




Н .АШ 
Ако се осврнемо на историј

ски развитак цивилизације, при
метићемо да борба жене за своја 
права датира баш од почетка те 
цивилизације. Многобројне су 
жртве биле у току те дуге и не
равне борбе. Али било је и по
беда. Жене су полако освајале 
позицију једну по једну, ма да 
их је остало још доста до кона
чне победе. У колико су се на
чин производње и еконqмска 

структура друштва усавршавале, 

степену њиховог развитка одго· 

варале су одређене форме дру
штвене свести. "Начин производ· 
ње условљава социјални, попити
чки и духовни живот уопште". 
Услове, дакпе, развитка људско
га друштва треба тражити у по
литичкој економији. Треба се 
само сетити примитивног доба 
људске производње и очајног 
положаја жене у то време, када 
је она била објект, ствар у пра
вом смислу речи, са којом је му
шкарац располагао по своме ће· 
фу, као са обичним предметом. 
Данас већ није тако. Начин про
изводње људских добара развио 
се невероватно, а у извесној ме
ри, ма да не равномерно са њим, 

и схватање друштва о правима 

и улози жене. Да је жена могла 
у овој тешкој борби задобити и 
ОВОЛИКО права колико данас ПО· 

седује, има у првом раду да за
хвали своме верном савезнику -
неумитном току друштвеног раз

витка, који је уклањао све . пре
преке које су му стаја.'lе на путу. 
Несумњиво, једна од таквих пре· 
прека јесте и потчињени поло
жај жене. А.ш победоносни ход 
друштвеног развитка уклониће 
и њу као и многе друге и бацити 
је на сметлиште људских заблу
да, на коју ће наше потомство 
гледати са ·истим таквим чуl)е· 
њем са каквим мй данас посма

трамо преживе11е заблуде про
шлости. 

Велюш светски рат са свима 
својим последицама имао је ог
ромни утицај на развитак жен· 
ских права. Он у ствари прет
ставља једну нову еру у њихо
вом животу. Још пре светског 
рата, услед јаког развитка инду
стријског капитализма и повољ
них коњуктурннх прилика, почео 

се осећати све већи при.qив жена 
у разним гранама народне при

вреде. Економски полет с .iедне 
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и јефтина женска радна сн.ага с 
друге стране учиниле су да је 
жена постепено почела замењи

вати мушкарца у свима гранама 

људске радиности. Светски рат 
је убрзао овај процес и број за
послених жена у јавним и при· 
ватним предузећима повећао на 
до тада нечувену висину. Док су 
ми.~1нонн људи годинама били о
тргнути од својих огњишта и 
свакодневног рада, жене су си

лом околности биле принуђене 
да заузму њихова места. У по
љима, фабрикама, мрачним руд
ницима и државним надлештви

ма, свуда су биле жене. Оне су 
биле те које су издржавале по
родицу, лечиле рањенике, обезбе 
l)иващ функционисање државног 
апарата, а у исто време у праш

љивнм фабрикама израl)ивале 
смртоносна сретства којима су се 
њихова деца и мужеви на боји
щту узајамно уништавали. У тој 
тешкој и свирепој борби за опста
нак жена је положила испит. У 
најкритичнијим часовима она је 
показала своју способност. Да
нас нема ниједног скептика, ни 
огорченог противника женских 

права који јој може оспорити 
витешку и тешку улогу коју је 
одиграла у овој крвавој траге
дији човечанства. Једанпут укоп
чану у компликовану машинери

ју друштвене производње, жену 
је било тешко отстранити на пре
Чац од свих оних многобројних 
послова које је обављала за вре
ме рата. Период посператне об
нове и привредни просперитет 

који му је следовао омогућио је 
да жена и даље задржи извесне 

положаје које је заузимала за 
време рата. Као последица ових 
појава долази до промене у схва
тању женске улоге и њених пра- • 

ва. Прво сама жена долази до са
знања о својој правој вредности 
и улози која јој припада у дру
штву. Дошла је до сазнања да 
она и мушкарац не претстављају 
два света, веh два бића са одре· 
!)еним функцијама, које се уза
јамно допуњују, као и то да 
функција која припада њој као 
жени не претставља нешто ниже 

од функције која припада муш
карцу . Дошавши до овог сазна
ња она је све енергичније поче
ла истицати своја права, траже· 
ћи да она буду респектована од 
друге стране. Износећи захтев о 

својим правима она је увек исти
цала да сврха њене борбе не 
може бити ослобођење од извес
них обавеза, нити њихово преба
цивање на мушкарца, како се то 
често и тенденциозно истиче, већ 
је циљ љене борбе подела и 
примање обавеза ради лакшег 
сношења у заједничкој борби за 
социјалну правду оба пола. То је 
и данас категорички ммператив 

жене из широких народних сло

јева. Интерес је и појединаца и 
друштва да се жени омогући ра
вноправност и призна одговара

јућа улога у заједници, и то на
рочито данас када се све народне 

снаге морају искористити до мак
симума. Снажна физички. и инте
лектуално жена ће увек бити бо
ља мати и бољи друг и сарадник 
свога супруга од заостале жене 

данашњице. Осећање, пак, равно
правности и чињеница да се у же

нине способности има поверења 
биће чвршћи и солиднији основ 
за срећнији живот брачне зајед
нице, од осећања ропске потчи
њености и интелектуалне учма

лости које су била главна карак
теристика данашње жене. Усва
јајући нетакнуто гледиште мно
ге државе лосде светског рата 

признале су женама пуну равно

правност, тако да данас имамо 

приличан број жена које су сво· 
јим радом и способностима успе
ле да се уздигну до највиших 
степена друштвених лествица. 

Али, као што смо и горе иста
кли, зависност друштвеног схва

тања од. развитка економских 
прилика и овде је добила своју 
снажну· афирмацију. Доба про· 
спернтета је прошло. Криза за
хвата све друштвене слојеве и 
ствара пустош и пометњу на све 

стране. Капитализам у.11ази у јед· 
ну нову фазу. Као противтежа 
слободоумним идејама, јавља се 
одмах после рата један нови дру
штвени облик - фашизам, који 
је у почетку, бар наизглед, прет
стављао један напредни револу
ционарни покрет, чиме је ство
рио пометњу код радних маса и 
омогућио лакше долажење на 
власт. Пре освајања власт:i фа
шизам је главну снагу за свој 
покрет црпео из средње класе, 

која је у рату и доцније у пери
оду кризе претрпела највећи бро
долом, стављајуlш јој у изглед 
поправку тешког економског ста-



ња nо,а.рж11ыњем крупне н.нду· 
\:трнје н Atoбow ае.1tnоссдннчкнх 
имања . На власти, фашнэаи Ре 
само да н"је нспунно своја обе
llања, вell је постао нај жешћи 
бµан нл ац кап нталнстн.чког порет
ка . Прешао је јеАноставно сунђе · 
ром преко таблиuе основних nр11.
ва грађана ; предузета је дивља· 
чка хајка на све слободоумно и 
напредно , нстн'tј'llн да се "нова 
држава не раснпа правима, него 

дужностима" . У ствари, акцепти· 
pajyilн корпоративни снстеи и 
средњевековно схватање · дру
штвеног уређења, он је усвојио 
н меt.оде тога времена за прак. 

тнчно убеђивање својих против
ника. О томе сведоче ломаче 
књига највећих светских мисли
лаца и концентрациони логори . 

На би скренуо пажњу обесправ
љеног народа, од тешког стања 

у ко•1е се налази, фашизам је 
Је.rt.ном, до тада нечувеном , про· 

11агандом створио такав 1iацио· 

нални занос , којн је својом екс
клузивношћу н величањем рат· 
них страхота постао главна пре· 

прека ~1еђународне сарадње . 

Да о женски~~ правима у фа· 
шнстнчскои покрету, при овак · 

вни околностнма, не може бити 
ни говора свакоме је јасно. Јер 
у држави, која се "не расипа 
правима" нн за мушкарца, о по· 

стојању неких права за жену не· 
иа нн поиена . Фашнэаи је уни· 
штио сва права жене; стотина ~1а 

хиљада избацио их је из фабри · 
кз, предузеkа и државних надле
штава. сматрајући. 110 чувеној 
крилатици , да је жена једино 
способн а за : • Kiпde r, · Кi.lch.e uпd 
Кirche" -: (дете, кухињу и 1tркву"). 

У погледу женских права фаши· 
заи је вратио точак историје да· 
леко у средњи век , којн иу је 
служио за углед и при стварању 

свога сталешког државног уређе· 
ња . При размнш.ъању о овим 
стварима ~•ора се човек и нехо· 

тице сетити речи јед11ог великог 
иислкоца, који .ie рекао, да они 
.љу• којН" покушавају да зауста
ве т.о~ак друштвеног развитка и 
окрену га у супротнои правцу, 

личе на брану у реци, која са•10 
чики да река још јаче бучи. Ис
тнwа, оае кочн1ще фашистичког 
уређења не могу зауставити , нн· 

тн окренути натраг , точак ltC'l'O· 
p!.fCXor раэантЈСа, али могу учини

ти JU, мећући по..уге у њихове 
зупце, маааову С1'раwне пО'!'ресе. 

А .u ~ м потреса доћи иэг леда 
са lq)ONТIOtje, јер страховито 
М;80P)'Ulbl и "н..UtТарнзација фа
ши.с:nаuџ 4.PJUU. довџа је до 
pe11Cl(Jljc иа ApytOj страни . 

Са ирославе дана ир11м11рја 
До1tОСнwо говор светске nацкфн:т· 

ккње Гертру4е Бер, кој н је одржал~ 

прмккоw да11а икра 11 новембра о. 1. 
на Ко..tарче..ои универзитету. 

Госпође, Господо, Другови! 

С великим задовољством ко
ристим овај скуп да Вам испо
ручим поздраве Извршног Ко
митета Интернационалне Лиге за 
мир и слободу, чије ie седиште 
у Женеви и која има <1.~ановс \' 
целом свету. Ова Ли га је осно
вана средином Светског рата, н1: 
само да би протествова.~а прv · 
тив несреће рата, већ да бн дала 
~онкретан предлог за стварање 

Једног правог и перманентног 

мира за све народе света . Један 

такав мир може бити васnостаu · 
љен само онда - ми у то потпу

но верујемо - ако сви народи , 
људи н жене - ужи вају пол11 -
ти.чке. економске и сош1ја.111е 
сдободе. Ако се искре1ю хо11е 
иир , ов се мора 11риn ремити . 

Није довољно са~10 п.1атонско 
изјашњавање за мир. Потребнu 
је упознати и до дна испитати 

праве узроке ратова . његове пv· 

лнтичке, економске, соци.iал11е 11 

психолошке узроке. Лекар може 
да .1ечи болестан организам с". 
мо ако познаје узроке болести 
и акс> нх отклони. Нажалост наш 
сироти свет је сувише болестан 
Мада економско ста~ье iедне зс · 

Какав је наш задатак у овом 
с"учају? Да~1 ас, када се рат ве!\ 
води на извесном делу ::sемљс . 

жене читавога света не 11о г~1 о · 

стати равнодушне пр11 помис.1111 

о неиино~::носrи једног општег 
покоља. Оне се морају борити 
свни сретствнма да до њега не 

доl)е, јер су свесне да 1\е, в ри 
данашњим страховитим ратним 

сретствнма . светски рат који јс 
прошао, изг.1едати као нг рачка 

према једном будућем рату, и да 
ile оне , њина деца и мужеви би · 
ти храна ти!>! страшним оруђи~1а. 
Г "8'1111 и најважнији задатак да
нашње *ене јесте борба против 
фаw11зма, против носиоца рата 11 

заједничког непријатеља и жене 
и мушкарца, против средњеве

ковног ропсТва и најсвирепије 
економске експлоатације, а за 
~"... начеЈ1а .1емократије и за 
соqијu.ву npa.a,11.y. Борба за ове 
идеје сама по себи ile донети О· 
сЈ1о6ођење жене и афирмацију 
њених права . Илузорна. бн била 
борба за женска п рава без изво· 

м.ъе, ~ада један народ не MO>t<t: 

посто Јати без 11ронзвода дру
гих, и мада наука и техника све 

више н више С} Jt.dBajy ~ ·ранице 

света, државе се све више н вн · 

ше затварају и стварају једну 
аутархију која 11очиње да по·~· 
сећа на стање ствари ко је смо ,, _ 
nозиали за време рата. · Припре
мати мир значи прсдухитрити

ти, спречити рат, уклањајуl;и 

ње гове узроке. Ако би се став11· 
.1 е на распо"1ожење народима ..,. 
r ·ромне суме новаuа за припре

мањ~ мира као wто ратна инду

стрија троши за припремање ра

та, мир би у свету био обсзбеlјец . 
Један нови рат неl\е раэл~кова
ти више ни победиоца ни nобе· 
~ене ~ он ile довести до потnv· 
ног уништења целог човеча~· 
ства . 

А.1и ом.1адина целог ciieтa xu· 
1\е да живи. Ради ње Интерuаци . 
011а .1на .ll11ra жена за мир и сло 
бод} ради. Пр11дружите се и по
мозите нас у раду! 

Сачувајте с нама буктињу ми
ра . Обеilајио данас. на сам дан 
примирја, да смрт милиона Љ\" 
ди није била узалудна . Не жив;" 
мо да бн убијали једн и друге! 

Живимо да би с rворили свет 
који lle дати рада и хлеба . C.1t" 
бnду и Мира rвима . 

Гертруда Бе11 

јеRања ових слобода . Демо1<ра· 
тија, социјална правда и женска 
paBflOПP3RH()(Т .iPrl' три нераЗ · 
двојне ~тв<: рн ; ;-·," " ,"".~ .1) · ., 

не мож ~ 1 1 н замнt .~ ~·r ~. 

Анk·sщЈ r. :1i .1:1d1 " ,11 ;1. 

Ник.ада лепша, уз

ВИLЈеНИЈб ни кори

сниј3 же.п:-а није о

бузимала људске 

духове, но што је 

жеља за трајним У! 

општим миром ме

ђу свим европским 

НеЈрОДvlМб. 

Ј. Ј. Rou~eQU 

а 



УЛОГА ЖЕНЕ У МУЗИЦИ 
У досадањој културној деЈ1ат

ности жене, њена де11атност у о 

бласти музике од нарочитог је 
интереса , и била је предмет нај
разноврснијих, често потпуно 
контрадикторних тумачења. 

Године две стотине и триде
сете после Христа, по католичком 
веровању, мартирском смрћу по
гинула је Цеци.шја , прва музи
чарка, касније прог.1аwена све
тицом и најзад призната за па
-rронесу музике у католичким 

земљама целога света. Не зна се 
о њој да Ј1и је би.ла музичар -
стваралац и .п и извођач - леген· 
да тврди да се њој има ::1ахва· 
лити за проналазак оргу.ъа -
али парадоксна је чињеница да 
се касније кроз векове у исто
рији музике више није заnази.10 
име жене музичарке, нити је које 
од оних која су заб.1истаАа, ус 
пело да се одржи. 

Доста је расправљано о недо
вољној креативности жене у об
ласти музике. Психолози, жено
мрсци и реакционари, напросто 

су тврдили- да је жени усЈ1ед ње
не урођене инфериорности ус
краћена и креативна моћ, п от
крепљујући то тиме што жена
ма, којима су 11 рофесије мушка
раца би.'lе недос-rуnне, ни1ю. ни: 
је бран ио да се баве ~1узи ком, 
а не истражујући даље околно
сти и чињенице у вези с тим про

б.1е~ом. А.ли на том тврђењу не 
смемо стати. 

Мноrо су дубљи узроци који 
су омета.ли женино истицање на 

музичком пољу како у продук

тивном смис.лу, тако и у репро

дуктивном. Пре свега стара је 
и позната истина да је, у сви-., 
11атријархалннм друштвен им фор
-.,ацијаиа у кулrурној Европ и, 
кроз векове друштвена улога же

не бил:~ сведена на минимум, 
шта више на нулу. О неком ра
ду ван кylie није могло бити нн 
речи, јер то није био "женски" 
носао. Притешњена међу оквир t> 
свога домаћег огњишта, жена је 
мог.ла само у том домену да раз

вије коју од својих способно
сти. Али ни ту не свака жена без 
разлике, већ ·само она кој ој је 
материјали(' стање дозвољаваЈ10 
да ес бави нечим што би излази 
ло из оквира њених "дужности· · 
Такве су се жене бави;1е и умет· 
ношћу, али како им то није била 
професија , оне су јој приступа.1е, 
као што се већ приступа нечему 
из доколице и беспосличарства. 

Једном речи, оне су ыоr .ле ама
терски да се баве оним што их 
је привлачило, за шта су се oce
ha.1Je способне, а11и са ио аматер
ски. У уметности је особито му
зика била та жртва на којој се 
~1скаљивао аматеризам жена, по

чевши од ренесансних свирачица 

на флаути, па преко кдавсени
сткиња аристократских салона 

ЈЈ.О данашњих грађанских госпо
ђица у чиј~:~ вас11итни 11.лан до
,ђаЗи и мршаво свируцкање- на 

Г·ђа Стана К.-аЈн 

1-. Ј1авиру, коЈ1ико само да се тај 
n.лан испуни, да се она може на

звати "образованом" . 
Та чињеница - да је музика 

1·ајена само днлетантски, повр
шно, са ма.лим познавањем њене 

Lуштине и недовољним удубљи
вањем - лако се може 11отврди

ти и примером мушкараца: зар 

нису nропа~е у тами и забораву 
композиције аустриских в11адара 
Фердинанда 111, Леополда 1 и 
Јозефа !? Зар не покушавају са
да на сиду да у 11ацио11алсоција
.пистичкој Немачкој оживе ком
позиције Фридриха Великог, са
мо зато што је од пре·rстваник 
најчистије теутонске расе? 

Ето тај аматеризам сп реча вао 
. ie да се жен:~ која се "бавила 
музиком" истакне на музичком 
nољу. Јер док су мушкарци, · не 
само ло нагону свога талента не

го и по економски условљеној по
треби радили на музици профе
сионално и тако имали и потре-

бу веhег усавршавања и могућ
ност јачег истицања, дотле је же
на имућнијих слојева и као из
вођач и као ствараЈЈац остала ди
летант, јер је изучавање музике 
везано са великим материјалним 
изд.ацима. Зато и сусрећемо у 
историји музике међу женама 
професионалним извођачима нај
пре певачице, јер је у тој грани 
музике, пошто није везана за 
скупе инструменте, .~акше ъюгу

ће и женама из економски слаби
јих слојева л.а се усаврше и да 
певањем зарађују свој хлеб. 

Световна музика у средњем 
веку би11а је резервисана искљу
чиво за ыушкарце, јер је такав 
био њен карактер . Као и поези
ја, тако је и музика трубадура, 
трувера и минезингера бида ис
К.Ъ}'ЧИRО право мушкараца, јер 
се њена суштина састојала у 
с.1ављењу и оnевању жене као 

идола ; та музика је била израз 
витешког става човека према же

ни као идеализованом бићу. Још 
мање је жена имала приступа у 
црквеној музици, јер, по прави
лу "mulier tacet in ecck sias", и та 

је грана музике би.1а искључив 
домен мушкараца . 

Са улице и из цркве, музика је 
преш.1а у аристократске салоне 

и до краја XVll века она је била 
скор..> искључиво преимућство 
владара и кнезова који су одр· 
жавали своје музичке капеле и 
п.лаhаЈ1и своје домаhе музичаре. 
А ни у том уском и затвореном 
кругу жени из грађанских слоје
ва није биЈ10 места, док је оној 
из аристократских остала само 

•.юrућност да развије аматери
зам кој и сщ> спомену11и. 

Од почетка индустријализаци
је па до данас, жена се више ис

тиче у области музике. Ипак, 
при данашњем стању ствари не 

можемо имати праву с.лику о же

ниним способностима на том по
љу уметности, јер док с једне 
стране имамо ограничен број же· 
на које се могу бавити музиком, 
а које т~ чине аматерски, без по
требне озбиљности. јер им је му· 
зика забава, дотле с друге стране· 
велики број оних које иыају -rа
лента не може да се бави њоме . 
~о на cpeky ипак смо далеко 

од доба када ј-е Јероним, от;щ 
латинске цркве, говорио да "де

војка хришhанка ве би чак сме,1а 
ни да зна шта је флаута" ! 

Ста11а Ђурић - Клајн 



ССОСКА Y'IHTCЉHl/A у ВЛАДИ 
Суао110 Локор flllШ(l ••• 

Сузана Лакор је слабо била 
~озната ван синдикалних и соци
Јалистичких кругова. Она је сео
ска учитељица малог села Аја, од 

6 стотина становника, у Дордо· 
њи. Сузана Лакор оставља своју 
школу ва позив nретседника вла
де г. БЈiуМа и долази на чело Ми
нистарства за васпитање деце. 

Сетила сам се жене досто.iне сва· 
~ог поштова~:ьа и писма ко.iе ми 
Је написала ЈОШ пре две године 
о "Положају француске сељан· 
ке". 
Ево како изгледа радни дан 

сеоске жене: 

"Рано устајање, пише г-ђа Ла
кор. Човек тимари у г.лавном 
крупну стоку : волове, краве, те

лад. Жена се стара за све остало. 
"Чим устане, лети - у зору. 

зими - пре но што сване , она је 

заузета са хиљаду хитних и не

опходних послова. Ситна стока 
живина, овце, свиње, пас, мачка: · 
надмећу се у заг11уwујуhем не· 
складу, својим дрекањем, блејз· 
њеи, гроктаiьем н рикањем . 

"Треба дати раз11е меhе спрем· 
љене у очи дана , н нахранити из· 

гладнелу и немирну стоку. 

"Затим , у журби старање о де· 
ци, облачење, полазак у шко.1у. 

"Посао, многоструки и разно· 
врстан према годишњем добу, 
алм увек тежак , зове жену напо· 

ље. Наизменце, са пијуком, секи
ром, грабља.ма и машином за пр
скање, час опет на косачици и 

жетелици, жена помаже човеку 

на пољу, у винограду, у шуми, 

и узима на себе велики део свих 
послова. 

"Долази и време ручку, а бунар 
није увек близу. Она одлази по 
воду ·и са напором носи на рука

ма пуна ведра. Спрема се увек 
једнаки сиромашан ручак. По по
дне, .11ети, човек мало прилегне, 

док жена, живчано издржљивија, 
пере посуђе, спрема, и кући, која 
се не може држати брижљиво и 
укусно, даје привидан ред 

"И понова од.11азн на посао, да 
бн се пред ноћ вратила кући на
товарена корпааа пуним траве, 

репе и поврћа, .и поново нако је 
већ време починху ...- наилази на 
празна ве.ч>&. оr.11а.цвелу стоку 

и ва спремање вewtpe. 

'Чар'~ ynomyњyjy: ноћна 
б"ења, ~ Аеџе, уаГредно 
npomt~ Cfii1ior рубља, чарапа 

и кецеља, крпљење одеЈ1а и сви 
остали послови кој и се морају 
свршити: требљење ораха, коми
шање кукуруза, кухање меће 
кљукање гусака и патака, ит.д. ' 

"Ако само додате слици, риба 
ње куkе, одмачење рубља нз по
ток, помис.1ите нз глачање, мобе. 
.одлажења на трг са тешким ко~ 
шарама пуним noвpka, ~ми са 
ситном стоком за продају, коју 
вуче кнло!'fетрима за собом . до· 
биl\ете појам о сјај ној употреби 
времена наше сељанке. 

"Ни душевни живот није леп 
ши. Сузана Лакор се јако жа.1и 
на душевну беду која пустоши 
по нашим се.~има: "Тrеба, каже 
она с правом, објави :-11 рат не 
знању у коме се развиј1 сељачки 
дух. 

"Незнање, пише она, не значи 
само непи~меност. Уопште узев 
ши, мало ЈС посве неписмених а 
посећивање школе је , изгледа, 
осредње. 

.. Лли деца, која по правилу, 
1.1ду у школу до своје Ј 2 год., ко· 
ЈЗ је похађају нередовно ус.~ед 
економских при.~ика , јер нм ове 
намеkу рад према годишњем до
бу, као што су кошење, жетва, 
берба, брање ОР.аја, мас.,ина, ке
стења, чување стоке ит.д .... која 
и поред пожртвованости васпи· 

тача, примају оскудно и збркано 
знање ... која од дана изласка из 
школе па све док не постану љу· 

ди, немају на расположењу ни· 
какве душевне хране ... која ли
шена спорта, читања, уиетности 

и лепотt остају да чаме у досади 
и мраку - та деца, остају, ако 
смем реi'щ најпоузданији "чува
ри" незнања, неспособни да се, 
сутра, ослободе притиска кој и 
дави , да схвате законе науке и 

хигијене, да протумаче смнсао 
соција.1не и људске солидарно· 
ности, да поведу рат противу 

э.~очиначких предрасуда и ниске 

себичности и да створе · око себе 
радост, мисао, љубав - високу 
синтезу живота. 

"Мрско незнање, мати мрака, 
шта предузимају да те одагнају 
и да на твоје место уведу про· 
свећеност?" 

"Ништа, ништа. 
"Нема саветовалишта за мајке 

пред порођајем . Н~.а, хигијеи. 
ских одбора, нити '·•· :1·ледачица 
кућа чији би се савет пощтовао. 

Сузана Ланор, поrсекретар 
111нннпарст11а за васпитање деuе 

ду, ~танове, пољопривреду, до· 

иаћинстоо, за основну уrоднос'Т" 
поро~~ице која би доне.1а здрав
ље и радост заједници на селу. 
и која би у.1епшала њен живот. 
"Нема дворана за скуп штинt-, 

нити "Народног дома" у коме би 
се сакупљала интелигенција и 

који би постао живо сред,ИШ1'е 
ку.птурноr, уметничког 11 дру

штве11оr живота: деце, омладине, 

жена и стараца" . 
"Снажни духови, људи од вред

ности који проведу no неколико 
летњих дана на се.1у и који себе 
сматрају правим ·сељацима зато 
што се наједу воhа или што не· 
ког кишноr јутра натакну КЈЈОМ· 
пе, ти људи радо гоооре да се 

претерује када се тако приказује 
стање на се.1у. У стdари , ми оста 
јемо далеко од истине. Економ
ска беда на земљи је дубока, 
сразмерна са инт~л~ктуалннм 

мраком. Оно што ми називамо 
бедом не ограничава се . само на 
потпуну оскудицу у хлебу. Беда 
се налази у укупности суровог, 

мрачног и ружног живота, који 
се проводи у атмосфери сумор· 
ног, случајног рада у сталној не
сигурности за стурашњнцу. 

Марсел Бребан 
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Омладина говори ... 
Изгледа да би међу младим де· 

Rојкама и идадићи."1а треба.qо во· 
дити само веселе разговоре о љу

бави н ВР.ри у будућност. 
д,1и - нажа.юстl 
У годинама када се очекује све 

од живота, када се сањ:~ свом 

свежином осећања младе девој· 
ке, ми морамо да говоримо о жа· 

лосној 11 ружној стварности . 
Рођене за време страШ1-1их 1914· 

- 18, наша је м.1адост вр.'10 рано 
познала драму разрушених огњи

шта: отац мобилисан, рањен, мр· 
тав, и мајчине сузе ... 
ПогЈ1едајмо око нас? 
Младе девој ке, младе жене, у· 

след тешког рада, често су оста

реле пре времена. 

У нашим данима видимо их 
свуда, !<ЗО раднице у индустрији 
тканина, за плугом, за писаhои 
машиноы, у каменим мајданима, 
v са.'lонима, као продавачице или 
iuваље које раде код куhе за кон· 
фекцију, савијене над својим 
столом у уској мансарди где се 

увлачи сумњива светлост. 

И сву да се осећа рука младе 
раднице. Лепе тоалете. украси, 
чипк~. добре nосл.зстице носе О· 
зi1аку женских руку, руку млгдих 
радница. 

Дивећи се једној огрлици од 
перла, перу лепо намештеном на 

шеширу, зар сте и за иомеиат по· 

сумњали да су то руке младе 

раднице? 
Емаљ који се топи а који he 

постати фантастична перла, пржи 
очи и црвени трепавице младе, 

11ажљиве раднице. 

Атмосфера једне радионице 
пера није нимало здравија, јер 

лет паперја ствара катар, који се 
никако не лечи. 

И упркос свему томе колико 
љубави, интелигенције уносе 
младе девојке у посао. Из њихо
вих марљивих прстију излазе че· 
сто ремек дела уметности. 

Па и ово све пре него што до· 
ђе у руке потрошача пролази по
ново кроз руке младих девојака 
- продавачица . 

Али сви ови занати, које су же 
не освојиле, макар и но цену ни
жих надница, прете да их изба· 
це . Беспос.1ица им куца на врата. 
Млада девојка не трпи само 

од беспослице: она се налази 
пред једном болном алтернати
вом. И тако се догађа да девој· 
ке хитрих руку, упознавши све 

муке немаштине у~fесто мршавог 

породичног буџета, уместо су· 
морних усамљених дана, бивају 
гурнуте у п роституцију. А и на 
послу претпостављ~ни често се 

не снебивају да упрљају оне ко· 
је носе у себи светлост, будућ· 
ност земље, мајке, сутрашње ва· 
сnитачице. А оне су, међутим, 
сањале о раду, љубави, о куhи. 

Да, основати породицу - леп 
али разрушен сан. 

С.1Јомити ыладу девојку значи 
разрушити породицу. У свакој 
од њих - разрушена је по јед· 
на породица, неколико деце, и 

нада у будуће генерације. 
И млада сељанка нам прича: 
"Жетве су леле, али се више 

ништа не може продати. Све што 
има да се прода - јефтино, све 
што има да се купи - скупо. 

Младе девојке чак и не мис:~е на 

Pa.t на 
шнваtlем 

~троју 

радост да ·оснују породицу, јер, 
овде - беда је прогнала љубав. 
Тако пролази наша младост пу
на брига". 
Колико младих девојака остају 

неудате! Друге, рђаво удате -
јер су, без посла, морале примити 
првога који се јавио - не налазе 
љубав у својим домовима. Оне 
сачињавају ипак део "привиле· 
rисаних" према старим неуда· 
тим Девојкама, које живе на те· 
рету родите.ъа, угушу јући у се· 
би инстинкте жене и ма.iке. 
И живот свих ових дево.iака 

Изражен је у писму једне од њих: 
"Шта смо ми учиниле да буде· 

мо тако малтретиране? Где су 
наше лепе илузије? Ми сио пру
жале са храбрим ентузијазмом 
руке ка животу . Ми смо ради11е 
за један лел идеал. Из разо
чарења у које смо пале, вичемо у 
помоћ". 
Ми их не смемо оставити са

ме и од1·оварамо им: 

- Мн смо rаји.11и исте наде, 
али ми нећемо разочарења. Ми 
неhемо да се сурвамо на дно ам· 
биса, већ да вам помогнемо да 
изађете из њеr·а да би заједно 
ишли кроз живот. 

Марија Н. 

Кратке вести 
Чехословачка 

Младе девојке <Из сn0,!)1'ске органи

зације Ф. П. Т. израдиле су 1000 вуне
них џемпера за ;рупе иадридске вла· 

де. Ова пошиљка , која ke бити експс· 
дирана 1 децембра, намењена је спе· 

ција.1н.о батаЉ<Оннма спортиста. 

• Кинеске жене добиhе пра!IО гласа 

Кинеска влца, на иноrобр.ојне зах· 

тезе раэн11х Фе~1ннистичкнх удруже· 

ња, 06јави11а је јуна месеца декрет, да 

ће сви кинески rрађаин, мушкарци и 

жене, нматн нета права прн.1нком Иду• 

ћих избора за претставнике Народне 

скупштине. 

• Поводом 11. новембра Лиге 
м ајки и васпитачица за мир пре· 

дале су властима у Паризу и о· 
колини свој захтев, тражећи "да 
се одмах сазове једна велика 
и1:1тернационална конференција 
која би учинила крај убитачном 
наоружању, општој несигурно· 
сти коју оно подржава .и увећа· 
ва и економ. кризи, споразумом 

између народа са добром вољом 
и сарадњом противу оних ко.rи 

би хтели да наруще мир" . 



ДевоЈка без мираза 
У низу иеАаhа, које су зад

њих година снаш.11е наше палан
ке, свакако није без значаја про
бllеи. старијих и још неудатих 
девојака. Ово питање заслужује 
да се њим најозбиљније забави
мо: јер стоји у најтешњој вези 
~а општом економском и соци
Ј&Ј1но~1 кризом, са све већом жи

вотном несигурношћу жена и 
све дубљом кризом брака . Про
бле~~ није индивидуалан, нити 
с11учајан и пролазан , већ општег 
карантера, јер је нз године у го
~ину све већи број девојака, чи
ЈН су изгледи на брак мнннма11-
нн . Читаве генерације девојака 
по паланкама стоје пред пита
њем брака - животним питањем 
за њих - збуњене и без одго
вора . 

Ко је у низу послератних го
дина посматрао пажљиво живот 

у нашим паланкама, могао је за

лазити важне промене на разним 

нараштајима девојака. До пре 
неколико година била је млада, 
здрава, весела, безбрижна и ко· 
кетна, увек спремна на шалу и на 
смех . У будућност је гледала 
ведро, без бојазни да ће остати 
неудата. Веровала је у своју 
"судбину", у своју животну 
·:звезду водиљу". Родитељи нису 
')Нди сувише богати, али њихово 
имовно стање довољно је гаран 
товало да ће девојка имати со
лидну спрему и мираз. Ослања
јући се на то, она није хтела да 
учи школу нн занат, није тежила 
да постане економски самостал

на; сва њена брига ишла је за 
tнм да себе оспособи за добру 
и окретну домаћицу, и цдеа., јој 
је бно да нађе у браку иирно и 
срећно гнездо. Она је бнда наив
на; ван уског круга домаћичког 
интересовања, она није показива
ла воље да се занима општим 

проблемима, да прошири своје о
бразовање, да се оспособи за ре
ално схватање живота и да буде 
приправна иа све његове про

мене. 

А те проме.не су дошле нагло и 
за њу не._очекивано. Вихор кризе 
захватио је сред~ слојеве, бан
кроrстВА1 су се ннзапа, радње су 

~ранt, занати и трговине су 

nponaдa.1e. Читави реАовк еко
номски НU88ИСНИХ људи О.Ајед· 
ном су се наw.tи без богатства, 
па '181( • Оеэ сретстааа за анвот. 
У тој aaar.oj хуци, наравно. 
ontшao је• .-.ојааи мираз без 
Трtга. 

Шта са..а? С.Ој ~и .1ик. 
c.ojt DOl'.ltJt "1iil801' и дру-

шт~о девојка средњег сталежа 
НИЈе мor . .iia тако лако прилагоди
'!"" НОВОЈ материј алној ситуаци
ЈИ. ~на је и даље веровала да ће 
СВОЈ.им позитивним особинама _ 
СВОЈИМ здрав.ъсм, младошћу и 
лепото~~. као вредна и способна 
до~~а11ица ипак 11all11 себи лри
сто.1ну "прилику". На сиромашне 
редове у које су њени родитељи 
дошли силом при.1нка, она г,1еда 
са в~снне своје прошлости. Од
бацује од себе чак и помисае> 
да бн се моr.•а удати за човека 
који не договара њеном некада: 
шњем положају. Официр, чинов
ник, бо_r~;н трговац још су увек 
"партије на које ока рефлек
тнра. 

Али без мираза - овакве је 
младожење ~аво.11скн тешко у.110-
внти. Сва кокетерија, ,1укавост и 
умешност узалудн11 су. Тим ви
ше, што је број мушких кандида· 
та за брак из године у годину 
све мањи. Сам. без породице, 
лакше се живи и кроз тешкоће 

пробија - тако резонује ве!\Ииа 
мушкараuа данас. на.~азећи се 

пред тешким проб.1емима брака. 
И тако године про.1азе. На .11н

цу девој1<е већ се показују дуб· 
ље боре, цео израз постаје су
морннји. Нестадо је оног звонког 
смеха и безбрижног ~ерстзња, 
место ш::~.~е све је више заокvп
љују ~1нс-1и о неизвесној буд}tli 
ности. С:з корзоа, забаве и п.1еса, 
она се повлачи у кућу пред нео· 
дољивом нава.~ом нових ге11ера

ција шипарица и млађих дево
јака. 
И ту, затворена међу зидовима 

осиромашеног дома, она про· 

жнвљује своју дубоку интимну 
трагедију. Неспособна да сама 
прив ређу је, она oceha да је на 

терету својим роднтељииа. Нај 
мањи прекор је вређа, постаје 
преосет.ънва, склона свађи, цепи
д11ачењу и оговарањима. Узрок 
таквом душевном стању треба 
тражити де.1ом у непрожнвљеној 
младости, у томе што су је непо
вољне друштвене при.~ике нате
рале да се одрекне, ради доброг 
rласа и угледа, оноr животног 
задовољства, на које њен орга. 
низам, по природним законима, 
има пуно право. Овако тешко 
психичко стање неудатих не тре
ба посматрати з.~урадо и с пот
смехом ; потребно је caoceliajнo 
у11и у душу овзквог бн11а, па 
схват~тн колико је то мучна си
туација за читав низ женских ге 
нерација по нашим па.~анкаыа. 
Какао је нз,1аз из ове животне 

кризе~ у коју су без своје 1<ривицс 
стицајем привредних и соцнја.1-
ннх околности запале м110rе де
војке нз наше средине? 

Потребно је прилагодити се 
новој друштвеној ситуаu11ји, из· 
менити свој начин лоо1атрања н 
мишљења, н пре свега осrюсоGи

тн се за самоста.1ан и независан 

живот. Девој~а треба да се пре
образи у нову радну жену, само
стално бнli е. које гледа отворено 
у живот, без ружичастих иаоча
ри и лреживедих традиција . Сво

је личне тешкоhе и свој нереше
ни животни пробле~1 не сме г.1е
дати као свој лични неуспех и 
ради тorn ес осс11атн маловред· 
ном и потиштеном. Свој}' тешку 
судбину не треба посматратr1 из
двојено од друштвене средине, 
од романтичне, сектнмента.1не и 
за нови живот иепрнпраоне, де· 

војка треба да се преобрази у но
ву радну жену, са~10ста.1110 биllе, 
које отворено г.1еда у живот, 
без ружичастих наочара и пре
живелих традиција. 

" 



Једна несванидашЕЬа из:ло.1Кба 
на Коларчевом Ј'ниверзитету 
Ма.нуелни радници и ра.дни це цртају љу дека. тела ... 

Чињеница да Је једна жена, uo 
эан11мању кроја•111uа, израэ11п а же

љу да учи щнат11 11з простог разло

га што не познаје довољно кон

струкцију женског п~Аа, иако то 

њеи занат 11зрич11то захтева, ниј е 

никаква с.1учај11 ост 11 11аводи нас на 
м 11сао да сваки занат захтева прет

ход11у стручну спрему, а као преду

слов за то једну ширу кулуру у об

ласт11 која најв~tше одговар а дотич-

110Ј rра11и заната. 

Када се занат не бн третирао ис

кљу•1иво као срество за одржава

ње егзнс rе11u11Је, можда бн он до

стигао rpa1111uy која се приближује 

уметности. Апн .ьуди су принуђени 

Једна дсветнаестогодишња по-
сетитељка течаја фигуралног 
цртања ffp11чa: 

"Ја бих uрта.1а са много ви· 
ше воље када би ~1И се дала С.ЈЈ О· 
бода да употребю1 све своје и1.: 
куство и машту". ал 11 .ia морам 
да црта.~ онако како се наручи 

- по строго о.цреl)еном шабло
ну. 

Радња у којој сам ја запосле· 
на једина је те врсте у Југосла
вији. Ми сами израl)у јемо црте
же и "фортрукераје" за ручне 
радове. Мој занат тзв. занатско
уметничко цртање састоји се из 
три посла : с1шцирања, израде 

цртежа и фортруковања. Међу
ти ы у фабрикама се та три посла 

Полак: акт 
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да што пре доlју до хлеба, н они се 

морају за то што пре оспособити. 

На тај начин занат постаје шаб11он 

који се јео.ноставно имитује н којн 

непромењен прелази са мајстора на 

калфу, са калфе на шегрта .•. 
Међутим омогуliавање 11нднвиду

алне слободе у бирању облика и 

њиховом сrнлизовању, примена л 11ч

ног искуства, опажања, маште, ес

тетског ocetiaњa. ннвенuије , духа . . . 
дак.~е узајамно ДОП)'њавање ману

елног н интелектуалног рада, Је 

први предуслов за усавршавање за

натства. Занат се баш по томе и ра

злину је од механ11знране фабричке 

радиности што flPY* a ш11роке мо· 

гуl\ностн за примену личне иници

јативе. и ставља у покрет мисаони 

апарат. 

Да бн се занат подигао иа степен 

уметн. занатства, он се мора прет

ходно ослободити од траанuиона11-

не укалупље•н1ст11 11 ска111ењеностн 

форин, а т•Ј :., • , 1"стн tн1 тен онда 

нада се )'\iP ' .~.,:_ ~ б)де 11здваја.1 а 

нз реа,1но1 ·~ 1 . Ь ~ н уз1нзала на 
не4осrнжан 11је ' ' ~ т, него када 

постане саставни Аео живота сва

ког човека. каАа буде приступачна 

и он11ма кој н својнм рукама nронз

во,Ј.е добра намењена эадово.ьава

њу најразличитнјнк љу дскнх по

треба, почев ОА материјалних АО 

естетских. 

Познато ј е да нарочито жене, ка· 

ко у селу тако 11 у граду, показују 
много смисла н укуса за ручне PIJ· 
дове, и често своЈ11м рукотворинама 

превазилазе машту н инвенцију нај

веh11х естетичара. (Пример : н арод

ни веэ~вн који служе нао куриози

тет н украс богато намештених са

.10на, чнј11 су творщ1 нз народа ано· 

нимнн). Дакако. већина тих жена 

нема најосновннјнх појмова о умет

ности, а можда вел11ки део њих не 

зна нн пнсап1. 

Све то 11оказује колико Је оправ

дан покушај Ко.1ар •1евог Уннвtрэн 

rета да - отварањем течаја фнгу

ра,1ног цртања - уч11нн умеп1ост 

приступачном разним занатским 

бранwама. Непосредни задатак те

чаја бн био усавршавање радника у 

својој струu11. Ат1 овоме, као што 

смо рекли, нужно 11р етходн: оспобо· 

ђење од поrчињеностн ко1ше1щн

нал н11м формама, оспособљавање 

интеле~;та за 11ри. ... ање уrнсака и 
њнхово репроду:ювање, изоштра

вање моћи запажања итд. Фигурал-

""""""""!""".""" 

но цртање је баш сретство да се 

постигну сви тн нужни ус11ови -
јер људско тело као жнвн објект 

преставља најбогатији материјал 

за 11зучава1ье облика. 

Карактеристнчно је Аа радници 

показу ју много веhу ревност н ис

трајност у похаlјању курса, него 

раднице. Спречене мање нпн ви

ше разним кућевним пос11овнма и 

бригама, оне не могу савесно да се 

11освете свом стручном усаврwава-

1ьу. И ту имамо доказ да је толико 

нэвнканн аматеризам н дилетанти

зам жена у свим областима у ствари 

последица њиховог друштвеног по

ложаја. 

обављају посебно т. ј . за сваку 
врсту посла постоји други чо
век. У Не~ачкој, Аустрији. Ма
ђарској и Француској, та врста 
заната необично се негује. 4ак 
постоје нарочите занатско-умет
ничке ш коле. {"Kunstgewerbe-Schu
le") 

" .Увек сам воле.1а цртање. Још 
док сам била у грађанској школи 
скренула сам на себе пажњу 
професора. Једном сам тушем 
нацртала подерану цокулу. То 31: 
био читав догађај ! Највише сам 
волела геометриско цртање". 

."Када сам први пут дошда на 
час фигура.пног цртања и vrлi:-

В. Бухта : акт 



.ЦUЈ ••~ ~.11~,.~ла са14 запре· 
nаЈ!Ьева м зlSуЊева. Чиuн.110 мк 
се .ца никца нећу имати сиело
С'/'В да прl!н~сеw то на хартиЈУ. 
Једва сам се в~ахо одЈl}'Чила д<t 
седне11 м покушам цртати. Ма.!.;, 
помало сам се прн.11агодила. По
чела сам да правим прве потезе 
и .што сам даље раЈЈ,ила - радn· 

ла сам са већом вољом и же
љом да решим постављени про

б.11ем, да постигнем савршенствv 
форие. Ипак све зависи од рас
положења: некада ми необично 

иде од руке, а некада ... 
У остваривању свога циља н11-

юrазии на .многобројне тешко
hе ... У почетку саи имала борбу 
са оцем коме никада није ишлt~ 
у главу моја одлука, нарочито 
када је видео актове. "То није 
за тебе", понављао је упорно, 

Зора Дедuнн: портрет 

док се једног дана нисам уписа
ла, а да га нисам за то ни питеt· 

ла. Хтела саи по сваку цену дii 
искористим постојеће могућно
сти н развијем своју способност. 
Дуго сэ,и тражила посао који 
ангажује не само руке него и 
иозак, и најзад сам га нашлС1. 
Мој посао преко· дана који радим 
осам и по сати и који захтева 
llfiOгo пажње, стрпљења и нџ

nрезања, прип.ичко ие заиара. 

Томе треба додати јощ два сата 
фвrуралног цртања." Али 011v 
последЈ:Ье ие не заиара толико. 

напротив, делује као одмор ПО· 
сле иоuотоног и неинтер.есант

IЮТ дне.вuог посла. Оно пружа 
око што мој занат не ио.же д11 
u npyp. а то је: слобода у р1:
шааању з.аЈЏtТКа, промена објек· 
та Ј1 ве.пхо интересовање за саи 

р.Д. -.('Јnхи tlY1' опри-јеи...нешw 
llOВOI Оацн -решени npoбlleи 
apnctaw за vене яогађајr 

Жена sa 
раз бо Јем 

у Xepue-
roaннL . 
CHНllU 

r.~ 

Имам: жељу да се у свои заяа· 
ту усавршим. То ие је највише 
навело да се упишем на курс фи· 
rуралног цртања- Јер, да би се 
лакше сналази.~а у послу, треба 
да научим запажати ствари, да 

умем лако решавати форме, и 
најзад да обоrатии машту ... Јер 
нн она није неисцрпни извор, 
ако се стали9 не освежава. 

Најзад, да наведемо мишљење 
једног иолерскоr радника чији 
су радови у највеhем броју за
ступљени на изложби. 

"Течај фиrуралног цртања има 
за иаиуелне раднике - који су 
на најпримитивнији начин спро-

водили своје мис11и ка новим об
лицима, бе.1ежеhи њихов напре

. дак на хартији - поред прак
тичног и ЧИСТО ку.1турни ЗНЭЧ<IЈ. 

Развитак опажања и третирз
ње проблема којн стоје у неп:>
средној вези са л:-~ковнои ущт
нош l\у, убрзава процес ииш1ы:
ња и сазнања, а то зt1а <1н поди · 

зање једног стварног рада Hil 

ку.~турно-просветном n11ану. 

Мануелним радницима НИЈе 
потребно подизати дух и во.гоу 
за овај рад. Јер они раде са 1:1е· 
ликом жељом да у граннца~1а 

могуtшости остваре оно шrо 
виде". 

ЖЕНА и ЊЕНО ТЕЛО 
Жена је данас преоптерећена, и у с.1ужби, жену која не распо · 

па и њено тело страда под тере- лаже неким нарочитим "секс-епи· 

том ~шогобројних и разноликих лом" . Жене су се подвргле овој 
задатака, који настају у оквиру диктатури мушког укуса , постале 
њеног знатно проширеног живот· несИrурне и мало свесне да ле· 
ног делокруга. Она мора да испу· пота не зависи од детаља и сит· 
њава свој позив жене и мајке, а них ефеката, већ се одражава у 
истовремено да самостално зара- читавом држању и кретању чове· 

~ује за живот, да води куhан- ковом. Из тог прецењинања му· 
ство, и при томе да остане ин- шког сексуално-естетског суда 
телектуално на висини, да би жене су створи.11е идеал једног 
своие мужу о~апа друг и при· телесног савршенства, које се по · 
јатељ. стиже телесно и психички нез· 

Биолошка функциј а жене ca~ta дравим начином жнвота, не во· 
је по себи узрок да жена брже дећи рачуна о потребама ceol'a 
стари од мушкарца. Осим тога, тела и његовим моrуliиостима. 
професионална преоптереhеност Преморена, и уцвала, n ренапе · 
исцрпљује снагу и с&еЖину же- та , немирна и нервозна, уз лоше 
не пре времена. Страх да неће функционисање њених органа, 
бити дорасла свим овни разним жена грчевито тражи по11оћ }' 
физичким и душевним теретима различитим вештачким сретстви· 

често пута убрзава овај процес. м а, да споља и изнутра унесе о· 
И она се плаши тога. Узрок пре- нет склад и ред, Неправилно по· 
тераном с.траху жене од старења ступ.ање са њеним телом изазва· 

и њене очајне борбе за послед· ло је последице, које су веома че
њи остатак женске привлачности, сте. Ноге су јој спљоштене услед 
.11еж.и и у начину како мушкарац неправи.1ног оптерећења и не
још и данас просУ,ђује вредност хигнјt!нске обуће, трбух избочен 
-жеке..Јw,-и данас, иожд& . још и опуштен због неуредне и сла
више 1:1ero пре, већина иуwкара- бе функције пробавног и полног 
ца ое признаје. и ие цени·, иакарапара'та, седалица тешка и дебе· 

9 



ла због пре~1ногог седења, боко
ви се нишу због неправилног ко
рачања; слабост мишића а и пси
хички разлози створили су јој 
грбава, округла леђа и упали 
грудни кош. а запуштање муску

латуре pyt<y и надлактице проуз
рокова1ю је пљоснати рељеф 
гру дн. 

llрави раз.1ози прераног про
падања жене и њеног те.1а, које 
смо напред спомену.1и, nреопте

реl'iеност и нездрави ус.r~ови рада, 
.1еже изван делокруга гимнасти

цирања. Тај гимнастички рад мо
же једино да буде профилакса, -
може предухитрити разна оште

ћења, ил и пак коректура - лечи
ти и поправљати настаЈЈе штетне 

посдедице. Верујс::мо, да фактич
ка слабост жене ус,1ед њеног би
о.1ошког позива и n ревел иког 
трошења снаге којн изискује њен 
приватни и социјални живот, не 
)\Ора водити до делиь1ичног или 

потпуног с.1ома. Снага жене мо
же и да расте упоредо са ве.1и

чином њене задаће, те да захте
ви живота буду потстрек за по
јачани рад. 

10 

Како може гимнастика са сво 
је стране помоћи жени у овој 
борби са њеним органскиы сла 
бостима 11 захтевима живота, 
средине и околине? 
Мало је жена данас, а погото

ву у градовима, које имају мо-
1·уhности да проводе у сваком 
погледу здрав и хигијенски жи
вот: доста спорта, покрета и од

мора на чистом ваздуху и у сло· 

бодној природи. 
Гюшастика може модерним 

презапос.~еним људима да доне

кле надомести рационалну физи
'IКУ негу, нарочито онима које 
специфичност посла приси:ьава 
на једностран и непокретан на
чин живота. 

Гимнастика мора нре свеrа да 
научи жену како да рационадно 

распо.1аже својо~~ снагом, да је 
научи како да исти ис1<и миру је. 
Гимнастика )Юра да је на овФ1 
подручју физичке културе упути 
како треба да ради са исправном 
употребом своје енергије. 
Поо1атрајте једном приликом, 

шта све не учините са својим 
трбухом, леђима, па и устима, и 

како том приликом задржав11те 
дах све док крв не навали у гла

ву због напињања. Претставите 
себи како код ходања стискате 
бедра, како дижете рамена када 
хоhете да извадите нешто из 
ормана, како притиску јете руке 
уз тело када вам је хладно. Је
дан доктор у својој књизи о кул

тури тела жена каже: "Жене седе 
у трамвајима, . као да морају му
скулама седа.пице кочити кола" . 

Има .'Ьуди који су увек у жур
би, који су увек згрчени, немир
ни и неспособни да се стварно 
одмарају, да сваку укоченост, 
сваку стегу тела уклоне. Жене 

he често и на гимнастичком часу 
у сваки корак, у сваку кретњу у

ложити сувише живчане и ми

шиhне снаге . Оне мисле да ис
правно не вежбају ако притом не 
дахћу и не поцрвене од напора. 
Ове жене треба да науче пра

ву меру; оне треба да науче да 
се владање телом и сувереност 

уопште неhе постићи примењива
њем сиде, него еластичноы спре

мом. Па he тако једноставним 
гимнастичкиы вежбама научити 
технику, која се заједно сз пси
хичким деловањем може пренети 

и приыенити на цело животно др

жање. 

На другом месту треба да на
уче напињати мишиће. Хигијен
ска вредност исправног напиња
ња, "енергизирања", напетости 
мишиhа иноrо је познатија него 
важност попуштања мишића. Она 
је једно време била прецењивана 
у обожавању т. зв. атлетске му
скудатуре, која пре може бити 
штетна за хармоничан развитак 

uслог тела. То је метода за тако
зване "млитаве типове" . Ствар 
је само финог гимнастичког осе
ћања пронаhи између две крај
ности - између млохавости и 
максималне напетости - праву 

меру, наиме скоро музикалну 

многострукост динамичких раз

лика , којој се дивимо у кретњама 
ведиких уметница у п.1есу, и ле

пих животиња у с.1ободи . Ван 
граница је могуhности активизи
рати ове млохаве типове, дати им 

у нутрини смер, циљ за кретњу и 
напетост, јер њихово млитаво 
држање ~оже имати разних уз

рока: коституција, животне при
.шке, развитак у раном детињ

ству, болест. Али је у границама 
могућности пружити им дожив
љај угодности услед снаге и си
гурности, који осећамо после ги
мнастичког напора, noc,1e свла
давања тешкоћа, пружити им до· 
живљај не као замену него као 
побуду за истинску активност. 



Временом ће се жена научити 
уз гиинастнчки рад, .ако се он 

оснива на исправним механич

ким, физиолошким а тиме и пси
холошким принципима, да опет 

влада својим телом. Жена he у
познати исправне односе равно

теже, откри.ти ~ с~оме телу . за
коне механике т. Ј . . оптереhења 
и покр.ета. Оптерећене делове 
тела расТеретmи, млитаве осве-

и ~У јна >&.:на нс може ·и : не треба 
да има изглед нежне жене деча

чког типа. Оиа се не може оде· 
вати и кретати као ова последња 

а да не деЈ1ује .11ажно и гротескно. 
Њено тело има други карактер 
па треба да ииа и други изражај , 
који ()м-овара њеном биhу. Она 
ће тада престати да имитира 
стю1, f<ојн је често управо проти
ван њеном биhу, и самосвесно 
ће увидети колико ће се боље 
осећати , колико ће бити лепа, ка· 
да своју праву личност и у сво
јој телесној појави позна, при
зна и афирмира. 
Али - најважније је ово: Ин

тензиван рад жене иа њеном те· 

пу помоll.и ће вреиенщ1, да по
степено пренесе и у свој сваки

дањи живот онај иир, ред и ра · 
ционалност, што их је доживела 

на своме те.11у. Примениће и на 
осталим подручјима свога живо 
та сазнање о могуhностима пове
ћања своје снаге и о границама 
е.11астиэитета своје енергије, па 
ће бити више дорасЈ1а свнм сво
јим тешким и великим зэдаl\ама. 

Јер - сваки успех у савлађи · 
вању тешкоћа и победа запрека 
јаче делују него свака појава 
случајне и незаслужене 1'е11есне 
и душевне лепоте и.qн дарови

тости ... 
Ина Шварц 

Жена кочи} аш 
жкти и -учврстити, и тако изнова 
научити природан ход и слобод· 

·но кретање. 
Ослобођени од неједнаког 

притиска и живљом циркулаци
јом крви, освежени органи, боље 
tie радити и дуже ће остати у ак
цији, а 'биолошко старење усл~д 
тога наступиће знатно касније. 
Жена tie, касније, проникнувшн 
у бит свога тела и његових по: 
треба сама подврћи критици с~ОЈ 
начин живота на свим подручЈИ· 
.ма .. Она ће показати веhе разу· 
мевање за р~щионалну и хигијен
ску исхрану, за "функцwоналну 
козметику" уместо примитивно~ 
спољашњег у.11епшавања . ОсећаЈ 
младости, снаге и свежине де.110· . 
ваће на све органе, дакле на чи
таво физичко и душ.евно стање 
жене. t;Ia тај начни 03ачана са~.ю· 
свест одржава се поноао у др· 

жању. 

Можда he жена захваљујући 
овом осећању задовољства и све
жине, које јој даје здраве и 
природне ритиизиране п~жрете, 
почети· да исправља и свој доса
А8ЊИ идеаЈI женске лепоте. По· 
мириће се са властитим телом . 
То значи ~а ће увидети да има 
безброј типова тепа, те да може 
бити пеп·а а .-а баш у свему не 
о.-rовара последњем моментал· 
иом модном типу. Пре свега тре· 
ба да уклони 1рагове неисправ· 
воr начина ЖИ11ота1 лоше вавихе 
ве.хар11ОRМЧЈЮГ t:рет~а, јер че· 
сто само оно унаказује. -еву и 
'ЦЈНИ је,. З8ВС'1'8, py?QOK. 
Да би жена познаЈtа свој ти~ , 

мора открити свој стил, коЈи 
кре-nьаwа и ~ржањеw ОАговара 
t:a.иw њен.им особинама. Кi;Јwчата 

•• 



Jll J(OЛCKt 

девојке 113 
11атолн•1ког 

завода 
llpe годину и нешто више дана 

врати"а се наша Београђанка, r·ђа 

Вера Ми11ер-Боби 1!, са То11г1 или 
Пријатељских острва, где Jt про· 
ве.11 аише од дванаест година. 

Тоиrа острва се на.1аэе 20 степе

ни испод Екватора у Тихом Океану, 
и 0 110 стоје под протекторато~1 Бри· 
танске Њmерије. 
Г· ђа Милер·Бобиl! је одмах по 

сво~t повратку објавила у нскии 

дневним листовима у велики\! по· 

тези~tа своје утиске са овоr плод

ног б.1агоr острва, а сада је 11awoj 
сарадници оnшнрно причала о 

женн са Тонга Острва. 

Тонга Острвима, има их преко 
три стотине, влада краљица Са11оте, 
веома културна жена, којој острв· 
љани 11мају да захвале за модерно 
и напредно зако11одnвство. Станов
ници су високи, развијени, здрави . 
Боја њихове коже је крео.1, коса и 
очи су им црни . Под утицајем Ен· 
r.'Уеске Острвљани су. скоро без изу· 

КАКО ЖИВЕ ЖЕНЕ НА ,, 
зетка, прешли у хришћанство. На 
Тонга Острвим а налази се и дан· 
дањи титуларно племсrво, чији су 
феуди ДОШ.ЈИ под удар потпуно 
спроведене аграрне реформе. Сва· 
ки живи од земље коју обрађу· 
је. Острвљанин не служи. Мушка· 
рац кад наврши 16 година, неудата 
жена или у дов ица добијају најма· 
ње осам јутара земље од државе, 
коју су обавезни да обрађују. За
коном је прописан број кокосових 
стабала које мора эасадити сваки 
на своме земљишту, а то је много 
више него што износи потреба је· 
дне породице, јер пореза ес мора 
платити Британској Империји ... 
Клима иа острвииа је тропска са 

честим кишама и повремени•1 хлад· 

ним ве"ровима. Вегетација је веоыа 
бу ј на. 1:5оћа и поврћа им11 преко це
ле године, кукуруза има у иэоби· 
љу, жито не успева због велике 
вруhнне . Хпеб месе од неког плода 
с.11ичног нашем кромпиру. Главна 
ни је храна ипак кокосов орах и 
банана. 
На Тонги неиа бескућника, стан

бено се питање ту решава лако. Ма· 
ло труда и изло вештине па од бам· 
бусове трске и лишћа од палме ство 
ри се угодно склониште за одма· 

рање и за зашт11ту од киша и ве· 

трова. Пошто се много по.1аже и на 
леп изглед тих куhица, зидове та· 
пецирају савитљивом, танком а.пн 
непрозрачном иатеријом, коју до· 
.бијају од коре једног дрвета, исти· 
на на врло иучан начин, израђено 
руком, јер осим својих примитив· 
них алата не служе се благодетним 
изумима модерне технике. 

Хигијена је на Тонrи на завид· 
но високом нивоу. Свако вече се 
купају сви чланови породице . Ка
рактеристично је за схватање Остр· 
вљана о чистоћи већ и то да је нај· 
веhа увреда ако се неком каже: 
"Мо хе'' што значи "спаваш прљав'· . 
Једу рука~1а, али пре и после јела 

Дtо насеља 

перу руке, и то прање руку и~1а 

скоро фориу верског обреда. Брига 
о народном здрављу законом је ре· 
гулнсана. Нарочити контролни ор
гани обилазе недељно све куhе н 
воде рачуна о чистоћи соба, кухи
ња, остава- и захода. Предвиђенt" су 
казне за онога, који простор око 
своје куће не држи у примерном 
реду. Тако је то и у престоници 
Нукуалофа и у најудаљенијеи селу. 
Стога су природно на острву зара· 
зне бопесrи тако ретка појава. Ле· 
кари~1а, који су сви од државе п.1а· 
!\ени, у ствари није првенствена д}'· 
жност да .1ече бо"1ест, него да је 

..., 

спрече. Ако се у некој кући разбо· 
ли један члан породице а укуhан~ 
то не пријаве, бивају строго каж· 
њени. На тај начин успешно се суз· 
бијају празноверице и надрилекар· 

ство. 

У општем плану просвећивања. 
жена је потпуно изједначена са му· 
шкарцем. Основна настава је под 
теретом казне обавезна . Неписме· 
них на Тонги нема. На Тонги уро· 
ђеници немају прилике да стекну 
вишу наобраэбу, зато појединци 
иду у веhе градове Новог Зеланда 
иnи Аустралије ради да.ъег школо· 
вања, али редак је случај да отац 
пусти свог сина а иарочитц ћерку 
у далеку туђину. Зато је природно 
да се у државној управи стално 
осећа оскудица интелектуалаца -
урођеника, и зато на одговорним 

положајима има још увек много 

Енглеза. 
Жена у јавној служби може се 

видети једино у престоници као 
·телефонискиња, дакти.юграфкиња 



1АТЕЉСК/IМ ОСТРВИМА'' 
м;ж хао aowohвo ~ у санитар
ним уставоаама. 

А.11н Аа жена на Тонгн није још 
напустНАа kућу, има свој нарочити 
психолошки рамог. Жене су на 
Тонгн не саио поштоване од му
шкараца, него су у правом смислу 

речи размажене. Жена је у кући го
сподар, она води о свему-, чак н о 
новцу, рачуна и мужеви, синови 

или браћа ~лушају је. Мушкар
ци свршавају све теже поспо

ве. Жена је у главном запослена 
око деце. Жена је као мајка просто 
обожавана. На хнгнјенскн живот 
"рудне жене нарочито се пази. Она 

:а време трудноће неhе носити · ни · 
uта тесно на себи, нhи he ради што 
нгурнијег хода само боса. Пре по · 
юђаја често ће муж сазидати нову 
:yt.y, где ће се жена на новии, за 
у сврху спремљеним тканинама од 

,ике на поду породити , а поред ње 

,е се наћи спремна бабица. У по· 
ледње време све чешhе иду жене 
1а порођај у 6опинцу. После поро· 
,аја мпада мајка не ради ништв, 
uта више цело то време не напу· 

uта кућу; муж обавља куhне по· 
пове , кува, пере нтд. Једино што 
<ена никад не препушта иужу да 

адн то је спремање горког напит· 
а "каве" (не наша кафа) н спрема· 
.е дувана, којн је неко љуто 11нш · 
е доста крупно сецкано н увијено 
танке uстове банане. 
На пољу раде у главном мушкар· 
н , жене ми помажу саио ако неиа· 

у ситне деце. За време вепнккх 
ољскнх пОСЈ1ова жене ипак морају 
аие да спремају своје куhе и да 
отове јела . 

Младе девојке углавном се баве 
ручним радом, свака себи спрема 
покућанство, чаршаве н простирку, 
што Ј:>е кад се уда поне'lн са собои . 
Девојке н и11аде жене при раду 
увек певају, глас нм је Ј1еп н ван · 
редно су иузнкапне. Воле забаве: 
игранке, слободно општење са м.~а· 
днћнма нико им не брани . Када де· 
војка наврши 15--17 година удаје 
се за младића кога је заволела . 
Венчање се обавља прво пред су
дом а после у цркви. Госпођа Ми· 
.'Је~Бобиh каже да за време тих 
12 година, које је она провела међу 
Тонганцима, никад није чула ни за 
једак случај развода брака . Често 
брачници нису венчани, али ни они 
н и њихова обично многобројна 
деца, нису ништа ма1t1е цењени од 

оних, чији је брак санкционисала 
црква. Ту се не прави никаква раз· 
лика, иа да црква пропагира r.'lеди· 

ште да је тр.ајна срећа обезбеђена 
саио Божјии бЈЈЗГОСЈ\овом. 
Краљица СаЈtота је са негодова· 

њеи посматрала и сувише комотан 

жнвот жене, као и сразмере које 
узима обожавање жена од стране 
мушкараца, па је доwпа до зак.ъуч· 
ка, да нерад ие води ничем добром . 
Морал се мора одржати радом ·и 
одговорношћу. Стога је донела за
кон, да се у сваком месту оснују 
женска друштва, која је она назва· 
па "Каутаха фефине". Сваког дана 
састају се жене код једне од чnа· 
ница друштва . Од раног јутра па 
до увече жене ткају НАИ спремају 
простирке н тапете. Али да би се 
стварно радило, а не да се ти са

станци изроде само у згодну прили· 

ку за оговарање или забаву, свако 
друштво мора на крају године из
весну количину готових тканина 

предати једној државној установи, 
где се онда предата количина раз

дели на равноправне делове међу 
чланице каутаха фефине. Жене на 
ово посело донесу увек и своју 
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децу и наизменично по јеАН:Ј tix 
надэнрава , док се једна .1ругз бр.н · 
не о храни. 

Пошто су жене услеАе .'13 израде 
више тканина него што им је за 
куhу потребно, оне то заједно .::<1 
кокосовим opaxo•i, којн им је глав
ни експортнн артикап, извозе и на 

1'Оие лепо зараде. 

Са порастом б.1агостања постале 
су веће и њихове потребе, 11 све 
више се виђа на место сукњице од 
,јЈнке, европско одепо не само на 

женама него и на љиховим ыуже

вииа и деци. Осим одела повећана 
домаhа радиност дозвољава и ку · 
повику модерних пољопривредних 

машина н теретних аутомобила. А 
о добрим путевима брине се др

жава. 
Осим честих и весеЈЈих игранкr1, 

најомиљенија забава Тонганаца је 
биоскоп, где се одлази са женом, 
често и са децом . 

Тонганкнња нарочито радо чита , 

само сем бибпије њој је друга лек· 
тира такорећи неприступачна, а она 

ту оскудицу јако осећа. 



Иэ педагогије 

Смемо ли тући децу? 
Батине играју велику улогу у 

васпитању већине деце. ДанС1· 
шње просечно дете једва може 
да замис.1н како би изгледало 
без батина. Батине су важни део 
њихове мисли и живота, а врло 

често остављају кобне последи· 
це и за цео живот. 

Децу туку родитељи, учите
.ъи, мајстори и сви они који би 
те животе требали да формир". 
ју и спреме за корисне чланове 
друштвене заједнице. 

У питању телесне казне су 
школа и родитељи потпуно с". 

гласни. Родитељско кажњавање 
подржава и само закок<'давство 

које у родитељско праве. васпи
тања хкључује и право кажња
вања. 

Како сами тврде, родитељ11, 
мајстори и васпитачи, главни им 
је циљ да дете тучом поправе и 
да га натерају на кајање. Већи
на старијих говори: "Батина је 
из раја изашла" . Она је неоп
ходна. Она је најбоље васпитно 
средство, то је увек било и увек 
ILe бити, јер се без ње са децом 
не може изићи на крај. 

Међутим ако проучимо то пи
тање, ако дубље посматрамо 
децу која су много тучена, ви· 
деhемо да батине стварају мно
го веће зло, но што доприносе 
поправљању и покајању детета 
које је згрешило. А у оним слу
чајевима где нам на први лu

г лед изгледа да се дете посл~ 

батина поправило, не треба за
боравити да је то, у већини СЈ!}'· 
чајева, само тренутно дејство 
под утицајем страха од поно;.· 

них батина. Насупрот томе, они 
који туку, батинама изазивају 
револт према себи. Код детета 
се јавља раздраженост, огорЧt:· 
ност, пркос, мржња и жеља Зi:I 

осветом, а све ово најчешће се 
окреће против онога који тучt:. 
Тако наступа удаљавање и оту· 
ђивање 11змеђу детета и васЛh· 
тача, које се тешко да noпpii· 
вити. 

Какво је дејство, последице 
батинања? Треба ли то дејство 
жедети иди не? Да ли је у инте· 
ресу саме деце и целок~лног 

друштва? То су питања ко Ја С>и 
васпитачи и одрасли требали се· 
би Да поставе пре но што подп

гну руку на нејако дете. 
5airИ1ie стварају у дечијим ду· 

шама праву пустош и .панику. 
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Главно осећањ~ приликом самог 
батинања је осеkање страха. Оно 
чини да се батине урезују дуОо· 
ко у душу детета и памте се ду· 

го и са великом тачношћу. Врло 
често можете чути да говоре о 

батинама и кажу: "То сам тако 
упамтио да нећу скоро забора· 
вити" или "У животу неhу заоо
равити те часове" или "Страх ме 
је гушио", "Обузем ме је гроз
ница од страха" . 

Батине и страх које Qне ИЭёt· 
зивају чине да деца памте своје 
детињство као времена највећих 
мука. Код већине деце телесна 

казна није једина околност кој< 
мути њихов живот, батине често 
постају основни тон њиховог 
живота и стално утичу на њихu· 

во расположење. Код многе ct: 
деце то види и на самом ли~v 

Често то можемо опазити на л~ •• 
цу шкодске деце, деце која про
дају цвеће на улици, која нас Чс· 
кају пред биоскопю1а итд. Врло 
је често страх од батина код дt:· 
це тако велики да нека не осе11: 

одмах бо.1 од батина. То је 
зато што је услед претераног 
страха умањен рад нерава такu 

да бол не допире ни до мозга 
ни до свести детиње већ се доц
није јавља као реакција. 

При телесном кажњавању де· 
це јављају се врло често несрећ· 

нн случајеви. Јаким ударцнА1а 
могу се изазвати разна запаље· 

ња, потреси мозга, бодови у 

глави, нес.вестице; глувоћа н 
друге нежељене последице. 

Један учите~ је ј~даред изь· 
звао епилептични 1\апад код 

ученика ударивши му два са

свим лака шамара. Дечак је 
имао диспозиције за епилепсију 
(падавицу). Важно је то да ва1:· 
питач не може знати да ли дс· 

те има неке диспозиције или не 

Телесна казна различито де· 
Jtyje иа свако дете. Г.fосдедице 
батина се не могу уопштити и 
казати да су оне увек исте. Врло 
често последице· батина имају· 
трајно дејство, nрО!lлаче се кро::. 
цео живот или младост. 

Од трајни,, пос.11едrща за жи
вот, ЛОСЛt'.ДИI~(· •НI.;, . р~ !1емо на 
сваком кораку t) . .>ап.1ашеност, 

утученост, nu1·цењивање самог 

себе, осеhање мање вредности 
које доводе до других trecpeha. 
Из велике застрашености јавља 
се код деце и жеља за смрћу. у. 
жасне су статистике дечијих с;с· 
моубистава у свету. Често, пак, 
велика застрашеност води новим 

казнама. Пример малих шеrрт11 
који из застрашености постају 
збуњиви, неспретни и често СС1· 
свим без кривице добијају ба· 
тине. 

Телесна казна не показује У· 
век своје дејство одмах. Некад· 
се њени трагови не јављају у 
детињству већ тек много доцни
је у животу. Тежња за влашћу, 
јогунаство и још велики број 
других изопачености јављају с~ 
када дете одр1;1сте. 

Један дечко ко ји је невино ту 
чен прича: После тога почео ca~i 
хладнокрвно да лажем све: оца, 

мајку, учитеља и све друге Дру
ги дечак каже: "Поред тога што 
сам ста.1но мислио на освету 

учитељу бно сам зловољан и 
према школским друговима". А 
један одраСЈЈн прича ово: "Кад 
сад завршио школу морао сам 

да се борим да би се одвикао су· 
ровости према слабијим'!. 

Не треба заборавити да је ме

rуу окорелим злочинцима један 
од узрока често батињање у де· 
тињству. 

Телесна казна има такође вџ· 
ло велики уцщај на развитак 
сексуалног живота детета. Прво 



ради тога што убрзава сексуал. 
но сазревање, а .цруго што се 

иоже прави ток сехс живота нз. 
опачитн. 

Убрзавање секс. сазревања, у· 
спед те11есне казне, код иноге 
деце, а нарочито код оне са сл 11 • 
бим нервним системом јавља се 
отуда. што ударци често изази· 

вају полни нагон. Полни нагон 
се јавља услед тога што је деv 
тепа, по коме се обично највише 
туче, повезан са полнии органи · 

ма истии нервним везама, и по

вишена навала крви, изазвана у· 

дарцима, делује на суседне пол· 
не органе. 

Други важан моменат за из~· 
зивање полног нагона код деце 

је страх: и стрепња због ударць 
било по коме делу тела. 
.Прерани полни нагон код де11·~ 

изазван батинама доводи до са
ыозадовољења-онаније. 

Дешавало се доста често да 1t 

само посматрање батина постаје 
опасно по дете, јер изазива код 
деце уживање . На пр. када учи· 
тељ туче ученика или мајка мл11-
ђеr брата или сестру код детета 
се јавља задовољство на сексу· 
алној бази. 

Осим опасности за децу бати· 
не претстављају опасност и за 
онога који туче. Утврђено је да 
ty многи батинашки педагози 
постапи садисти и да су децу rу

кди ради свог сексуа.1. уживања. 

И поред ових: ужасних посд1.:· 
дица телесне казне, оиа и данас 

постоји и много се прнмењу;е. 
Одрасли покушавају да батина· 
ма стекну ауторитет код дец~. 

Они хоће да утерају дисциплину 
страхом. 

Батине носе у својој битности 
карактер силе и не одrовара3у 

никако физичким и социјалним 
потребама. 

Насупрот таквом васпитању 
мн морамо да тражнио једио 
друго васпитање, ослобођено 
сваке принуде, ауторитета и Hcs· 
сиља. То васпитање мора да и:s· 
мени однос између васпитача " 
васпитаника, они морају да по· 
стану сарадници. Ново васпита· 
ње мора да се заснује на позна· 
вању потреба и жеља деце чији 
се проблеми, интереси и идеали 
не смеју превидети , јер су они 
везани за живот одраслих и за 

живот целокупног друштва . Са· 
мо таквиw васпитањем створи· 

ћеwо активне и корисне чланове 
заједнице, зато се морамо борк· 
тн против батина, а аа бољи н 
чомчиији живот наше деце. 

Мис Европа. ша.ље свој осмех ." 
На досадашњим конкурсима за-лепо

ту биране су 11епе деwјке да "penpe· 
зентују" св.оју земљу, а эатни да нх 
прошетају преко ue.1e Европе· до. Аме· 

рике, на највеhу корнет неколико В< · 
штих иенажера. После своје турн~Је 

оне су се сасвн11 просто враhа11е у сво· 
је љупко ННШТЭВИ.!О н бнва11е э~()о· 
рављене, јер нису пружа,1е ништа што 

бн заслуживало неку пажњу. 
д.,н овогодишња инс Евроnа нelle бн· 

ти заборављена. Јер, 011а нос је нэне· 
надн11а једним 11епн~1 спонтанни гестом, 

којим је међу сва ова nрнтворства н 

11аж унела најшариантн11ју стварност. 

Ове rоднне за мис Европу изабрана 
је мис Шпанија, млада Катало1iка 
"која се не бави полнтико11 ". 
Интервјуисана, ова ьмада девојка 

11эјавнла је да ke се вратити у Ката· 
.1оннју. Шта? Нн иэпаrања на позор· 

ннцаwа, нн ва п.tажаиа, нн хзљнне ю 

салона.~ нн ципеле од фирме" нн чз· 

рапе нз радње.. ни nуrовања. ни сан о 

уговору, нн жеља за Хо.11ивудом? -
Мш: Шпанија, крунисана за мис Евро-

пу, одр11че се своје крхке в.1 адае11· 

не. Bpaha се. куllн. И она каже зашто. 
Сасвим nросто Гра~анскн рат раздире 

њену земљу. Оиа неће да напусти 
своје сунаwдннке. да се забав.ъа док 
су они забринутн н док пате. "Ја н· 
мам само свој ос~1ех; н ја hy нм ra 
дати." 

Плеиеннr и леп nок11011! Један осиех 
кој11 се оружа да б11 кз.азвао радост, 
који инје ФОrоrеннчаи, нн фабркко
ван, нн дат под најам за рек.1аиу па· 

c-re за зубе. Драговољан осмех нежне 
девојке. која нема ништа др)'го н која 
га носи својој отаџбини. 

Помоl 1110aNcкoi д~ци 

Париз, 17 новембра. Овде је осно· 
ван нарочити Међународни женски 

одбОI) эа помоll же11ама н децн у ,1е· 
енчарској Шпанији . 

(По11нтика) 

Југос11овенски 1.!рвснн крст повео Је 
према од.11уци Лнrе 1.!рвено r крста, ак· 

цију за прикупљање npи.tora ~· оде.1у 

и новцу за шпанску децу, коју је за· 

десила тешка судбина. Uрвени крст 

мо.1и да се са прилозима nожур 1! . д~ 

зима не би затек.13 шпанску деuу Ot> 

топлог одела. 

Продавачица воћа 
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Њено дете 
" ....................................... ... 

Јања, жена Саве циглара, це· 
дог је живота носила тешке Т\:· 

рете , пра.1а , простирала и мучи· 

ла се свакојако, - али родити 
није мог.1а никако. По други пут 
јој је сада дошло вре~1е да и:s· 

ба ци те шки плод из свога тела, 
а.1и и ово се рођење несрећно 
завршило. А ево како је било: 
До болнице у граду имало Је 

да се пешачи дуго: три сата по 

меканој као гума земљи, а сат 
по тврдој калдрми. Четири пута 
иш.~а ј е Јања тим путем, три пу· 
та љуљајући дете у колевци ут
робе, а четврти пут га више НИЈе 

било у њој. Кад је Јања тако 
издалека дошЈ1а у болницу но· 
сећи завежљај под пазухом, рс· 

~<оше јој: "Лезите, госпођо! Ово 
је ваш креuет". Јања се веома 
зачуди томе јер још никада по 
дану није .11сжала у кревету, али 
како није умела добро да одго
вори људима, свуче се и леж1.:. 

Цео јс дан Јања стрпљиво лежа· 
,,а и чекала свој час. Ваздух у 
соби је био густ од јаког мири· 
са и те ш1<0 ес у дисао . Кревет ЈУ 
је обавио несносном тоn.'lином. 

Предвече, Јања изгуби с~рпље· 
ње. Брзо се обуче, изиђе у ход· 
ник и кад не угледа болни~ар· 
ку, оде из болнице. Журила је, 
јер су можда већ трчале за њом 
болничарке у великим белим 1<1.:· 

цељама и викале : Госпођо! го
спођо! Јања није волела ову ту-
1,у, непријатну реч. 
Четири сата хода! Не, она ни

је могла тако да лежи у кревt· 
ту над није ноћ. Четири сата ко· 
рак по корак! На бескрајном У· 
самљеном друму! Кроз мрак! Ка· 
сно .У ноћ Јања стиже до куhе. 
"Да нам је бар мало ближе", 

помисли овога пута. Али Сава, 
њен муж, преко чијих су ле1)11 
прешле цигле читавих великих 

кућа, био је становник насеља, 
кьје се улогорило на блатњавим 
пољима, где је· земља најјефти
нија, где се не n11aha за воду ни 
~а одношење ђубрета . Сви су 
живели од града, али нико није 
могао да живи у њеиу. Свако Је 
лепио своју колибицу како је 
боље умео, али ретко је ко на· 
предовао да је могао да се от· 
сели на периферију града. 
Идућег дана Јања с дететом у 

гнезду утробе и по треhи лут 
корача друмом за град. Сад веr. 
не мисли о детињој главици на 
јастучиt1у, ни о својој једној ко· 
зи и њеном масном млеку, ни о 

Сави, своме мужу. Ј:lемоћно Је 
пливала тим бескрајним, сјајним 
ко рибља леђа на сунцу, друмом, 

пропадала је и издизала се, гу
била храброст и пркосила, нато:· 
зала се и презнојавала од муке. 

У болници је већ није тиштаu 
ни опојни мирис, ни белина зи
дова. Дете је секло и цепало сна· 
жним покретима њено месо, де

те је хтело по сваку цену већ 
да се роди. . . Онда се све де· 
сило као оно први пут кад је 
рађала: доктори· и бопничарк1.: 
свладали су јс, одузели јој свест 
а кад је испливала из мрака 

с.ломљена, слабачка, пуна бола, 
болничарка је села код ње и тн· 
хим јој гласом, меканим каu 

мед, говорила како је њено дс· 
те било најлепше, и најјаче што 
су икада видели, али га нису 

тако морало пропасти. 

У соби породиље било је про· 
1 леће. На прозору је стајало мнu· 

го свежег цвећа а поред постеље 

дисале су мале китице. У соои 
је било весе.~о. Мале бебе цвр
кутале су попут малих птица, 

свака својим нарочитим гласом. 
Мајке су ослобођене лежале, 
мирно и свечано, и слушале но· 

ви глас свога детета. Тада се Ја· 
њи догоди нешто врло лепо. 

Болничарка је дошла са дивн~'~t 
бебом у наручју, спустила је на 
њене груди и казала: "Ево јед:1а 
беба за вас. Хоћете ли. да по~u· 
јите дете?" - Ох, како не бшс 
хтела! Радосна, Јања је нежно 
и пажљиво nрихватю1а дете и 

положила малу главу, на CBOJt: 
велике груди. Дете је нашло си:.:у 
и држећи се обема ручицама за 
њу, же;.цно је аило. Јања је no· 
сматрала зачуђено и радосно. У 
подне она је веh чекала на "сво
ју" бебу, а кад је болничарка 
дошла· да је однесе, Јања жалu· 
сно рече: "Ох, све ми се чини 
да је моје" - "А и боље би .би· 
ло да је ваше" одговори љуОа· 
зно боЈiничарка. Ето, ви можете 
дивно да :цо јите а немате ко1·а, 
а њена мајка нема млека за дво
је". Мајка која је родила д11е. 
бебе, пуна је захвалности и ра· 
дости препуштала Јањи да Jtu· 
доји дете и њих две су се ускu· 
ро потпуно спријатељиле. Јања 
Је сада већ мисnила, бринула се 
и повијала дете сасвим искрено 
као да је то потпуно природна 
ствар, а после четвртог дојења, 
толико се била навикла да дџ· 
жи дете у наручју, толико се би
ла срасла са њим, да већ и сама 
11ије знала је ли њено дете или 
није . Оно је сада стварно било 
њено, тако га је она осеhала. 
Кад избије један сат поподне, 

соба оживи. Око четири креве
та поседају мужеви, очеви, бра
ћа и сестре. Нико није дошао до 
Јање. Она је слушала и поема· 
траЈIЗ како комшиница разгова

ра са својоы породицом. То је 
била мала, весела женица, која 
је лако рађа.1а и била веома по· 
носна на свој богати пород. "А 
јеси ли причао тетка Мици? Па 
шта вели? Чуди ли се што их је 
двоје?" - говорила је она сво~ 
ме човеку. То је био миран •ю
век, кога брига увек чики пама· 
.10 тужним и ћутљивим .. Као и 
сви припрости људи није умеv 
да се снађе у разним новим си
туацијама и само је кратко од
говорио на женина запиткива

ња: "Јес', казао саи, чуди се". 
Држао је шешир са масним обt•· 
доы на кол~нима и с времена нз 
време га обртао. 

- "А шта ради ради Ма· 
рица?" 

- "Переш ли јој ноге npe спа
вања?" 

- "Перем" . 
- А како је Миле? Је ли га 

прошла кијавица? 
·- Прошла је, иде већ у школу .• 
- А Перица, да се није 011ет 

потукао у авлији? 



-Није се поrухао од онда. 
Сада прави ЈЈађе од папира. 

- А шта ради тета Дана; ку
ва .ан вам ручак? 

- Кува, кува. Сваки дан. Па 
ето, Ј(ОСТа је пара потрошила 
рече бојажљиво човек. Треба!\~ 
нам сада више. 

- Да, требаhе, замнс.1н се м~. . 
ла за~овољна женица, која је вс· 
село рђала. - Мој муж је сти
лар, знате, рече окреhуhн се Ја. 

љи. А ево сада имамо петоро 
деце. Ја их све много во,1нм, а 
и он нх вопи... Само кије лако 
у ова времена. Раније је много 
више зарађивао." а сада је све 
слабије и слабије." 
. Столар не рече ништа. Седео 
ЈС ћутке и некако СЈЈужбено, и 
тако дочекао четири сата. кад 
зазвони звоно за одлазак, уста
де, постави столицу на место 
окрете шешир два три пута, он~ 
д<Ј пољуби жену тихо у образ h 

оде скрушен. "Ех, рече млада 
жена ожалошћена, он се ·мало 
изненадио, знате , нисмо мисли-
11и да ће их двоје бити". А, ето, 
вн немате ни једно дете, разми· 
шљала је даље. - "Немам, речt: 
тешка срца Јања . Родим, па ни
шта. И као да сам права мајка, 
ето, а дете немам". У Јањином 
наручју беба је, задовољна, зе.· 
спала, а Јања, срећна, положила 
јс своје дете поред себе, бдНЈУ· 
Ј\и над њим. Све више га је вv· 
лела. Те вечери је спонтаност и 
искреност која шета међу бол
ничким креветима приближила 
те две мајке, једну која је пре
обилно рађала и другу ко ја је 
остала без порода, и оне су тихо 
разговарале до касно у ноћ ... 
Два дана доцније пошле су 

столарева жена и Јања заједно 
из болнице и Јања је "помага· 
ла" малој мајци да носи беое. 

Али кад су подоста одмакле 
од болнице, на једЈ1оы празном 
уrлу десило се нешто чудновато. 

Јања и столарева жена раста;~1: 
су се, држећи свака једну беоу, 
онда су се три пута пољубиле h 

пошле свака у другом правцу ... 
- Саво, Саво, викала је Јање: 

њему у сусрет. Саво, ево нашег 
детета ! Ходи да видншl Ох, да 
эиднш како Је дивио дете! 

- Доие.11а си? А." а ". а ... дете ! 
рече Сава и неспретан обриса 
~!Ној са чела . Онда се нагну и 
·. 1ољубн га у чело. - А јеси ли 
тешко родиЈ1а? 

...,.... Ох, боме, нам}'Ч~rла се пv· 
1uтено! Само ка4 сам опет ту, 
рече аа'доюљна Јања. Данас ћу 

куhу уредити, све 1\у стићи! Са
мо ~рво да га подојим. Време 
му Jel - Седе на ниски троно
жац, намести дете и снажио га 
11рнтиску себи. Сава Је стајао 
ненавикнут и гледао мајку с яе
~етом . Одједн~м му доl)е јако 
1ешко да сад ЈОШ и дете имају, 
да Јања мора и дете још послу
жити, да ће се морати одвQјитн 
и за то дете . Он брзо изаl)е у 
двориште. 

Јања је била са)Ј.а срећна . Детt: 
је било потпуно њено .. Комши: 
нице су навраliа.11е, г.~едале и пи
пале дете. Она је свима причала 
о своме тешком порођају у бол
ници. Јања је причала, а дете се 
уnило у њену сису и муз110 је 

~кажним ручицама. Јања која 
Је руке увек држала у цеђу, ку 

nа11а је сада дете у благој ~ма
кој води и своји~~ грубии цркни 
прстима додиривала његов}' чи-

сту танку кожу. 

И кад је детиња главица лежа
ла на шареном јастучиkу, Јања 
јс гледапа у његове чврсто скло
пљене очи и била среkна да је 
из зноја и брига њиховог сиро· 
тнњског живота изникло нешто 

тако мирно, благо и безбрижно. 

* * * 
Све се објаснило оно.га дана 

када је Сава у болници затра· 
жио потврду о рођењу дстет<r. 
Родни .11ист ? Издаје се само з;, 
живу децу! - Али његово детt: 
је живо! Датум? Љ1е? Не! Ње· 
гово дете није живо ! Ок не•1а 
детета! Стид га обузе. И бес! 
Доста су га други изигравали, 
подваљива~1и му као тупоrлавом 

магарцу, њега је сам живот из· 
неверно, а сад још жена! Доно· 
си му дете! А сам нема шта да 
гризе! Полуде.1а је! 

Од дечачких година, док је 
још шегртовао, по Са.виним Ле · 
!јима тукли су сви: и мајстор, 
и калфа, и ·газда! Али он се ни
је дао салоиити. Стајао је тврд 
и отпоран. За милост и мекоту 
није знао. А нежност није разу , 
мевао. 

- Ти ћеш ово ђубре, ово". д<> 
спакујеш и да однесеш ! викао 
је Саво. 
Јања се укочи : 

- Ово - ово је мo.ie l Ја сам 
га подојила ! Без меке не бн жи
вело! Јања је дете ухвати.1а И 
држала га чврсто . Али Сава је 
грмео, псовке су падале по соои 

и скакале као крупан град П\Ј 

Јањиној rАави , по детету . 
- Они су сиромашни. као h 

ин. Још вмше! Она има 'Петоро 

деце! Саво, Саво ~ЈИ немамо ни· 
једно! Саво. ми се мучиыо а не
мамо дете! 01fo мора да живи ! 
Не дам ја да угине! Моји су про· 
пали а.1и ово је живо, оно мuра 
да остане у живо'Г)'. 

Савина јс одлука као грм ста · 
јала усред собе и Јања .ie уэа · 
луд песницама тук11а no њему . 

он се кије дао оборити. Онда 
узрујана положи дете на кревет 
и журно поче да купи no соои 

детиње ствари. На11рави завеж· 
љај, умота дете у вунену мара
му н no~e. На вратима застаде и 
рече: 

- Збо r·ом, Саво, гледај ти 
своје. 

- Јањо, виче Сава за њо•1, 
куд kеш? Куд носиш дете? Ја
њо, не~1 ој! Ми ћемо као пре! 

Али Јања ~е не окрете. Она Jt: 
брзо одмицала, корача,iуhи од· 
лучно, њене су снажне руке об· 
виле замотано дете. Друм је не
стајао у вечерњој магли апн Ја
ња је ишла храбро у нензве· 
сност ноћи, у неизвесност ново· 
га самосталног живота, носећи 
собом своје право и нови живо1 
који је t.topaлa да заштити. 

· Ела Ненадовнli. 
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СунчаН::>е деце вештачким 
сунцем 

Сунце, већ сама реч значи 
симбол живота, свет.11ости и 
здрав.ъа. Сунце је идеал за ко· 
јим су генерације вековима бе· 
свесно жуделе и ако нису пози· 

тивно знале да је сунце и сунча· 
на енергија један од r лавних 
фактора живота. И како год 
бн.ъке не могу да успевају у 
\tрану без сунца тако и дете, неж· 
на .ъудса биљка, императивно 
захтева за свој правилни разви· 
так у изобиљу сунчану енергију. 

У Београду за време зимских 
месеци недостаје деци разног 
доба сунчана енергија. И што јС 
дете мање утолико је овај не
достатак веhи. Млаl)и организам 
много интензивније расте од 
старијег, а познато је да сун1{е 
има пресудну улогу приликом 

рашћења. Но баш се одојчад 
зими мало износе а кад се и-s· 

носе, само им је лице изложено 
ваздуху - сиромашном сунч11· 

ним зрацима. Стога су и одОЈ· 
чад у првом реду угрожена да 

услед ду1·отрајне зиме и недu· 
статка сунца задоби.ју озбиљне 

поремећаје здравља. 

Одојчад која немају за свој 
развитак довољно витамина раз

бољевају се од болести поремс· 
ћаја у промени материје као што 
су рахитис, тетанија и друге. (Ј. 
ве бо.1ести развијају се, за око
.1ину скривено, у дечјем органи
зму и показују јасне симптоме 
обично у пролеће, марта и аnри
,1а месеца. За време зиме мајка 
тек примећује да се главица ње
не бебе много зноји а у фебруа
ру и марту узнемирена је због 
опште 11литавости њене ма.'!е Ос:· 

бе. Дете се с времена на време 
трза, добија нападе фраса ИЈЈ'И 
грч гЈiасних жица. Тада лекар 
већ констатује дечју авитамино
зу, рахитично или спазыофи.11но 
обољење. Ово се обољење пр
венствено развија код одојчади, 
која је прихрањивана крављим 
м.~еком или вештачки храњена, 

но има и деце на сиси ко,iа су це
ле зиме била у мрачно.i соби и 
стога показу ју лаке симптоме 
рахитиса. Лек за ову болест Је 
додавање онога што детету не

достаје т. ј. nрихр~1на витамина. 
Оздрављење може се постићи 
давањем витамина у облику рио· 
:ьег зејтина, разних препарата, 
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природним и вештачким сунч~.· 

њем и рационално састављеном 

исхрано)t. 

Први је захтен, да одојче жи
ви у најсвет;1ијој соби стана. 
Због ниске спољне температур1:, 
мајке често сун•1ају дете код зь
твореног прозора . Нажалост овv 
сунчање нема пуне користи :sa 
дете, јер обично стакло не про
пушта ултравиолетне зраке, нај

важније за организам. Но данас 
се већ граде куће са специја.11н и:.r 

стакленим прозорима, који 111:: 

задржавају удтравио.~етне зраке. 

\ . 

·\- ~~ 

•
• 

. 

'" 
~ . 

Др. МарнЈа ГаЈнli-Вајс 

Применои вештачког сунца, 
тако зване кварц-лампе, у стању 

смо и у нашим климатским при

ликама пружити деци све бдаго· 
дети сунчања, за време зимских 

месеци. Кварц-лампа производи 
додуше само ултравио11етне 

зраке, али постоје и друге лам
пе, које дају топлотне зраке. И
пак су за дечји органюам од 
г.'lавног значаја ултравиолетн11 
зраци. Поред рахитиса лече се 
ултравиолетним зрацима и раз· 

не друге болести: кожна обоље
ња, анемија, димфатизам, ту
беркулоза и т. д. Ова деца се већ 
налазе под стручним лечењем 

.'!екара, па овај у сваком случа
ју одређује потребно лечење за 
свог малог пацијента. За мајке 
је важна чињеница, да сунчање 

није само корисно као лек за О· 
· "-'ЈУ одојчад и децу, него оно 

1 , 1 одлична предохрана против 

б<,дести. Суичење снажи децу 11 

чини их отпорнијом у борби са 
разним болестима. 

Иако ултравиолетни зраци ис 
продиру дубоко у дечји органи· 
за:м, они ипак имају нарочито 

дејство на састав крви. Науч.ии 
опити показали су, да кожни ка

пи.лари (најтањи крвни судови) 
примају ове зраке и разносе њи· 
хову енергију по целом орган!! · 
зму. Они делују повољно иа ПО· 
већање броја крвних зрнаца и 
крвну боју. Ултравио.'!етни зра· 
ци делу ју такође повољно на 
рад плућа и срца. Резултат овог 
дејства је да сунчано дете до
бија знатно бољи апетит, боље 
изгледа и знатно боље напреду
је. Од нарочитог је значаја сун· 
чзње за децу, која су прележа
,1а неку болест, првенствено 
грип, мале богиње и.11и ве.11ики 
кашаљ. Ове болести дисnонири
ју организам за туберкулозу, и 
ова опака болест најлакше наn;,
да тренутно ослабљени и неот
nорни организам. У овим с;1уча
јевима је сунчање од неоцењиве 
Rредности. 

Како видимо сунчана купањ11 

су корисна за децу сваког доt>а, 
за здрзву, рекоива.11есцентну и 

болесну. У Београду данас сва
ки родитеЛ: може да пружи 

своме детету и за време зимских 

месеци св~ б.1агодети сунчаних 
зрака. Имућна деца могу се сун
чати у многобројним ординаци
ја~1а приватн11х .'!екара, за децу 

намештеника и радника распо

лажу са потребним апаратима 
бо.1есничке благајне. Школс1н: 
ПОЈIИК.'1ИНИКе, државни и ОП· 

штински дечији днспансери при
мају на всштаЧК() сун•1ање децу 

наших сиромашних 1·rађана. 



IllEГPТ 
Са прозора иале кројачке ра. 

дноннце , на трећем спрату Qнде се 
кухнњски баЈ1Кони и уски једно
крнлнн прозорчићи . Лети око 
1:5а.-кона овија се- ладолеж а са · 
да, у јесен, упетљаЈ1е се о~ушене 
гранчице око црних гвоздених 
шипки. Кад год спреиа радиони
цу Савка украде иинут два и 
гледа те прозоре н балконска 
врата. А кад баци поглед доле, · 
у тамно градско двориште, њој 
се чинн - пресушени бунар. у 
дну тога понора вндн набацане 
старе канте. Као у селу кад смет
љиштем затрпавају проваљени 
бунар. То је "пејзаж" коrа Савка 
позна у свима детаљима. До сит

·"ица . Он ниа два изгледа - ју· 
тарњн: тресу се ћилими и пра
ше крпе, и поподневни: тишина. 
Саио понекад на балкону према 
прозору Савкине радионице по
мути снвнну једна девојка у цр· 
ној кецељи. Има плаву ~осу. На· 
слонн се на ограду балкона и 
загледа се у "бунар". Или се о
крене у кухињу, на некога се 

см.еје и клима главом. Савка је 
одгонетала да девојка руча кас
но и то у кухињи. А после ваљда 
иде иа рад. Можда је чиновни
ца, а иожда продавачица. Но то 
је споредно. Оно што Савку за
нима, то је сама та девојка. За
право не ни она, него време које 

девојка проведе ту, код куће . И 
кад год је види, Савка јаче осе· 
ти терет свога шегртовања, и ја
че уздрхти у њој ишчекивање ве
ликог дана - ослободити се, би· 
тн радница. Па ће онда и она, 
као и девојка светЈ1е косе, после 
ручка стати слободно на балкон , 
или на прозор, смејати се на не
кога - и неће ослушкивати иде 
лн иајсторнца. 

Савка гледа сусетку, тоне у за
носне иисли, прати покрете Ае· 

војке прекопута, пресавија руку 
на прозор као она на балкону 
и готово осећа да је она она де· 
војkа са светлои косом . Као да 
јој је већ радничка књига у џепу. 
А кад та књига заиста буде ту". 
Она tle онда". Па ће онда она". 
Чекај, по реду: Пре свега неhе 
морати прати ужасно иасне шер

пе у којима мајсторица топи са
.110 и пече кобасице. Те wtphe 
страшно је прати 'у м.11ахој води. 
Н1кад времеиа •да се вода чести
то угреје. 
Па онда: "Добро јутро, госпо

ђо" - до.uзи она као у радио· 
ницу, а р1ДИОНнцо већ поиtтена 
(тnю 11екв шегрт је то аећ по· 

иео); госпођа пије кафу коју 
она, Савка, није скувала. "Ова 
ма~а ужасно је прљава", рећи ће 
ИаЈсторица сад њој за шегрта. 
"То дете је из глади утекло, а 
не поштује ме". А Савка ће у. се· 
би: "Тако си ти, дундо, и за ме 
говорила, а сад могу и да ти от
кажем ако ми није право!" Тога 
шегрта Савка he штитити . Хоће! 
Па она. зна шта је то! Пре свега 
од СВОЈе плате купи\1е јој јастук 
од вуне... не, шта ту, од перја! 

. Па да, од перја! Да сиротица не 
мора под главу метати овог твр

дог ђавола на коме се пеглају ру
кави". А било би добро да јој 
купи и једно hебе, да не цвоко-

he ноhу на столу за кројење. Да· 
боме! А од прве плате купиће јој 
и чарапе. Гадно је то вечито под
влачити подерану лету, па кад 

се најмање надаш - рупетина 
искочи. Hehe на њу ВИ1<ати, ни 
рећи јој ни да је луда, ни глупа, 
ни". Све лепо с њом, па he та 
мала брже и веселије радити. Е, 
тако. Сад је већ протекао дан. 
"Лаку ноћ", рећи he Савка увече 
и неће је се тицати да Ј[И је ово 
ИЈrИ оно у кући урађено ИЈ[И није. 
Госпођа држи два самца. Шта 

су они, то се Савке не тиче, она 
зна саио да су они гадови. Стра
шно испрљају собу 1 По два пута 
.дкевно потребно је спремати њи
хоау собу! "Мопнм, не бацајте 

чнкове по соби", усудила се Сав
ка да ни прииетн. "Па шта? _ 
Зато сн тн ту да спремаш!", ре
кли су самци. Е, а сада". тојест 
онда. кад се ослободи - нека 
бацаЈу шта куда xohe! Шта се 
то Савке тиче! И не само то. Про
ћи ће. ле.по поред њих, ако се <' 
случајно сусретну у ходнику и 

о~р.енуће главу. Окренути! 
Шта ЈОЈ могу? Радница нема ни
какве в~эе са при.ватноld куtюм 
њене мајсторице. 

Па he онда ... Да, нарочито за
довољство бнhе јој погпедатн на 
сат. Седам сати. "Лаку ноћ го· 
споlјо"! А мајсторица he ба~ити 
поглед на сат н неће моћи реhи: 
"Иди подложи ватру, пристави 
воду, ољушти кромпир". А ни: 
"Сутра. пресвуци самцима посте
љину". Не ! Чим се ослободи, до
чепа се књижице - збогом мај
:торице! Додијало је мени бити 
код вас! Савка већ сада дрхти 
при ло~1исди како he рећи : "Нећу 
остати код вас. Три године сам 
спавала на овом дугачком столу 

за кројење! Ја ћу сада спавати 
у кревету! Да! Није мн сила да 
будем код вас! 
Савка је почистила радионицу, 

очистила самцима ципеле, скува· 

ла кафу. Мајсторица у.1азн. "Иди 
на пијацу и купи"." Савка узима 
корпу и ~1ИСЈ1и: Нека, још неде· 
'!'У ~ана. Ти можда мис~иш да су 
ЈОШ две нсде:ье, а.1н ЈЗ тачно 
бројим дане: још седам! 
Напокон је протекло и тих се· 

дам дана, ла још седам, па још 
десет. И збоr неких формално
сти још месец д'\На. И још дsа
десет дана . Али даље није могло. 
Савка је иnак престала бити ше
грт. Истина, мајсторица ес нето 
понаша, као и. пре, као да је Сав
ка још увек ученица. Алн зато 
Савка тражи запослење на дру
гом месту. И све кришом тра
жећи посао, она се решава: Да 
јој кажем! Па зашто да јој не 
кажем? И рекла је. Руке су јој 
Иса.110 дрхтале, гордо и осветнич

ки подигла је rпаву и гласно, да 
забашури подрхтавање у гпасу, 
изговорила: 

- Госпођо, ја код вас неhу ра· 
дити. Наkи lly посао". 
Али посао није нашла. Наишла 

је на војску незапослених шва· 
ља. 

Видећи је утучену, мајсторица 
је рекла : 

- Но, шта је? Код мене ти је 
било као код матере. Плаћаћу 
ти десе't ди11ара дневно. А док 
не узиеи шегрта можеш ми по
моћи у куkи. Даћу ти за то хра· 

'НУ. Од ручка увек нешто остане . 
А и спавање имаш . 
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,,Жена.-пол, жена. човек" 
Од Др. Александра Костића. Издање Геце Кона 193б. Цена 150 д. бр. 12.О, пов. 

Др. Александар Костић напи
сао је у току последњих година 
неколико обимних књига о пол
ним проблемима човека те се о
туд:~ сматра у нашој щирокоЈ 
јавности као највећи стручњ'1к 
код нас за та питања. Његове 
књиге наишле су на врло добру 
прођу, па су чак неке прештам
паване у поновним издањима. 

Његова најновија књига: "Же
на-пол, жена-човек" рекламира
на је са звучним ПОЈI.НаСЛОВИМё~, 
у којима се наглашава захтев за 
слободом и равноправношћу 
жене. У посвети на првој страни 
:<њиге писац је ставио ове лепе 
речи: 

"Жени 
просвећеној и савршеној као 

полу 

способној и ослобођеној. као 
чове1ч 

пуноправној и одговорној каu 

грађаниtt'' 
по.:већује ово дело 

Писац" 

ОчигЈЈедно, намера је писца 
да'се читалачкој публици прет
стави као напредан и социјалан 
културни радник, који иде Зi:! 
духом времена и новим дру

штвеним струјањима. Та "соци
.iалност" нарочито је наглашена 
у целој књизи и она је, изгледа, 
срачуната на што бољи успех, 
јер је писац бесумње увидео ЩЈ 
се код нас дела напредна и со

цијална много читају и цене. 
Међутим, у предговору г. А

лександар Костиh открио се као 
реакционаран пис.ац. После о
билно сервираних ставова и сим" 
патија према новој и савременој 
жени, Г· Костић закључује: "Сва-

Новог места нема. И тако Сав
ка и даље спрема самцима собу, 
скупља њихове пикавце, пере су

де, не сме да г.11еда часовник, а 

увече, што је најгоре, простире 

ћебе н~ сто за кројење и ,'Јеже 
на тај тврди лежај. 
А кад види сусетку, девојку 

пдаве косе, Савка нервозно гуж
ва крај прекројене госnођине 
хаљине на себи, очи јој се муте 
маглицом nлача. (;;с се распр
штало, пропалQ. Осећа - још је 
шегрт. И окреће главу, да не ви
ди плаву девојку ка1<0 без жур
бе, .1агано затвара балконска 
врата. Милка Жицина 

неме је, уосталои, јасно да Је да
нас кључ женине судбине у муш
ким рукама". За нас је, напрu-
1:ИВ, јасно да се судбина жена 
налази у њиховим сопственим 

ру1щма и да he оне, у заједници 
са социјално напредним муш
карцима. изградити себи лепшу 
н достојни.iу будућност. Оне не 
0•1екују да им СЈЈОбоду и ·равно
правност поклоне мушкарци, јер 

су свесне историске истине да се 

слобода ни~ада није поклањала. 
Ову мисао r. Костиhа треоа 

довести у везу са другом на 

страни 437 његове књиге, - кv
ја 1·ласи: "Жена се досада испu
.:1,авала највише и то искључи
во као пол. Појам жена-поп Jt 
потпуно створен, док се појам 

жена-човек тек има да ствара. 

Жена-пол је садашњост, и жена· 
човек будућност". 
Ове две мисли заједtrо могу 

се сматрати као основне идеје 

водиље целог дела "Жена-Пол, 
Жена-Човек". Упркос томе штv 
су многе генерације жена током 
времена доказале на разним 

подручјима .људске делатности 
да могу достојно носити назив 
човека, професор Костић их 

сматра још увек само као полна 
бића, која треба мушки род д::. 
уведе у будуhности и да од њих 
створи пуноправне људе. 

По свим крупним друштвеним 
питањима која интересу ју дана
шњу жену, проф. Костиh заузи
ма назадно и антисоцијално ста
новиште. У таква питања несум
њиво спада и проблем побачаја. 
Прошлогодищњи Лекарски Кон
грес донео је био резолуцију, у 

којој се тражи слобода побача
ја у свим случајевима, кад је же
на принуђена из економских и 
социјалних разлога да се лиши 

задовољства да буде мати. У и
стом смис;1у су се изјаснили и 

веhина наших јавних и култур· 
них радника. 

Међутим проф. Костић је од
лучан противник укидања ових 

строгих прописа у Кривичном 
законику, који предвиђају роби
ју за жене које '10бацују. На 
страни 327 .он .и.ословно пиi.uе 
с.ледеће: "Чак и када бих у н". 
челу био за .1ега.11изацију поба· 
чаја из социјалних разлога, не 
бих никада био за ту легализа· 
цију у нашо.i земљи ... Наша сре
дина може по1<ретати поједина 

питања, али је још незрела деt их 
правилно реши ... " 

r . професор Костић нема ни 
једне речи да осуди строгост и 
несавремевост закона, који на
гони хиљаде 11iладих и здрави:о. 
жена да врше, такорећи самоу· 
биства због нездравих и непра· 
вилних прилика у којима он1:: 

живе. