
MOTERIŲ SKYRIUS. 
LAIŠKAS REDAKCIJAI. 

Matant “Kataliko” Re- 
dakciją įvedant savo gerbia- 
mam laikraštyj skyrių, pa- 
švęstą moterų reikalams, 
reikia labai pasidžiaugti. 

Moterių draugija “Ap- 
švieta” svęikina “Katali- 
ką” su taip geru užmany- 
mu, linkėdama geriausios 
pasekmės pradėtame darbe. 
Minėtos moterių draugijos 
mieriu taipgi yra budinti 
iš saldaus miego musų sesu- 

tes,' bet ikišiolei trūkstant 

geresnių spėkų, o iš šalies 
niekam nepagelbint, mažai 

ką gero galima buvo ir nu- 

veikti. 
Dabar matant, jog musų 

* 

laikraštija pradeda rūpintis 
moterių reikalais, ; galima 
tikėtis spartesnio darbo ir | 
moterių apšvietime. Taigi 
moterių draugijos “Apšvie- 
tos” kelios narės sutarę 
pirmiausiai pasižada “Ka- 
talikui” tame darbe sandar- 
bininkauti, rūpindamos pa- 
gelbėti ir tą darbą pastū- 
mėt pirmyn. Nors mes ir 

silpnos jaučiamės šiame 
darbe, betgi pagal savo iš- 

galę stengsimės darbuotis 
ant mus apleistos dirvos, ti- 
kėdamos, jog musų silpnu- 
mą visuomenė nepanieldns. 

Sesutes! Netik mus ke- 

lią yra pareiga dirbti ant 
šitos apleistos dirvos, bet 
tai yra pareiga mus visų. 
Gana mums miegoti ir ilgas 
metų eiles nepabusti! Kil- 
kime ir budinkime kitas 

musų sesutes! Gana mums 

visokių bedieviškų besipra- 
v.ardžiavimų!. Nesiskirs- 
tykini i partijas, bet dirb- 
kime visos išvieiųrtikėjimiš- 
kas nuomones pasilaikyda- 
mos kiekviena sau, nes 

siekiant prie apšvietos 
tikyba galima nekliu- 
dinti. Atminkim, kad 

įaigu mes ir toliau taip mie- 

gosim kaip ikišiol, tai lik- 
sime amžinomis vergėmis ir 
pastumdėlėmis. Taigi lai- 
kas rūpintis savais reika- 

lais, nes mes pačios geriau- 
siai suprantame, ko mums 

reikia, idant galėtumėm sa- 

ve apšviesti ir pavyti kitų 
tautų moteris, nuo kurių 
mes taip toli .esame atsilikę. 

: Todėl švieskimės! 
Moterių Dr-jos “Apšvie- 

tos” pirmininkė, 
K. Katkevičienė, 

Chicago, III. 

LIETUVE IŠEIVĖ. 

Pereitą sykį šioj vietoj 
“Kataliko” Redakcija, pa- 
minėjo, kas ir kuom lig šiam 
laikui yra lietuvė-išeivė čio- 
nai, Amerikoje, ir kuomi ji 
skiriasi nuo amerikiečių 
moterių. Skirtumas žymus 
ir kiekvienai skaitytojai pa- 
aiškėjo, kaip tai didžiai liū- 
dname padėjime stovi musų 
tautos ateitis, jei musų 
gražioji lytis nesupras sa- 

vo priedermių, kaip kad 
anas senai jau supratus sve- 

timtautė moteris. 
Už tokį žymų lietuvių 

moterių atsilikimą užpaka- 
lyj kitų tautų, jų niekas ne- 

gali kaltinti, jei atsimįs mu- 

sų moterių padėjimą Lietu- 
voje seniau ir dabar. Nors 
nekurie Didžiosios Lietu- 
vos laikraščiai linksmai 
skelbia, jogei tenai, pav. 
Kaune, moterįs turinčios ir 
savo draugijas, ir savo laik- 
raštį j&ardu “Lietuvaitė”, 

ir pačios savo pažangumu 
norinčios, nors nepralenkti, 
tai nors pavyti savo vyrus 
ir brolius. Teeiau mums iš 
tokio apsireiškimo nėra ko 

