, lengvų ir 
elegantiškų gyvenimų, bet jų gyvenimas lieka uždarytas namiškių 
tarpe.

Nuo gimimo dienos moterį lydi pažeminimas. Gimusį berniukų su
tinka šeima didžiausiais džiaugsmo pareiškimais. Jis gyvens šeimos 
namuose ir tęs savo senuolių kultų. Kitaip sutinkama gimusi mergai
tė. Ji apleis šeimos namus, gaus savo vyro pavardę, jos vardas iš
nyks senuolių generacijoje. Kam tada užsiimti jos auklėjimu? Kam 
jai studijuoti?

Kinietės išteka jaunos. Vyrus joms parenka tėvai. Vedusi mote
ris tarnauja savo vyro tėvams; žmonos vaidmuo šeimoje nesvarbus. 
Motina įsigyja autoritetų; tėvas tampa griežtu viršininku, motinai lieka 
gerumas, švelnumas, patvarumas. Čia jos įtaka didelė.

Tenka pastebėti, kad Kinijoj niekuomet nebuvo įsigalėjęs, egzis
tuojantis dar šiandien Japonijoj, pritaras, draudžiųs žmonai dalyvauti 
vyro darbe ir padėti jo karjeroj.

Net šioj epochoj moters padėtis Kinijoj buvo geresnė, negu Indi
joj ir Japonijoj. Indijoj našlė lieka uždaryta visų savo gyvenimų, Ki
nijoj našlė neturi teisės vesti, bet, jei ji turi vaikus, ji naudojasi motinos 
autoritetu, o jei neturi, gali vienų įsūnyti mirusio savo vyro pavarde ir 
tuo būdu pagerinti savo padėtį ir įsigyti autoritetų.

Šiandien viskas pasikeitė. Pašalinta tūkstančiai kliūčių moters 
laisvei, pradedant supančiuotomis kojomis, dėl kurių buvo skausmin
ga moters eisena, baigiant uždarymu, nuo ko skurdo moters siela. Vi
sur yra mokyklos berniukams ir mergaitėms. Daugelis mokyklų miš
rių. Norinčioms atdari universitetai: mišrūs ir moteriški; stabmeldiški 
arba protestantiški. Moteris dalyvauja visose gyvenimo srityse. 1911 
m. revoliucija, ryšiai su užsienių, misijų mokyklos, atneštos lygybės 
ir laisvės idėjos, moterų dalyvavimas tautos atstatyme, visa tai padarė 
moterį savarankių ir sųmoningų.

Moters dievotumas skaitomas didele vertybe, bet ne aklas paklus
numas. Kinietės veda meilės ir bendradarbiavimo vedamos. Mono
gamija pripažinta vienintele galima vedybų forma. Kinietės ambici
ja nesibaigia vedybomis* ji žino, kad ji dar turi rimtų socialinių pa
reigų..

Per keletą metų moteris užkariavo savo vietų veik visose srityse: 
Socialinėj, intelektualinėj, medicinos, politikos, net karo tarnyboj ji užsi
tarnavo garbingų vyrų pripažinimų. Ji simpatingai sutiko moters eman-
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cipaciją. ir parodė didelę toleranciją. Valstybės vyrai pripažino, kad to
kia emancipacija, jeigu ji eis ir toliau teisingu keliu, duos kraštui daug 
naudos. Maža to, šviesūs kiniečiai vyrai padrąsina savo tautietes emah- 
cipuotis. Juk neįmanoma sumoderninti ir atstatyti kraštą, jei pusė gy
ventoju nežinos naujų problemų ir principų. V. B-tė

* , ‘ »

UNIVERSITETAS INDIJOS MOTERIMS

Belgų Indijoje steigiamas universitetas, kurio uždavinys — parengti 
moterį tikrąja žmonijos pažangos darbininke,,

Kaipo žinome, indų moterys ilgą laiką buvo laikomos nuošaliai nuo 
socialinio ir politinio gyvenimo. Jos leido savo dienas moterų tarpe, 
melsdamosi, dainuodamos, žaisdamos, pasakodamos praeities idealių, 
dorų ir ištikimų indžiu istorijas.

Neturėdamos jokių ryšių su vyrais, jos pamatydavo pirmą kartą 
savo sužadėtinį tik per vestuves ir, nepažindamos kito vyro, jos gyveno 

_ tik jam, matydamos savo vyro asmeny Dievo įkūnyjimą.
• • ’ >

Į Gandhi šauksmą: „Reikalinga, kad visos moterys dalyvautų kraš
to atstatyme", daugelis indžiu moterų išėjo iš savo namų ir prądėjo 
naują gyvenimą, kuriam jos nebuvo ruoštos praeitus šimtmečius. Kong
resai, didelės viešos manifestacijos, kalėjimai, susitikimai ir kalbos 
su vyrais, vėliau universiteto studijos Amerikoj ir Europoj, kelionės ir 
gyvenimas dideliuose viešbučiuose, vieši priėmimai, kino ir sportas, 
romanai ir moterų emancipacija paskatino indes progresuoti.

Vienoj ir toj pačioj šeimoj galima sutikti jauną indę, kuri niekuomet 
nebuvo apleidusi šeimos namų' ir jos seserį, kuri auklėjasi Europoj, 
kad galėtų gyventi modernų gyvenimą. Pirmoji dievobaiminga, re
zervuota, tyli, dora. Antroji racionali, kalba daug apie politiką, mo
terų emancipaciją, laisvą meilę, komunizmą. Pirmoji griežta vegetarė, 
niekuomet nėra palietusi nei vyno stiklo, nei vyro rankos. Antroji, 
priešingai, valgo viską, nevengia išgerti, šoka fokstrotą.

Greitu laiku indė moteris reagavo. Ji įsitikino, kad jeigu yra gerų 
dalykų, kuriuos indės atsiveža iš Europos, tai taip pat yra ir blogų da
lykų. 1931 m. „All India Women Conference" jungianti keletą šimtų 
indžiu vadovių ir musulmonių, paskelbė naują indės moters idealą: 
„Mums reikalingos tvirtos ir kuklios širdies moterys, turinčios didingą 
sielą, turi išauga iš jausmų taurumo.

Mums reikalingos doros ir šventos moterys, kurių gyvenimas yra 
tyras, moterys, kurias laimins mūsų kraštas ir mūsų broliai.
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Mums reikalingos rūpestingos ir rimtos moterys, mokančios padėti 
artimui, kurių akies nepatraukia visa, kas yra žema ir nedora”.

Tam aukštam idealui įvykdyti, indė moteris turi išspręsti daugybę jai 
naujų problemų, reikalaujančių kritiško užsienio idėjų ir įpročių paži- 
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nimo. Ji-4uri išspręsti problemas, kurios reikalauja žinių pradedant or
ganine chemija (indų maitinimas) ligi religinių ir moralinių problemų.

Be abejojimo indės moterys daug pasinaudoja krikščioniškųjų mi
sijų mokyklomis. Bet daugelis bijo pavesti savo dukteris misijų švie
timo įstaigoms, manydamos, kad tuo būdu neliks ištikimos motinai 
Indijai.

Antra vertus, iridžių tėvai neturi dukterims aukštų mokyklų, kurių 
jie šiandien norėtų: būtent, universitetinio švietimo įstaigos, kuri ruoš
tų jų dukteris ne filologijos, teisių ar medicinos doktoratams, bet paruoš
tų galimai geras namų šeimininkes ir motinas - auklėtojas.

Čia projektuojamas naujas universiteto tipas, kur filosofija (mora
lė, psichologija, sociologija, politiniai ir socialiniai mokslai) gamta
mokslis (fizika, chemija, fiziologija, botanika), pedagoginio mokslo ša
kos, literatūra, geografija, dailės istorija taip pasitarnautų jaunai mer
gaitei, kad ji taptų tikrąja žmonijos pažangos talkininke ne tik šeimoje, 
bet ir visuomenėje, ir kuri remtųsi rimta nusistovėjusia šeimos židinio 
lygsvara.

Šis universitetas sieks galimai didesnio mokslingumo ir praktišku
mo. Jame bus, ginekologinė klinika su fiziterapijos institutu, motinys
tės ir kūdikių konsultacija, lopšelis, vaikų darželis, bandymų ir tyrimų 
laboratorijos ir t. t.

Universitetas apims moters fizinį, intelektualinį, moralinį ir socia
linį auklėjimą.

Indijos vyriausybė paprašė Belgijos bendradarbiavimo šio univer
siteto įsteigimui ir vadovavimui.

Tai bus pasauliečių vadovaujama privati mokykla, įsteigta bend
radarbiaujant Mysoro ir Belgijos valstybėms, kurios personalas bus 
parinktas iš indžiu ir europiečių moterų, atlikusių rimtas universiteto 
studijas. Šis moterų universitetas turi realizuoti aukščiau aprašytos 
indės moters idealą.

Šis universitetas bus pavadintas „Astridasita".
Studijų organizacija pavesta Luveno universitetui, kurio švietimas 

harmonizuoja su indės moters pasirinktu idealu. V. B-tė
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REGISTRUOTŲ MOTERŲ AUKLĖJIMAS 
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Tarptautinė katalikių moterų unija pasiuntė Tautų Sąjungai prane
šimą prostitučių auklėjimo klausimu. Pranešime tarp kitko nurodoma 
kai kurių kraštų naujai atidarytos įstaigos ir tų įstaigų veikimo rezul
tatai. Daugelis įstaigų taiko naujus, įdomius ir modernius auklėjimo 
metodus.

Austrija. Klosternburgo namai, įsteigti 1935 m., priima moteris ir 
jaunas mergaites, išeinančias iš venerinių ligoninių. Šie namai priima 
tik tas moteris, kurios ligoninėj parodė noro ir sugebėjimų pasiduoti 
auklėjimui ir kurių elgesys davė vilties moraliniam pasveikimui. Ši 
įstaiga atidaryta „Caritas Socialis" iniciatyva. Auklėtinės pratinamos 

- reguliariam darbui; karts nuo karto joms paveda kai kuriuos mažus 
atsakingus darbus. Jas pratina taip pat atlikti savo pareigas be tie
sioginės priežiūros. Joms aiškina kas iš tikrųjų yra garbinga ir gražu.

Čili. „Gailestingumo prieglauda" — jaunų yenerikių ligoninė, pa
vesta vadovauti vienuolėms. Įstaiga priklauso „Baltojo Kryžiaus" 
draugijai, kurią įsteigė Čili katalikės moterys mergaičių globos užda
viniams.

Vyriausybė remia „Baltąjį Kryžių" ir bendradarbiauja su jo įstai
gomis. Šioj srity daug pasidarbavo socialinės darbuotojos.

Prancūzija. Naujai įsteigta Dr. Kabuto „Ivry Prieglauda". Meto 
das — tikras šeimyninis auklėjimas. Jokio griežtumo, nė uniformų, 
nieko nėra primenančio kalėjimą arba pataisos namus; visur gėlės, 
visiška judėjimo laisvė, kiekvienos asmenybės ir individualybės ger
bimas.

Šioj šeimyninėj atmosferoj, auklėtinės įpranta dirbti, padoriai elg 
tis ir pasiruošia ateities gyvenimui (virtuvė, kirpimas, namų ūkis, pran
cūzų kalba ir t. t.).

Vėliau, išėjusios į gyvenimą, auklėtinės grįžta į Ivry pasilsėti n 
čia suranda draugišką priėmimą ir šeimyninę šilumą, kurios joms vi
suomet truko. .

Nėra nustatyto paruošimo laiko. Auklėtinės pasilieka įstaigoj, kol 
yra reikalas. 1936 - 37 m. įstaigoj gyveno 25 prostitutės, 17 grįžo į 
normalų gyvenimą.

Vokietija, Prostitutės priimamos į tam tikras prieš - prieglaudas 
iš 3-4 kambarių; jos ateina pačios, atveda socialinės darbuotojos arba 
policija. Čia jas priima betarpiai ir dovanai.

Po vonios ir skalbinių pakeitimo patikrinama jų sveikata. Sergan
čios gabenamos į ligoninę arba į atatinkamą kliniką. Sveikos kurį 
laiką pasilieka šioj įstaigoj.

T
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Ruošiamas projektas auklėti prostitutes individualiu būdu, prisi
taikant charakteriams, sąlygoms, praeities gyvenimui, šeimyniniams 
santykiams. Bendrai imant, vienos nelaimingosios nori praleisti kurį ■ v ’ . . ‘ ,
laiką vienuolyne, kitos grįžta į savo šeimas arba gauna atatinkamas 
vietas šeimose, kur socialinės darbuotojos palaiko su jomis ryšius ir 
jas padrąsina, paguodžia.

Yra keletas įstaigų, vienuolių vadovaujamų, kur talpinamos ser
gančios venerinėmis ligomis prostitutės ir kur jos gali pasilikti, kiek 
jos nori, Gerumu dvelkianti vienuolių priežiūra dažnai pasiekia pros
titučių atsivertimo ir jos pačios pareiškia noro bendrauti su tais asme- 
nimis, kurie užsiimtų jų paruošimu normaliam gyvenimui.

Olandija. Olandijoj naudoja naują pataisos metodą, kuris duoda 
puikius davinius.

Šį metodą sugalvojo ir pritaikė ponia H., subrendusios amžiaus 
moteris, kuri gyvendama didmiesty buvo kolektyvinių namų direktorė. 
Ji ėmė stebėti prostitučių gyvenimą ir pamilo nelaimingąsias.

Ponia H. užmezgė ryšius su prostitutėmis, nešdama joms iliustruo- 
tus žurnalus, brošiūras, knygas, kviesdama jas pas save arbatai ar 
kavai, draugiškam vakaro praleidimui. Ji kalbėjo į nelaimingųjų šir
dis, gydė jas sergant, priėmė jas į savo namus.

Dvejus metus ji dirbo be jokio pasisekimo. Vėliau ji įgyjo keletos 
nelaimingųjų pasitikėjimą. Dabar ji turi buvusių prostitučių tarpe dau
gelį savo bendradarbių, kurios gelbsti kitas nelaimingąsias.

Vieną kartą per mėnesį ji daro savo bendradarbių susirinkimą, į ku
lį susirenka 200 - 300 asmenų.

Ji neturi nei telefono, nei viešo biuro, išskyrus kai kuriuos raštus, 
kuriuos ji laiko paslapty.

Ji išgyvena iš 8.50 fl. savaitei. Šios mažos sumos pakanka jos 
asmens reikalams; jos auklėtinės žino, kad ji gyvena kukliai, be jokios 
prabangos, todėl visu nuoširdumu ji gali pasakyti: pinigai nevaidina 
jokio vaidmens. Prostitutės žino, kad ji atiduoda viską, ką turi joms, 
Ji pati įsitikinus, jei ji turėtų daugiau, tas trukdytų jos apaštalavimui. 
Artimo meilė, visiškas savęs atsidavimas ir kuklaus gyvenimo pavyz
dys pakankamos priemonės jos misijai.

Ponia H. sako, kad šio metodo negali panaudoti atlyginami as
mens; tai yra pašaukimas. Jis reikalauja visiškos nepriklausomybės, 
be jokios atskaitomybės bet kuriai organizacijai.

Baigiant tenka pabrėžti, kad katalikų įstaigos sū atsidavimu dir
ba naujais metodais prostitučių perauklėjimo darbą. Tos įstaigos taip 
pat nepamiršta esminio mergaičių apsaugos darbo, kuris plačiu mas
tu varomas visuose kraštuose. 

• • ' . . • * ’
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REKOLEKCIJOS IR MOKYTOJOS

Šv. J. Širdies Kongregacijos seserys, laikydamos seminariją, yra iš
leidusios gerą būrelį Lietuvos švietėjų mokytojų. Kongregacija ir da
bar rūpinasi dvasine mokytojų kultūra. Kiekvienais metais, pradžioje 
vasaros atostogų, rengia mokytojams trijų dienų rekolekcijas.

Šiais metais rekolekcijos buvo liepos mėn. 3-6 dieną. Rekolekcijas 
vedė jėzuitas T. Fulstas. Rekolekcijose dalyvavo apie 70 mokytojų. 
Daugumaspradžios mokyklų mokytojos, bet buvo ir gimnazijų. Pas
tebėta, kad tas rekolekcijų dalyvių būrelis kiekvienais metais auga.

Gaila, kad daug kas rekolekcijas klaidingai supranta arba visai jų 
neįvertina. Daug kas mano, kad rekolekcijos galimos tik pries Vely
kas velykiniai išpažinčiai pasirengti, o vasarą per atostogas ar kitu lai
ku tai tik laiko gaišinimas be jokio tikslo. Vėl kai kas pasako, kad nėra 
nuotaikos tokiu laiku dalyvauti rekolekcijose. Bet reikia pasakyti, 
kad mokytojams kaip tik patogiausias laikas: mokslo metai pabaigti, 
prieš akis dar du mėnesiai atostogų. Kaip tik tokiu laiku pravartu pa- 
žūrėti į praeitį — suvesti praėjusių metų balansą, ir į ateitį — nustatyti 
kitų metų darbo planą, priimti biudžetą.

Mums rekolekcijos tokiu laiku dar naujas dalykas, kitų kraštų ka
talikams mokytojams įprastas ir būtinas. Mokytojo darbas priski
riamas prie sunkiųjų. Dirbdamas ištisus metus, išeikvoja energiją, iš
vargsta. Besirūpindamas kitų auklėjimu, savo dvasios reikalus pa- ’ ■ * 
miršta. Visas dėmesys sutelktas į mokslą, kitų lavinimą, tai atsiranda 
pavojaus virsti automatu, mašina. Jau pastebėta, kad mes lietuviai 
dirbdami nemokame išlaikyti saiko, greitai nukopstame į kraštutinu
mus. Kas dirba, tai jau per daug dirba, kaip sakoma, persidirba, o käs 
tinginiauja, tai tam darbas tik vos pakenčiamas pragyvenimo šaltinis, 
prievartos dalykas, čia katalikai mokytojai turėtų imti pavyzdį iš Šv. 
Tėvo Popiežiaus Pijaus XI. Pijus XI, būdamas kunigu, turėdamas dau
gybę mokslo, organizacinio ir pastoracijos darbų, nepaskendo juose, 
nepamiršo ir dvasios reikalų. Tam tikslui įstojo į kun. Obliatų drau
giją, į kurią paiimami kunigai, pasižymėję kunigiškomis dorybėmis ir 
mokslu. Tos organizacijos nariai, be kitų pareigų, turi kas mėnesį rink
tis dvasiniams pratimams. Taip pat Pijus XI kas metai rasdavo laiko 
8 dienų rekolekcijoms.

Daug kas iš mokytojų rekolekcijorųs neranda laiko. Šis pasitei- 
\ ‘ ■ * ’ * . - . t*

sinimas be pagrindo. Laiko turime, tik mokėkime tinkamai sunaudoti. 
Svarbiems dalykams turi būti laiko. O kas gali būti katalikei mokyto
jai svarbesnio už dvasios reikalus. Juk čia yra savos rūšies kursai.

Kai kas pasako, kad mokytojos jau ir taip išvargusios, ką čia pra-
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sidės su rekolekcijomis. Labai klysta. Rekolekcijos yra savos rūšies 
poilsis. Čia duodama darbo visai kitoms jėgoms. Per ištisus metus 
visas dėmesys buvo nukreiptas į auklėtinius, o per rekolekcijas , —- į sa- 
ve. Kiek rekolekcijos duoda žmogui dvasios ramumo, tyro džiaugsmo, 
stiprybės, pasiryžimo, gali pasakyti tik tas, kas panašiose rekolekci- 

• , —

jose dalyvavo.
Seserų širdiečių organizuojamos rekolekcijos skiriasi nuo papras

tų tuo, kad čia renkasi vienos profesijos žmonės, todėl gali gėriau būti 
pritaikomos konferencijos. Rekolekcijos būna uždaros. Daugumas re
kolekcijų dalyvių visam laikui apsigyvena kongregacijos namuose, 
visu kuo aprūpinamos, neturi reikalo rūpintis pašaliniais dalykais, ga
li atsidėti vien rekolekcijoms. Šiam reikalui seserys nesigaili brangaus 
laiko nė darbo, užleisdamos patalpas, rengdamos kambarius, gamin- 
damos valgį, sudarydamos jaukią, malonią aplinką rekolekcijų da
lyvėms. .

Šių metų rekolekcijų dalyvės, labai patenkintos Tėvo Fulsto kon
ferencijomis ir seserų motiniška globa, reiškia nuoširdžią padėką re
kolekcijų Vedėjui T. Fulstui ir rekolekcijų organizatorėms seserims ’ * v ’
ir pageidauja, kad kitais metais būtų rengiamos ilgesnės rekolekcijos, 
bent 5 dienų. O Z-tė

DĖL MOKYTOJŲ - MOTERŲ STOVYKLOS
• ' . ' ■ ■ ' s ■ '■

> • . • -
■ ' . ■ • - . . t .• . • ; ■ ■ ■ . ■ . “

Palangos pušynas puiki stovykloms vieta, jeigu nebūtų taip arti 
■ ' • 

plento.
Šių metų stovykla gausi ne tik skaičiumi, (190 žmonių) bet ir įvai

ri grupėmis. Šalia mokytojų, kurios sudarė stovyklos branduolį, dar 
stovyklavo drauge agronomės ir vaikų darželių auklėtojų 2 grupės 
(Šv. Vincento a Paulo ir Lietuvos Vaiko Draugijų).

Dėl stovyklos programos šiuo atveju nekalbėsime, nes ji, atrodo, v 
šalia supažindinimo su pačiu stovyklavimu turėjo dar Švietimo Mi
nisterijos uždavinius atlikti sąryšy su kūno kultūros dėstymu 5-6 sky
riuose. Tik galima buvo pasigesti praktiškų - konkrečių stovykliškų 
uždavinių ir staigmenų, kas stovyklavimą paverčia savotišku, bet tik
ru gyvenimu ir labiau suriša stovyklautojas į vieną bendruomenę.

Svečius (o pradžioje ir pačias stovyklautojas) stebindavo tas fak
tas, kad moterų stovyklos viršininkas vyras. Visi nustebę klausdavo 
— kodėl taip yra? Juk skautės ir šaulės įrodė, kad pačios moka sto
vyklauti ir viršininkauti. Gal nėra tinkamų moterų? Betgi ir mokytojų 
tarpe yra daug tų pačių skaučių, kurios nuo mažens pratindavosi prie 
* ■* B ‘ ‘ 
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stovyklavimo. Be to, stovyklos adjutante yra pakankamai patyrusi 
ir pajėgi vadovauti panašiai stovyklai. Keistoka buvo, kad ir mokyto
jų plaukymo lektorius buvo vyras. Šiuo atveju laimingesnės buvo ag- 
ronomės ir darželių vedėjos, kurios pasirinko sau puikią plaukymo mo
kytoją moterį.

Stovyklos programoje buvo numatytos ir iškilos, surištos su krašto 
pažinimo uždaviniais. Mokytojoms jos buvo būtinos, bet buvo atliekamos 
sekmadieniais. Tokiu būdu šventa diena buvo paverčiama darbo die
na, o katalikėms mokytojoms buvo sutrukdomas atlikimas savo kata
likiškų šventadienio pareigų. Tikime, kad dėl apleistų sekmadienių bu
vo daugiau kaltas neapdairumas, tačiau norėtume, kad stovyklos pri
sidėtų prie papročių gerinimo, o ne atvirkščiai. Tiesa, pirmąjį stovyk
los sekmadienį Palanga galėjo pasigėrėti skaitlingo organizuoto mo
terų būrio galinga giesme bažnyčioje.

Reikia dar pastebėti, kad stovyklai reikalingi pasiruošę ekskursi
jų vadovai, jeigu norima tikrai pasiekti krašto pažinimo ir gyvo susido
mėjimo šioj srity.

Stovykla yra natūrali dainos kultivavimo vieta. Čia suneša dai
nas mokytojos iš įvairių Lietuvos kampų, vakarais skardena jomis 
įvairios grupės apylinkę. Taip pamažu visa stovykla išmoksta tas 
dainas. Tai įrodė paskutinė stovyklos ekskursija į Nidą. Nuo laivo 
skambėjo ne atskirų grupių dainos, bet visos iškilos dalyvės traukė da
bar jau visos (nes visos mokėjo)'stovyklos dainas. Besiklausydami tų 
dainų tyliais vakarais jautresnieji žmonės pasigesdavo specialisto dai
nų instruktoriaus stovykloje. Neretai pastebėta, kad stovyklautojos ne
sugeba atrinkti dainų. Todėl kartais klausytojo ausį užgaudavo lie
tuviškai tariami žodžiai, bet svetimos tautos meliodi j a, o neretai pa
sitaikydavo ir sudarkytų (ir teksto ir meliodijos atžvilgiu) dainų. Atsi-

• ‘ . . • *

menant, kad mokytojos vėl išnešios po Lietuvą naujai išmoktas dainas, 
ir kad tos atrankos neįstengs nė namie gal niekas padaryti (ne tik sto
vykloje), atrodo būtina panašioje stovykloje turėti dainų instruktorių.

Kadangi prieš atostogas buvo reiškiama baimės, dėl apkrovimo 
darbu mokytojų stovyklose, tai reikia pažymėti, kad šios ydos stovyk
loje buvo išvengta. Tiesa, mokytojos turėjo darbo, turėjo prisiderinti 
prie reikalaujamos tvarkos, tačiau jos turėjo pakankamai laiko ir pa
silsėti.

Apskritai, stovyklos mokytojoms reikalingos ir pageidaujamos, 
tačiau dėl tų stovyklų siekiamų tikslų ir uždavinių, dėl jų programų ir 
visų pasireiškimo formų, ypač moterų stovyklose, reikėtų dar daug 
galvoti ir atlikti įvairių bandymų. Eglė 

■z ‘ , '•
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ŠEIMININKIŲ DIENA
■ * • * • *

L. K. M. Dr-jos Šeimininkių Sekcijos Centro Komiteto iniciatyva lie
pos mėn. 31 d. visoje Lietuvoje buvo iškilmingai ir turiningai paminėta 
Šeimininkių Diena. Š. D. minėjimus ruošė L. K. M. Dr-jos skyriai, bet 
juose dalyvavo visa visuomenė. Š. D. minėjimas šeimininkių — ypa
tingai kaimo -— tarpe sukėlė didžiausią entuziazmą. Jos džiaugėsi, dė
kojo iniciatorėms, prašė ir toliau jomis rūpintis.

Šia proga tiek spaudoj, tiek paskaitose, ypatingai buvo pabrėžta: 
kad mūsų šeimininkės perdaug apkrautos darbais, pav., kaimo 
smulkesnio ūkio šeimininkė šalia vyro dirba visus laukų ūkio dar-, 
bus, šeria bekonus, melžia karvės ir be to, atlieka visus namų ūkio dar
bus, augina ir auklėja vaikus. Tokią gausybę darbų tinkamai padirbti 
— tiesiog neįmanoma. Dėl to pas mus nešvarūs gyvenamieji namai, 
sodybos, liguistos motinos, silpni vaikai. Atrodo, kad jau visiškas lai
kas kaimo šeimininkę iš tos darbų vergijos išlaisvinti. Tuo tikslu rei
kalinga atatinkamai auklėti jaunąją kartą, o taip pat perauklėti ir suau
gusius. Daug padaryti gali šeima, mokykla, spauda, organizacijos. 
Juk viso krašto kultūros lygis priklauso ir nuo namų ūkio kultūringumo. 
Bet kada šeimininkė neturi laiko knygą ir net laikraštį paskaityti, ka
da neturi galimumų kursus ar paskaitas lankyti — namų ūkio pažan-i •
ga veik neįmanoma.

Tiesioginiai. šeimininkių darbai nevertinami, jie tiesiog darbu ne
laikomi. Kaimo šeimininkės darbas vertinamas tik tiek, kiek ji padir
ba bendram ūkyje, o miesto šeimininkė skaitoma -— nieko nedirba, 
(labai liūdna, kad randasi miesto šeimininkių, kurios pačios savo pa
reigas — darbus — panašiai vertina). Jau laikas visiems įsisamonin
ti, kad namų ūkio darbai yra ne tik sunkūs, varginanti, atsakingi, bet 

' taip pat garbingi ir vertingi, kaip ir visi kiti darbai. ♦ . ■
Mūšų šeimininkės dirba labai blogose sąlygose, neturi būtiniau

sių darbui įrankių. Šiandien jau dažnoje vietoje matome pavyzdingą 
tvartą, kiaulidę, vištidę, jaują ir p., bet labai retai randame tinkamai 
išplanuotą gyvenamąjį namą, patogią virtuvę. Dažnam stambesniam 
ūkyje šiandien jau rasime kertamą ar plaunamą mašiną, motorinę ar 
kitokią javakulę ir p. O to paties ūkio šeimininkė neturi baltiniams trin- 
tuvo, kėdutės karves melžiant atsisėsti, baltinius tenka virinti tam pa- 
čiam puode kur ir valgyti verdama ir p. Darbo įrankių įsigyti šeiminin
kės dažniausiai negali, nes neturi savų pajamų.

Darbo sąlygų pagerinimą reikėtų skatinti premijomis, pašalpomis. 
Bent iš smulkių ūkio šakų pajamas, kaip už daržoves, vaisius, paukš- 
čius, kiaušinius ir p. — skirti šeimininkėms. 

. ■’ . . f ■ . ’ ■ ■ ■ _•
* . ■ - * ■ 
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Mūšų šeimininkės visam krašto ūkiui yra labai daug nusipelniu
sios. Per palyginti taip trumpą laiką iš grynai javų ūkio išvystėm gy
vulių, pieno, paukščių ir kt. ūkio šakas, tos visos šakos vystėsi kaip 
tik mūsų šeimininkių priežiūroje, taigi yra jų darbo ir sugebėjimo vai
siai. Todėl atrodo, kad premijas, garbės dovanas už pavyzdingai tvar
komus ūkius dr jų šakas reikėtų skirti ir šeimininkėms; pažymėjimai 
turėtų būti išrašomi abiejų — vyro ir žmonos vardu. Tas keltų šeiminin
kių nuotaiką, skatintų jų iniciatyvą. Km. V-kienė 

♦ • 

, ■ . • *' • ‘ * w ' ' ' . 
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MOTERŲ TARNYBA SVETAINĖSE IR TRAKTIERIUOSE.

‘ Moterų tarnyba svetainėse ir traktieriuose doroviniu žvilgsniu yra 
slidi: kartu su girtavimu dažniausiai ateina ir visoks ištvirkavimas. 
Nepaslaptis, kad įvairių rūšių restoranuose, svetainėse, karčiamuose 
patarnautojos samdomos jaunos. Kodėl tai daroma, visiems 
suprantama. Pasaulio moterų organizacijos dėl šios negero
vės netyli, jos ne tik nurodinėja žalą, kuri atnešama dėl jaunų mergai
čių samdymo į šias įstaigas, bet ir nurodo būdus tą reikalą tvarkyti. 
Anglijos moterys reikalauja, kad į tokias vietas būtų uždrausta sam- 
dytis jaunesnės kaip 30 metų, amerikietės — 25 metų. To reikalauti 
anglės ir amerikietės turi rimtą pagrindą. Tuo reikalu jau ir mes ne
tylime. Mergaičių globos organizacijos, spauda jau nebartą yra kėlusi 
reikalą šį dalyką peržiūrėti ir sutvarkyti.

Klaipėdos kraštas tuo reikalu yra padaręs žingsnį pirmyn. Šią va
sarą seimelis priėmė ir gubernatorius patvirtino įstatymą apie mote
riškosios lyties tarnautojų darbą svetainėse ir traktieruose, kuriame nu
rodoma, kad svetainės ar traktieriaus savininkas, kuris norės, kad jo 
svetainėje ar karčiamoje svečius aptarnautų moterys (padavėjos, kam
barinės ir pan.) turės gauti iš anksto vietos policijos įstaigos leidimą. 
Tokioms pareigoms bus leidžiama samdyti moterys ne jaunesnės kaip 
18 metų amžiaus. Įstatymu draudžiama reklama, kurioje būtų nuro
doma, kad toje ar kitoje svetainėje ar traktieriuje yra moterų patarna
vimas. Be to, įstatyme nusakytos darbdavio ir samdininko pareigos, 
ir numatyta bausmė už šio įstatymo peržengimą. Šis įstatymas yra la
bai naudingas daugeliu atžvilgių, tik tarnautojų amžiaus 18-kos metų 
nustatymas yra perdaug jaunas. Tokiose vietose tarnautojos turėtų būti 
mažų mažiausia bent pilnametės, t. y. 21 metų amžiaus. Aštuoniolikos 
metų amžiaus mergaitė yra perdaug jaunas diegas svetainių ir trak
tierių patarnavimams.
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■ VASAROS SĄJŪDŽIAI

• „Pavasario“ kongresas buvo pirmapradininkas šio» vasaros sąjūdžių. „Pava
sario“ Federacija švęsdama 25 metų veikimo jubiliejų, birželio 28-29 d. pasirodė su mil
žinišku, gražiai organizuotu, labai įspūdingu kongresu, kuriame dalyvavo apie 35.000 pa
vasarininkų. Tai buvo iš tikrųjų didingas katalikų jaunimo kongresas, kuriuo ir džiaugtis 
ir didžiuotis galima. Kongresas pasireiškė pamaldomis, dainų, sporto švente, vėliavų 
eitynėmis prie Nežinomojo Kareivio kapo, didžiosiomis organizacijos eitynėmis su gy
vais paveikslais miesto gatvėse, pagerbimu mūsų kariuomenės, tautodailės paroda ir 
posėdžiais. Kongresas, kaip rašo O. Labanauskaitė, „Pavasario“ Mergaičių Sąjungos 
Garbės pirmininkė, „Liepsnose“ Nr. 13., buvo ne tik džiaugsmo šventė, bet ir puiki mo
kykla.

„Mes įsitikinom, kad ne mes vieni savo parapijoj, bet mūšų pilna visa Lietuva — 
dirba, juda, kruta, kenčia, kovoja, džiaugiasi, laimi ir pralaimi (juk be to gyvenimas 
būt baisiai nuobodus!). Kongreso metu taip pat gavome dar kartą įsitikinti, kad mes 
turime vietą po Lietuvos dangaus skliautais ir kad toji vieta yra garbinga. Tą mes ga
vome pajusti iš sveikinimų, iš spaudos ir iš kitais būdais mums pareikštų simpatijų 
ir pritarimo. Mus gražiu sveikinimu palydėjo Respublikos Vyriausybė, mums pareiškė 
pagarbą ir pripažinimą mūsų brangioji ir šaunioji kariuomenė savo vado lūpomis ir sa
vo aukšto rango karininkų atsilankymu. Kongreso proga mes gyvai visi pajutome, kad 
mūsų išpažįstamos idėjos ne tik kad ne atgyveno, bet kad jos dabar yra pačios reikalin
giausios mūsų valstybinio ir visuomeninio gyvenimo statybai, kad mūsų pasirinktas ke
lias yra geras, kad mūsų dirbamas darbas yra girtinas ir Lietuvai būtinas. Tat yra di- 
delis mums sustiprinimas, paraginimas. Raginimas kam? Naujiems žygiams, naujoms 
kovoms už gražesnę, turtingesnę, stipresnę, kultūringesnę, galingesnę, garbingesnę, blai
vesnę, švaresnę, doresnę, religiškai stipresnę Lietuvą.

Nė minutėlės atvangos! Po kongreso vėl į kasdieninį juodą kultūrinimo ir kultū- 
rinimosi darbą ! Ir nebe vieni, bet su visais tais, kurie dar neorganizuoti. Organizųosim 
visus didžiajai kaimo kultūrinimo talkai“.

• Tautinė skaučių stovykla Pažaislyje prasidėjo liepos mėn. 8 d. ir tęsėsi 
13 dienų. Stovyklos aikštėje plevėsavo 10 valstybių tautinės vėliavos, tarytum raportuoda- 
mos kokių valstybių jaunimas čia stovyklauja, čia matėme: Lietuvos, Prancūzijos, Di
džiosios Britanijos, Suomijos, Olandijos, Danijos, Estijos, Švedijos, Australijos ir Naujo
sios Zelandijos vėliavas.

Skautės gyveno pačių pastatytose palapinėse. Pasiskirsčiusios rajonais, išpuošė 
stovyklą būdingais Lietuvos vaizdais: lietuviškais darželiais, kryžiais, smūtkeliais ir kt. 

‘ Visų takelių pakraščiai mirgėte mirgėjo dailiai išpuošti: Visa stovykla skardėte skar
dėjo jaunimo juoku, dainomis ir džiaugsmu. Jų čia buvo susirinkusių iš visų Lietuvos 
kampų apie 7.300 ir iš užsienio atvažiavusių 150. Į stovyklos atidarymą buvo atsilan
kęsministeris pirmininkas kųn. VI. Mironas ir nemažas būrys viešnių ir svečių. Sto
vyklos viršininkė buvo. vyr. sktn. S. Čiurlionienė. Stovykla kasdien atlikdavo įvairią 
ir gražiai parinktą programą, kurios pasižiūrėti atvažiuodavo daug syečių. Stovyklą 
aplankė tūkstančiai žiūrovų. Stovyklaujančios išsiskirstė labai patenkintos. 

• * ■ - •

• Pirmoji Tautinė Olimpiada buv suruošta Lietuvos Nepriklausomybės 20 me
tų sukakčiai paminėti. Ji prasidėjo liepos mėn. 16 dieną ir užtrūko 16 dienų. Pirmoji Lie
tuvos Tautinė Olimpiada sudarė progą mūsų išeivijos jaunimui aplankyti tėvų žemę. 
Į ją suplaukė apie 20.000 sportininkų: iš Lietuvos, šiaurės ir Pietų Amerikos lietuviai.
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Anglijos lietuviai, Latvijos lietuviai, Afrikos, Australijos ir pagaliau Vilniaus krašto 
lietuviai. Jie atvažiavo į tėvu žemę pasisemti dvasinių jėgų ir parodyti ką jie yra pa
siekę fizinės kultūros srityje. Jų pasirodymai buvo gražūs ir jie nusipelnė daug laimė
jimų. Mes irgi nemenkai pasirbdėme savo išore. Tačiau išviršinį pasirodymą turėjo 
lydėti vidujinė tautos kultūra, šito kaip tik teko pasigesti. Visoje mūsų olimpiados 
programoje dominavo fizinė kultūra — įvairus sportas ir mažai reiškėsi dvasinės kul- 

t . ... ■ ' . &

tūros pradų. Mes čia mažai tegirdė j ome dainų, muzikos. O šitie dalykai kaip tik mū
sų olimpiadą būtų padarę lietuviškesnę ir turiningesnę. Mums, moterims, malonu pa
žymėti, kad matery s šioje olimpiadoje gražiai pasirodė ir pasiekė puikių rezultatų taip:

100 mtr.šepaitienė (š. S-ga) nubėgo per 13,2 sek. ir laimėjo aukso medalių; 200 
mtr. Šepaitienė — 26,8 Liet. r. ir aukso med.; 80 met. su kliūtimis laimėjo Blažytė (Ame
rikos lietuvė) — 14,1 ir aukso med. Ieties metime I-mą vietą laimėjo Višinskaitė 30,32 
mtr. aukso mėd. Šuolį į tolį šepaitienė 5,31 mtr. Liet, rekordą ir aukso med. šuolį į aukš
tį Zienčikditė (Tauragės mokyt, sem.) 1,41 mtr. Liet, rekordą ir aukso med. 400 mtr. 
bėgime moterims pirmą vietą laimėjo šepaitienė 64,2 sek. — aukso med.

Už plaukimą laimėjo: 100 mtr. nugara moterims aukso med/šaviraitė (š.K.J.K.) 
1,51,7.

100 mtr. laisvu stilium moterinis aukso med. Kristaitytė (J.S.O.) 1,39,6.
200 mtr. krūtine moterims širvaitienė (Š.K.J.K.) 3,47,9, aukso med.
šuoliai moterims Jakobenkaitė (š.K.J.K.) 1,30,6 mįn. L. rėk. ir aukso medalis. 
Aukso medalius už tenisą laimėjo: moterų vienete — V. Ščiukauskaitė. Moterų 

dvejete -— seserys ščiukauskaitė s.

• Pirmoji darbo šventė, kurią organizavo Darbo Rūmai buvo rugpiūčio mėn. 
14-15 dien. Kaune. Joje dalyvavo per 30.000 darbininkų: iš provincijos ir Kauno, šven- 
tės programoje buvo darbininkų sporto varžybos, eitynės su vėliavomis, plakatais svei
kinti V. Prezidento, prie Nežinomojo Kareivio kapo, chorų varžybos, darbininkams kon
certas, kanklių koncertas ir kt. šventės proga Vidaus Reikalų Ministeris S. Leonas įtei
kė darbininkams medalius, kuriais vyriausybė juos apdovanojo už darbštumą ir sąži
ningumą.- Medalius gavo apie 80 darbininkų, iš jų dešimt moterų darbininkių bei tar
nautojų apdovanojo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinų medaliais. II 
laipsnio ordino medalius gavo: „Spindulio“ spaustuvės darbininkės: Magda Zareckienė 
ir Juzė Baužienė, „Tilkos“ fabriko darbininkė Juzė Rinkevičiūtė, „Musalito“ saldainių 
dirbtuvės darbininkė Veronika Jurkūnaitė, Kariuomenės Intendantūros siuvyklos kirpė
ja Apolonija šepetienė, „Birutės“ fabriko Šiauliuose darbininkės: Emilija Samulienė ir 
Julija Keraitytė, „Paramos“ bendrovės pardavėja Elena Vilkaitė, „Florance“ fabriko 
Kaune darbininkė Elena Janušauskienė ir Astravos malūno Biržuose darbininkė Irena 
Gailiūnienė.

• Šaulių moterų stovykla Palangoje. Rugpiūčio 1 d. Palangoje buvo atida
ryta šaulių moterų stovykla. Stovykloje vyko treji kursai: sporto, sa
nitarijos ir ūkio. Sporto kursuose šaulės buvo rengiamos, kitų metų
sporto šventei ir valstyb. kūno kult, ženklui įgyti. Sanitarijos kursuose klau
sytojos buvo supažindinamos su sanitarijos darbo organizavimu rinktinėse ir mokomos 
pirmosios pagalbos tiekimo lauko apystovose. Ūkio kursuose stovyklautojos buvo ruošia
mos rinktinėse organizuoti moterų šaulių tiekimo darbą ir praktiškai mokomos virti 
lauko virtuvėse. ’

Stovyklai vadovavo Klaipėdos rinkt, moterų, šaulių vadė K: Gudelienė.
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• Moterys sklandymo mokykloj. Šiemet sklandymo mokykla Nidoje 
.mini veikimo penkmetį. Per tą penkmetį mūsų sklandytojai tiek pažengė sklandymo 
moksle, kad šiais metais Lietuva iškovojo šiame sporte antrą vietą pasaulyje. Per pen- 
kius metus mokykla išleido 521 įvairių laipsnių pilotų, šiuo metu mokykloje yra 4 mo
terys — 3 lietuvaitės: P. Briedytė, mokytoja, iš Joniškio, turinti jau aukštesnį B pilotės 
laipsnį; B. Obelenytė studentė, — A pilotė, ir J. Leonavičiūtė, mokinė, pradedanti, 
abi iš Kauno ir viena olandė studentė, labai gabi sklandytoja, turinti jau aukščiausią 
C pilotės laipsnį.

• Užsienio žurnalistės pas mus. Šią vasarą Lietuvą aplankė bulgarų žur
nalistė ponia Tswėtana Wranska, literatūros laikraščio „Literaturen Glass“ bendradar
bė, kuri įdomavosi apie lietuvių literatūrą ir meno gyvenimą. Lenkų žurnalistė Anna 
Zahorska, laikraščio „Rzeczpospolita“ bendradarbė, Lietuvoje išgyveno visą mėnesį ir 
rinko medžiagą knygai apie Lietuvą. Amerikietė žurnalistė Winthrop, žurnalo „Ke- * '. - . * • : 
liavįmo naujienos“ bendradarbė, automobiliu apvažiavo Lietuvą.

• Rašytoja A. Žagrakalienė, mūsų bendradarbė, ir mokytoja Ušeraus- 
kaitė vasarą lankėsi Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Latvijoje, kur 
susipažino su moterų judėjimu,'moterų spaudos organizacija ir užsimezgė ryšius su tų 
kraštų kai kuriomis moterimis rašytojomis. Be to, p. Žagrakalienė parsivežė didelį ba
gažą Skandinavijos moterų rašytojų raštų, iš kurių keletą mano versti į lietuvių kalbą.

< ■ ' *

• Rašytoja Karolė Pažėraitė paskirta į Lietuvos pasiuntinybę Varšuvoje. 
Į savo tarnybos vietą rašytoja jau išvyko.

• Rašytoja S. Čiurlionienė vasarą viešėjo Suomijoje, kur padarė kelionę 
po kraštą. Rudenį ji dalyvaus XIX Tautų Sąjungos sesijoje.

• Rašytoja P. Orintaitė šiomis dienomis išvyko į Berlyną, kur bibliotekoje 
rinks medžiagą savo naujam istoriniam romanui. Be to, rašytoja-šią vasarą yra įda
vusi „Sakalui“ išleisti naują novelių rinkinį „Jurgučio pieva“.

'1 . ’ - - I ■ - ’ .

• M. Avietėnaitė, U. R. M. Spaudos Biuro viršininkė, yra paskirta Pasaulinės 
. ■ • • • 1

1939 m. parodos New Yorke Lietuvos skyriaus generaliniu komisaru. Ji parodos reika
lais su inž. Šalkausku išvyko į Ameriką. Grįž už poros mėnesių.

• Visuomenės veikėja F. Grigorienė, Tautų Sąjungos Generalinio Sek
retoriato kviečiama išvyko į Ženevą dalyvauti Tautų Sąjungos rudens sesijoje, kur su
sipažins su Tautų Sąjungos darbais bendrai ir ypatingai su darbais, kurie apima tarp-

1 tautinę socialinę moterų ir vaikų būklę.
' • . • • k i / . .

■ . . ■ t

• J. Gerulaitytė, „Eltos“ redaktorė, paskirta „Eltos“ vyriausiu redaktoriumi.
• Jeva Andrulytė nuo šio rudens paskirta Šiaulių mergaičių valstybinės gim-

• b . •

nazijos direktoriumi. J. Andrulytė anksčiau dirbo Kauno — Šančių gimnazijoje ir ak- 
tyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje.

• Rašytojoms pensijos. Rašytojai Sof. Čiurlionienei paskirtą 600 litų pen
sija mėnesiui ir Julei Pranaitytei — 250 litų mėnesiui.

' .z
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• Mokytoja L. M ajienė, Brazilijos lietuvių moterų veikėja, vasarą, viešėjo 
Lietuvoje, čia ji gyvai domėjosi moterų judėjimu ir moterų spauda. Buvo atsilankusi 
„Naujosios Vaidilutės“ redakcijoje ir pažadėjo parašyt apie Brazilijos moterų švietimą, 
nes ten ypač būdinga, kad pradžios mokslas paskirtas išimtinai’moterims.

• Dailininkė Sofija Urbanavičiūtė, prof. Bulgaho asistentė Vilniaus 
Stepono Batoro universitete, išvyko į Paryžių studijų pagilinti. •

• Amerikos lietuvė dainininkė Bronė Kasiulytė pirmą, kartą, viešėjo Lietuvo
je. Atsisveikindama su Lietuva mūsų radiofone padainavo keletą dainelių. Br. Ka
siulytė dainos meną studijuoja Clevelando Muzikos Institute.

• Žemaičių dailininkų parodoje Telšiuose savo kūriniais dalyvauja: 
keramikė Br. Bakutytė, tapytoja E. IdzeleviČiūtė, grafikė L.Vaineikytė. Iš viso parodo
je dalyvauja 17 žemaičių dailininkų, išstatė per 120 kūrinių.

• Lietuvės atstovės tarptautiniuose kongresuose. V. Lozoraitienė ir Fr. Pik- 
čilingienė dalyvavo Tarptautiniame Moterų Tarybos kongrese Edinburghe 
š. m. liepos mėn 11-12 d. Po kongreso jos aplankė lietuvių koloniją Glasgowe, kur pa
darė pranešimus apie Lietuvos moterų veiklą. P. Treiderytė dalyvavo Baigusių Aukš
tąjį mokslą Moterų S-gos suvažiavime Londone.

• Prancūzija. Pagalbos motinoms sąjunga įsteigta 1920 m. Jos uždavinys pa
dėti pavargusioms šeimų motinoms jų darbuose, vistiek kokia jų būtų socialinė padėtis. 
Siunčiama į jų namus talkininkės, kurios padeda aprūpinti vaikus ir dirba namų ruo
šos darbus, arba motinas pavaduoja, jeigu jos dėl sveikatos negali atlikti namų ruošos 
darbų, ypač gimdymo, susirgimų metu.

Be to, šeima gali pasiųsti minėtoms talkininkėms drabužius taisyti. Už šį darbą 
atlyginimą moka šeimos. 1937 m. Pagalbos motinoms sąjunga įvykdė: 2.114-kai šei
mų pagelbėta, 46.645 darbo dienos atliktos šeimose, 465 talkininkės ir 106 drabužių 
taisytojos dirbo šeimose; 

1

• Šv. Kazimierio Mergaičių Gimnazija, (anksčiau buvo „Saulės“) švenčia pen
kiolikos metų sukaktį. Per tą laikotarpį gimnazija išleido 10-tį abiturienčių laidų, 
baigė 245 mergaitės, iš jų -keliolika yra bagusių specialius ar aukštuosius mokslus. Su
kakčiai paminėti Lietuvos šv. Kazimiero Seserų kongregacija išleido gražiai iliustruotą 
leidinį. -

• Ordinais apdovanotos moterys. Valstybės Prezidentas Tautos šventės pro
ga apdovanojo šias moteris: Vytauto Didž. Ordino V-ju laipsniu Albinų Gervaitę - 
Dumtyrienę, Kotryną Paliulytę, Veroniką Černienę, Eleną Gimbutienę, ūkininkę Oną 
Daugėlienę; jD. L. K. Gedimino Ordino V-ju laipsniu: Joaną šemiėnę, Niną Janiną 
Grigaliūnienę, Oną Martinaitienę, Elzbietą Stačiokaitę ir Emiliją Malinauskienę.

• * .* . ■ *

Vytauto Didžiojo 3-jo laipsnio medaliu apdovanojo: Amelę Stankevičienę, Konstan
ciją Steikūnienę, Zuzaną Girdvainytę, Pauliną Daniūnaitę, Liudą Kelpšaitę, Pranę 
česnienę, Stasę Sarkienę, Stefaniją Mineikytę, Mariją Blažienę, Veroniką Adriskaitę, 
Liuciją Kazilionienę, Veroniką Tekorienę.

79



Kaimo mergaitėms mokykla. Varniuose atidaryta kaimo mergaitėms mo
kykla, kurioje mokslas truks ligi šių metų galo. Bus mokoma mitybos, virimo, kepi
mo, konservavimo, namų tvarkos, vaikų auklėjimo, higienos, daržininkystės, sodinin
kystės, gyvulininkystės1 ir kitų su namų apyvoka susijusių dalykų. Be teorijos daly
kų bus mokoma ir praktiškai darbus atlikti. Tai yra pirmoji Lietuvoje tokio tipo mer
gaitėms mokykla. Ji atidaryta bandyti, ir jei bandymas pasirodys gyvenime tinkamas, 
tai ateityje atokių mokyklų bus daugiau steigiama. Į šią mokyklą priimtos 25 mergai
tės. Mokslo metu bus kreipiama reikiamas dėmesys ir į mergaičių auklėjimą. Visos 
mergaitės - turės gyventi prie mokyklos esančiame bendrabutyje, kurį prižiūri apskri
ties namų ūkio instruktorė.

• Savanorių kūrėjų kongresas. Pirmą kartą savanoriai kūrėjai rugsėjo mėn. 
7 d. buvo susirinkę į savo kongresą Kaune, šeši tūkstančiai mūsų kovų už Nepriklau
somybę dalyvių išsirikiavę žygiavo Kauno gatvėmis, ir linksma ir griaudu buvo juos 
matyti. Iš Vyriausybės ir visuomenės mūsų pirmieji karžygiai susilaukė gražaus res- 
pekto. Pirmiesiems kritusiems kovose už Lietuvos laisvę: kareiviui Povilui Lukšiui ir 
karininkui Antanui Juozapavičiui Karo Muziejaus sodely buvo atidaryti ir pašventinti 
naujai pastatyti paminklai. Kelias dešimtis savanorių kūrėjų Valstybės Prezidentas 
apdovanojo Vytauto Didžiojo ordinais ir medaliais.

• Kinų partizanų vadei Feng Wen - Kuo sukako 57 metai amžiaus. Ji su sa
vo drąsiais kinų partizanų būriais veikia japonų užimtose vietose. Tai moteris, ku
riai dar jaunai teko pergyventi įvairius japonų žiaurumus. 1895 m. japonai įsiveržę 
į Kiniją nužudė jos tėvus, 1933 m. ją su vyru ir aštuoniais vaikais išvarė iš jų ūkio

. — . ■ I . ■ . ■ ■ • ■ •

Mandžiūrijoje. Dabar ji ryžtingai kovoja su okupantais. 
€ , *

• Palestinoje moterys irgi kovoja. Arabės visomis išgalėmis padeda arabams 
sukilėliams: jos pristato ginklus, maistą, teikia žinias. Daugelis arabių už šią 
talką yra net nuteistų kalėti, tačiau tas jų neatbaido teikti pagalbą saviesiems. Žy
dės, kultūriniu žvilgsniu stovėdamos aukščiau, dar sumaniau padeda kovojantiems žy
dams, jos net sargybinių pareigas eina, patruliuodamos gatvėse ir prie namų.

a

• Ponia Mitchėllienė, gen. Mitchellio našlė, iš Kanados vėl atvyko į Lietuvą. 
Ji nori susipažinti su Lietuvos jaunuomenės auklėjimu. Su ja kartu atvyko p. El- 
woodaite.

• Gamtos Draugo ekskursija. Jau kelinti metai Gamtos Draugas vasarą 
rengia moksleiviams ekskursiją, mūsų upėmis, šiemet ekskursijoje dalyvavo apie 300 
mokslus einančio jaunimo. Ekskurisja garlaiviu iš Kauno plaukė pro Jurbarką pas 
senelį Martyną Jankų, iš ten leidosi į Kuršių mares, aplankė Nidą, Palangą. Ekskur
sija užbaigta Kretingoje atskiromis mergaitėms ir berniukams rekolekcijomis. Ekskur
sijai vadovavo kun. Barauskas.
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1) Madinga skrybėlė

sviesus

3) Būdingas radikiulis

2) Tamsus kostiumėlis ir 
paltas.
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prisiusią paminėk
Kun. ]. Stankevičius, T. Lic., DIEVAS PRIGIMTOJO PROTO IR AP- 

REIŠKIMO ŠVIESOJE, Autoriaus leidinys. 160 pusi. Kaina Lt. 2.—
Tėvas Damozas Dauveau, O. F. M. . NUOSTABUSIS ŠV PRANCIŠ

KAUS ASYŽIEČIO GYVENIMAS. Vertė Juozas Povilonis? Pranciškonų 
Pasaulio leidinys. 128 pusi. Kaina Lt. 2.—

Kun. Pov. Jakas. IEŠKAU ŽMOGAUS. Išleido „Švyturio" Knygy
nas. 379 pusi. Kaina Lt. 4.—

Pro f. Steponas Kolupaila, Mūsų vandens keliai. Skautų Aido leidi
nys. 200. pusi. Kaina Lt. 2 —

Anna von Kiaune, KAIP KARALIUS IŠSIGANDO. Vertė Antanas 
Masionis. Vertėjo leidinys. 249 pusi. Kaina Lt. 2,50.

Dr. Germantas, PASAULIO POLITIKOS POSŪKIS. Spaudos Fondo 
leidinys. 176 pusi. Kaina Lt. 2,50. I

Kauno Šv. Kazimiero Mergaičių Gimnazija 1923-1938. Lietuvos Šv. 
Kazimiero Seserų kongregacijos leidinys, 1938 m. 106 pusi. Kaina ne
pažymėta.

Ona Miciūtė. ŽIBURIAI PELKĖSE. Eilėraščiai. Meno ir Linteratūros 
Dr-jos leidinys. Vilnius, 1938 m. 84 pusi. Kaina nepažymėta.

NAUJI MARIJONŲ LEIDINIAI
Jonas Šiožinys, SMĖLIO NAMELIAI. Viršelį piešė ir iliustravo V. Z. 

Stančikaitė. Kaina Lt. 1,—Marijonų leidinys.
Kum A. Petrauskas MIC, KARO LIEPSNOSE IR GINKLŲ ŽVANGE

SY. Viršelis P. Kazlausko. Kaina Lt. 1,— Marijonų leidinys.
Jon Svenson, NONIS PASAKOJA. Vertė J. Būga. 171 pusi, tekste

14 paveikslų. Viršelis dail. Vk. Poliakovo. Kaina Lt. 2,— Marijonų■ • . ■ . • 
leid. —

Matas Grigonis, GĖLIŲ KALBA DARŽELYJE. Du vaidinimėliai. 
Kaina 50 et. Marijonų leidinys.

Just. Klumbys, JURGIS FRASS ATI. Fotografinės nuotraukos krei
diniame popiery. Kaina Lt. 1,50. Marijonų leidinys.

Didelio sportininko, alpinisto, bet kartu kilnios sielos ir šviesaus 
pavyzdžio jaunuolio studento Jurgio Frassačio kelias. Mūsų šaunie
siems sportininkams rekomenduotina knyga.

Leidėja - redaktorė O. GAIGALAITĖ - BELECKIENĖ
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NAUJOS SAKALO KNYGOS

Lew Wallace, BEN-HUR AS. Kristaus laikų apysaka. I tomas. Iš
vertė ir komentarus parašė F. Neveravičius. Iliustruota kino f ilmos pas
tatymo nuotraukom, kreidiniam popieriuje. „Jaunimo Biblioteka" Nr. 2. 
264 psl. Kaina Lt. 2,50.

EL LITOVA POEZIO. Lietuvių poezijos antologija esperantiškai. 
Išvertė ir redagavo P. Lapienė. 198 psl. Kaina Lt. 3. Geresniame pop. 
— Lt. 4. Viršelį piešė dail. P. Raudovė. Tai pirmasis nelietuvių kalba 
toks pilnas ir taip gerai suredaguotas mūsų poezijos leidinys. Jame 
vertėjas nepraleido nė vieno žymesnio liet, poeto, nežiūrint nei literatū
rinės srovės, nei ideologijos. Antologijoj yra liaudies dainų ir 45 poetų 
eilėn vertimai. -

Gonzague de Reynold. TRAGIŠKOJI EUROPA. Naujųjų laikų re
voliucija. Vertė B. Stočkus. II ir III dalys. 290 psl. Lt. 2,50.

Šiose dalyse aktualaus veikalo, jau ir Lietuvoje susilaukusio dau
gelio skaitytojų, autorius aprašo „naująsias" valstybes, atsiradusias po 
demokratinių valstybių, ir jų vadus; su kai kuriais, kaip pav. Musso
lini, G. de Reynold pats pažįstamas ir moka reljefiškai charakterizuoti. 
Po fašizmo ir nacionalsocializmo nagrinėjimo ir kritikos autorius daro 
originalias valstybių ir civilizacijos palaikymo išvadas, vertas didėlio 
dėmesio ir susigalvojimo.

V. Burkevičius, LIETUVOS MOKYKLA PRIEŠ DIDĮJĮ KARĄ. Kauno 
Gubernijos pradžios mokyklų padėtis 1907—1914 metais. Did. formato 
64 psl. Iliustrota. Lt. 2. Šiame leidinyje autorius, buvęs to meto mo
kytojas, duoda vertingų žinių — atsiminimų apie liet, mokyklas nuo 
1907 metų, vartotus jose vadovėlius, mokytojo ir valdžios santykius, 
„daraktorių" mokyklas ir apskritai apie visą to meto mokslo pddėtį, pa
lyginus su šių dienų mokykla. '

7. Paleckis, PASKUTINIS CARAS. III dalis. 216 psl. Lt. 2,50.

E. R. Burrough (Tarzano autorius),'PELUSIDARAS. Vertė J. Kuša. 
„Populiaroji Biblioteka" Nr. 10. 182 psl. Lt. 1,50. Su dideliu fantazijos 
lakumu žinomasis rašytojas piešia naują fantastinę šalį, kurioje vyksta 
gražiosios Dianos ir jos gerbėjų nuotykiai.

B. Rutkauskienė (sulietuvino), PABĖGĘS MEILUŽIS. 1 v. komedija 
iš miesčionių gyvenimo. Su nedaug veikėjų, lengva pastatyti gyva, 
įdomi, su teigiama mintim komedijėlė liaudies scenai. Liaudies Teat
ras Nr. 9. Lt. 1.
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Į ŠŠ. Jėzaus Širdies Kongregacijos laikomą Mergaičių Ž. Ž.Ūkio Mo
kyklą mokinės priimamos baigusios pradžios mokyklą, nebaigusios 
turi laikyti įstojamuosius egzaminus. Amžius — nejaunesnės 15 metų. 
Prie mokyklos yra bendrabutis. Mokslo pradžia spalių mėn. 1 dieną.

Įstojamieji egzaminai rugsėjo mėn. 30 dieną*
Ten pat Seserų laikomi dviejų metų amatų kursai. Mokinės priima
mos baigusios pradžios mokyklą. Mokslo pradžia rugsėjo mėn. 15 d. 
Įstojusios gali sau pasirinkti mėgiamą specialybę, pav., siuvimą ar

mezgimą ar abu kartu.
Prašymus galima siųsti šiuo adresu: Antalieptės paštas, Ūkio Mo- 

kyklos Vedėjai, arba Amatų Kursų Vedėjai.

Šeimos turtas Ll ET Ū K I O siuvamoji mažina
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