džiaugties, kadangi ten 
draugijas tveria kelios inte- 

ligentės, tai vėl šiokios-to- 
kios “apšviestunės”, mies- 
to ponu tarnaitės ir kitos 

amatininkės, ty. tos visos, 
kurios išbridusios, taip sa- 

kant, iš kaimo purvų ir tu- 
nai kiek-tai “apsišvarinu- 
sios”. Bet kas ligsiol vei- 
kiasi Lietuvos kaimuose f 
Ar ten moterų tarpe sutik- 
sime gal kokį pažangumų, 
gal matysime svietiškų kny- 
gelę ar laikraštį' 'skaitant? 
Kaimuose viešpatavus vieš- 
patauja tanjšybė, o delei 
šios skurdasį vargas ir am- 

žinos,niotėrimš nelaimes; 
Jei kelios " moterįs inteli- 

gentės,' kurios paprastai tik 
susirinkimuose priesiejus 
reikalui lietuviškai prakal- 
ba, susimetusios išleidžia 
laikraštėlį, o pastarų jį tur- 

tingesnių : ūkininku švie- 
sesnės mergaitės paskaito 
— tai dar nereiškia, jogei 
Lietuvos moterįs jau iš sa- 

vo amžinojo snaudulio išbu- 
dusios ir nereikia jų tuo 

“pažangumu” džiaugties, 
bet tik anų vargus-varge- 
lius apraudoti, taip kaip 
raudota seniau, kuomet dar 
lietuviais Amerika nebuvo 

pažinota. 
Todėl ir negalima lietu- 

Įvės moteries kaltinti už jos 
atsilikimą savo tautos ir 
visuomenes darbuose. Ne- 
suteikiama jai prigulintis 
pnokslas, nereikia iš jos ko 

į daugiau ir reikalauti;! '; 
| Griškime dabar -prie* 
Amerikos lietuvių moterių. 
Jos visos išeivės, tarp jų in- 

teligenčių kaipir nėra. Gal 
inteligentes ant pirštų ir 

suskaitytum, bet: kad ir 

joms nelemta čionai,' Ame-* 
rikoje, ponauti, kai kad .ne-' 
kurioms panelėms Kaune 

gyvenant. O paprastoji-gi 
išeivė-moteris — tai amži- 
no skurdo pelė, tokia pati 
kai kad ir Lietuvos kaime 
jos sesutė. Jos niekas ne- 

paguodžia, niekas nesutei- 
kia gero patarimo, neišta- 

ria linksmo žodelio. Grum- 
tis per dienas su vaikeliais, 
;ė vakarais ir rytais su 

burdingieriais, kuriuos rei- 
kia apvalyti ir pavalgydinr 
ti. Gerai dar, jei kuri vyrų 
turi gerų žmogelį* bet-jei 
kokį laidokų —: pražuvus* 
amžinai... 

Esama ir moterių, žino- 
mas dalykas, ne pilnų dory- 
bėmis, esama ir jų laido- 
kaujančių, bet apie tai kitu- 
syk. Tik dabar norėčiau 
dar štai kų pasakyti. 

Su svetimtautėmis mes 

tuo tarpu nesusilįginsime ir 
nenorėkime jų dabar vyties 
ir jų pėdomis sekti. Svetim- 
tautės apšviestos, štai jos 
jau siekia tokius žymius da- 
lykus į savo rankas pagrieb- 
ti, kai kad štai susilyginti 
teisėmis su vyrais šalies po- 
litikoje. Mums tas pada- 
ryti negalima, mes perdaug 
tamsios ir be supratimo, 

į Tečiau ir mes turėkime 
viltį nors tolimesnėj atei- 
ty. 

į Visupįrmu mums pride- 
ra kreipties į savasiąs in- 

tėligentes-moteris. 
Jus, tautietes-inteligen- 

tes, pirmiausiai mus mote- 
ris-išeives ir čionai tamsy- 
bėje skęstančias, suvienyki- 

te, išmokinkite skaityti, 
pramokinkite rašyti, duoki- 
te mums į rankas apšvietus 
žibintuvą, o mes jums iietik 
busime dėkingos, bet7 po- 
draug su jumis stengsimės 
pavyti pažangoje kitų tau- 
tą moteris ir išauklėsime 
sveikus ir mylnieiūs .savo 

tautą vaikus. ; » 

Taigi pas jumis, ^inteli- 
gentes, prašome' -.pagalbos, 
neleiskite mums taiklu la- 
žinėje leisti nenaudingai sa- 

vo dienas.' ■ 
* 

Suvienykite mus ir ap- 
svieskite, o to vaisiai, bus 

snntenopi. -v. •... į 

AgHė- M; 

iš-^Gįaoągo. •Į 

BAISUS 
’f -- V. 

Iš t,a Šalie, HkZĮi^mi.-į 
angliškus jaįkr^ius^tęti 
kas buvo praneštu ’&Z?,:. 
-‘‘Miko Mažiiro pati’ (len- 

kė) nuėjo ant k'aifelb liran- 
to, ir, prisirišus prie savęs 
kaklaraiščiu dvi savo dukre- 
les — dviejų ir kettu‘ių me- 

tų, — įšoko su anomis į ,Įp- 
lų vandenį. 
aukų 1 a vona i' įŠų^tJk^pĖSėk- 
ta ir ištrauktai ̂ ^To ^tlgŠ- 
nio priežastimi bUVo blogas 
moterystėje sugyvėftiinas ir 
stoka pragyvenimui būdų1’. 

Motina ir du vaikeliai... 
Reikia suprasti motinos šir- 
dies jausmus, kad. supratus 
gerai, kiek toji.. nelainim- 
ga moteriškė iškentėjo.' Ne- 

galėjo ilgiau šiame. :ašarų 
klonyj gyventi, nes j regis 
jos vyras daug girtavo ir 

jg daužė... Taiptas bent pra- 
matoma. Ir motina, buda>- 
ma nusiminime^i nenorėjo 
ant svieto tokiam pat likt- 
mui palikti savo mažytes 
dukreles, taigi ana® su sa- 

vimi ir pasiėmė.*. Mat, mo- 

teriškė šiame sviete- vis- 
vien yra beginklėj tat kam 
turėtų jos likusios dukrelės 
vargelius vargti... Neramu 
darosi dusioj e ir mintyse 
skaitant tokius dienos fak- 
tus. Ir atsiliepia,,.piktai 
ausyse nekuriu^ musų vyrų 
tokie moralės, pamoldniuiai: 
“sėdėk sau, žiiiėng,. namie, 
saugok namų židinį, buk 
motina, o vįsupirm,ų..1pati, 
uekuomet neapleisk .namų 
be mano speeijalįo,;; leidi- 
mo...” 

Kaip tai kruvinai šypso- 
si šiandieninis gyvenimas, 
pasirėmęs ant tų pamokini- 
mų i tarinio -Trr, gyvenimas 
sypsosi ir baisiai liriužudo 
itaotinų su vaikučiais*'-.n. 

Į Taip neturėtu- būt. v > At- 

žagareiviai ir iš prigimimo 
Vyrai barbarai privalėtų -at- 

minti, jogei tie-laikai pra- 
ėjo ir jau nesugrįš,-- kuomet 
moterimis arta ir akėta, 
kuomet anos laikyta sutvė- 
rimais be dūšių, kuomet lai- 

kyta namuose uždarytos lyg 
kokios amžinos kalinės. 
Tiesa, pas Azijos ir Afri- 
kos nekurias neapšviestas 
tautas moteris senoviškai 
vis dar spardoma, laikoma 
vyrų verge, bet jau nūdien 
ir tuos kraštus Europos ei- 
yilizaeija pasiekia ir tam- 

sybėse paskendusias tautas 
apšviečia, tolydžio ir pačių 
moterį ištraukia iš vargų 
klano. 

Tai kas jau sakyti apie 
mūsiškes moteris? Mūsiš- 
kės moterįs šiandien sau sa- 

varankiškai privalo- užsi- 
dirbti kasdieninę duonų ir 
suprasti gyvenimo bėgį, ir 
tokias taigi moteris ar-gi 
galima laikyti vyrams ver- 

gijoje ir tamsybėje, senuo- 

se prietaruose, buk. moteris 
jra bedušė, o kaipo tokį ng-J 

galį but ̂ lljį Vyriškiams ? 

Net taspbe^alįma ir netu- 
rėtų taip^'tolųiu Įbuti. Bet 
podraug primenama ir pa- 
čioms moterims nors savo 

dukreles fsviesti, idant jos 
ateityj turėtu gerų ginklų 
kovai su pragyvenimu ir, 
idant nei3 viena anų negalė- 
tų žengti tos nelaimingos 
lenkės pėdomis. 

Apsišviečius moterims, 
vyrai-brutaliai turės išnyk- 
ti, nes jie pamatys,, jogei 
su šviesia moterimi neleng- 
va kovoti ir turės anuose 

visoks brųtališkumas ir 

barbarizmas žūti, o moteris 
pasiliks lygi vyrui. 

Bus tikrajpięvo palaima. 

KAIP PAŽINTI SERGAN- 
TIS KŪDIKIS? 

; i.: ; ; y.. y- v T' 

Tasai klausimas kiekvie- 
nai motinai' svarbus, kadan- 

gi^pažinti kūdikį sergančiu, 
ir kuogreičį,ausiai išpradžių 
tų nelaimę lino kūdikio pra- 
šalinti motinai nereikia 
didesnės laimės ir džiaugs- 
mo. .... | 

Kūdikį sveiku skaitome 

tuokart, kuomet jo orga- 
nizmo veikimui. niekas ne- 

kenkia, kuomet kūdikis val- 

go, geria, ųpega ir visa sa- 

vo amžiui pęigimta linksmy- 
be žaidžia., : 

Kad pažinus, ar kūdikis 
turi normalinį stovį, ar gal 
serga, reikalas -mokėti su- 

skaityti jįo pulso tvaksėji- 
mą, ir išrr^ątiįoti jo kūnelio 

temperatūrą — ir tik tais 
budais galinta patirti, ar 

kūdikis yra Veikas, ar turi 

gal karštį* * ^ 

Kad išbandžius kūdikio 
į pulso tvdksėjimą; pakanka 
pridėti viftną %rba du pirš- 
tu prid ifiikttkio rankutės 
riešo ir p&t}ijfimdtą Suskai- 
tyti pulse* jšakfrniį. Reikia 
žinoti, jogei kūdikio pulso 
plakimas, žiūrint į jo am- 

žiij, pasiduoda permainoms: 
'pas naujagimius pulsas mi- 

nutėje suplaka 330 kartu, 
pas vienmetį ^ 100 kartą, 
paskiau --{XV ir taip laipsniš- 
kai nupuola kaip pas suau- 

gusius. Kūdikiui susirgus 
šiltine pulsas'muša smar-* 

kiau ir tankia ui ; 

Išmatavimui kūdikio 
karščio laipsni, imasi tam 
tikras geras termometras. 
37° ir 37,5° C. — tai reiškia 
normalinį stovį; bet jei tem- 

peratūra bus aūgštesuė — 

reiškia kūdikis 1 turi karštį, 
peikia dar tas žinoti, kad 
kuomet normalinio stovio 
smogus mi imtoje alsuoja 20 

kartų, tai kūdikis tiro pačiu 
laiku net 35 kartus. 

Rūpestinga motina visuo- 
met suskaitys kūdikio alsa- 
vimo skaitlių, kuomet pa- 
matys jo nenaturališkų sto- 

vį, nuoalsį ir ant veidelio 

apsireiškusį susirūpinimų, 
nesmagumus. Tam tikslui 

pakanka turėti po ranka 
laikrodėlis ir tėmyti į kū- 
dikio krūtinėlės kilnojamų- 
si. Susirgusį kūdikį reikia 

paguldyti' lovon, ramion ir 

j šilton vieton ir greitai pa- 

kviesti daktaras, 

į i Taip fnotifrioms pasiel- 
giant bus*galima lengvai ap- 

sisaugoti *Iiud&ų pasekmių. 
: š : v ■ 

SUŽAŪfeTlNSS TŪRI 
BŪT EGZAMINUOJA- 

MOS. 
; 

-■ 

i Norvegijos parlamentas, 
apie kurį kalbama; jogėi ji- 
sai turįs ypatingas savo pa- 
žiūras p moterų reikalus, 
j^u ir nesykį svarstė, ko- 

kias padarius moterims sų- 

•Nesenai “Kataliko” išleistuvėje išleista nauja knyga, kokios lietuvių kal- 

boje: ligšiol dar nebuvo, vardu: 

Sveikata arba Tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą. 

Šis pirmasis lietuvių kalboje sveikatos žinynas parašytas pagal Europos ir 
Amerikos garsių daktarų ir profesorių Veikalus, kaip tai: prof. dr. Palrner, dr. 
Ezra M. Hunter, dr. M. V. Lee, prof. D. B. Hagar, prof. H. W. Conn ir kitus. 
Tai vis, garsiausi žmonių sveikatos tyrinėtojai ir žmonijos geradariai. 

SVEIKATA — veikalas didis, turi 339 puslapius, su keliais šimtais aiškių 
paveikslų., apie žmogaus kurio sudėjimų ir kitokių. 

Štai kas SVEIKATOJE dailia ir visiems prieinama kalba aprašyta: #- 
į. ..t Kūnas — kam mums reikia apie jį žinoti, 

1. Valgis ir kas iš jo pasidaro. 
2. Valgymo budai ir virimas. 
3. Virškinimas. 
4. Valgio, rūgimas arba fermentacija. 
5. Kas yra alkoholis. 
6. Kraujo cirkuliacija. 
7. Alsavimas (kvėpavimas). — 

8. Kūno pieleiai ir judėjimas. 
9. Inkstai bei oda ir jų priedermės. 

10. Dirksniai. 
11. Pajautimai. 
12. Sveikata ir liga. 
13. Parazitai. 
14. Privatinė ir vieša sveikata. 
15. Kaip išplėtojus kūnas. 
16. Balsas. 
17. Kūdikių ir vaikų prižiūrėjimas. 
18. Džiova. 
19. Kaip sveikatai užkenkia vabalai. 

Vis tai mokslas ir tai kiekveinam mokančiam lietuviškai skaityti priei- 
naihaš mokslas už labai prieinamą kainą. SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje 
brangus veikalas, nes pirmiau jis buvo spauzdinamas tik svetimose kalbose. 

SVEIKATOS apdarai drūti, stori, antgalvis paauksuotas, knygos spauda 
aiški. v 
: ;Ji " Visos lietuvių laikraščių redakcijos ir daktarai sako, jogei SVEIKATA 
verta kuliso tiek, kiek pati sveria. 

Štai kas tarp kitko apie SVEIKATĄ rašoma: 

šitoji knyga privalo rasties kiek- 
vieno mokančio skaityti lietuvio 
namuose- Kas šitą knygą skaitys 
iir supras, 'tas apsisaugos nuo dauge- 
lio digą ir sužinos daugelį daiktą 
apie savo kūną ir kaip jį užlaikyti 
avėikatojm” (“Draugas”). ; -- 

“ Knyga yra viena iš svarbiau- 
šią, pasirodžiusią pastarais metais, 
šioje knygoje trumpai ir supras-, 
tinai sutrauktos žinios, būtinai 
reikalingos kiekvienam žmogui, km 
ris nori būti sveikas. Juo reika- 
lingesne yra ši knyga Vyrams ir 
moterims, auginantiems vaikus.” 
(“Darb. Viltis”). 

“Ši knyga pasirodė musą lite-, 
raturoje kaip tik į laiką: neturi- 

me jokių raštų, kur butų taip pla- 
čiai, praktiškai ir pamatiniai iš-' 
dėstomos reikalingiausios kasdie- 
niniame gyvenime žinios iš ana- 

tomijos, fiziologijos, o ypatingai iš 
hygienos. Knyga papuošta dau- 
geliu paveikslų; išleidimas gali- 
ma drąsiai pavadinti dailiu ir iš 
visų atžvilgių pagirtinu. Patar- 
tume visiems turėti namuose šį 
reikalingą rankvedį į branginu- 
sįjį žmogui turtą — sveikatą.” 
(“Tėvynė”). 

“Knyga daro labai gerą įspū- 
dį. Ji yra labai pilnas rankve- 
dis, tinkamas mokykloms. Para- 
šytas populeriškai. Iliustraeijos 
yra labai gražios. Abelnai imant, 

mano manyme, SVEIKATA užpil- 
do svarbią spragą mugą literatū- 
roj, suteikia pilną populeriškai- 
mokslišką rankvedį hygienos, kuris 
bus naudingas ir mokiniams ir pla- 
čiai visuomenei.” (Ištrauka iš 
d-ro F. Matulaičio ląjako). 

*‘Be panirimo ir pataikavimo sa- 
kant, SVEIKATĄ skaičiau su tokia 
atyda ir žingeidumu bei pasigerė- 
jimu, kaip labai ristą knygą;”. 
(S. Biežįs). 

'‘ Kiekvienas iš šitos knygos gali 
sau namie palengva studijuoti hy- 
gieną ir pats save egzaminuoti. ” 
(‘‘Vien. Lietuvninką”). 

,4 Panašių dailių ir teisingų liudijimų turime desėtkus. Ir vis sakoma tikra 

teįsybč. 

AR JUS PAŽĮSTATE SAVO KŪNO SUDĖJIMĄ. 
AR NORITE BŪT SVEIKAS IR STIPRUS? 
AR NORITE NUSIKRATYTI APGAVIKUS, KURIE SIŪLO JUMS 

PEĘ APGARSINIMUS VAISTUS? 
Jei ne, tai, mielas Brolau ir Sesele, nusipirk sau, SVEIKATĄ, o šioj kny- 

goj atrasi sau visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai ir laimingas. 
Kas nori save pažinti, privalo skaityti SVEIKATĄ. 
Kas nori būti laimingu, tegu skaito SVEIKATĄ. 

.Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito SVEIKATĄ. 
HLr Kas nori, kad jo vaidai butų „sveiki, tegu skaito SVEIKATĄ. 

v v Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito SVEIKATĄ. 
';q; : “Kataliko” išleistuve išleido SVEIKATĄ lietuvių brolių naudai, jų būvio 
pagerinimui, ką liudija žymesnių asmenų ir laikraščių prielankus atsinešimai. 

O TOJI AUKSO KNVGA SVEIKATA LEŠUOJ£ TIK 2 DOLERIU SU 
PRĮSIUNTIMU 

į Galite pirkties “Kataliko” redakcijoje. 
Siųzdami laiškus ir pinigus padėkite tokį antrašą: 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 So. Morgan Street, : ! CHICAGO, ILL. 

lygas, be kurioj išpildymo 
negalėtų visai ištekėti. Pa- 
staraisiais taigi laikais par- 
lamento atstovai viename 
posėdžių kalbėję apie įvedi- 
mą, visai formališko pirm 
šliubo egzamino. Kiekvie- 
na taigi sužadėtinė pirm sa- 

vo šliubo privalo sudėti 
viešpatystei liudijimus, jo- 
gei moka siūti, o visupirmu 
savarankiškai virti. Tą eg- 
zaminą turės laikyti visos 
moterystės luoman kandi- 
datės, ar bėdinos, ar turtin- 

gos, be skirtumo luomo ir 
amžiaus. Parlamento at- 
stovai tai nusprendžia mo- 

tivuodami, jogei be gero ir 

skaniai sutaisyto valgio po- 

roję negali būt sutikimo ir 
meilės. 

Kasžin, ar kuomet nors 

neprisieis ir musų sesutėms 

panašus egzaminas išlaiky- 
ti pirm apsivedimo? O tas 

butų labai reikalinga. 

MOTERIŲ APŠVIETA 
JAPONIJOJ. 

Moterių apšvieta Japoni- 
joj žengia nepaprastai dide- 
liais žingsniais, nors judėji- 
mas tame atvėjyj prasidėjo 
vos nuo 1871 metų. Tuo- 
met tai kelios jaunos ja- 
ponės nuvyko Amerikon į 
mokyklas; jų pavyzdį to-'? 

liaus pasekė ir kitos drą- 
sesnės japonų moterįs, o pa- 
galios Japonijoj liko įsteig- 
tos moterims ir mokyklos. 

Šiandie “tekančiosios 
saulės” šalis skaito jau 32- 
000 jaunų japonių, kurios 
tose mokyklose yra išėję 
mokslus. Apart to, šian- 
die Japonija yra vienatine 
šalimi Azijoj, turinčia mo- 

terių universitetą. Daugy- 
bė moterių dirba laikraščių 
redakcijose ir leidžiamas 

yra specijalinis laikraštis, 
reikalaujantis moterims bal- 
savimo teisių. Tas laikraš- 
tis išeina po vardu “XX-to 
amžiaus moteris”, 


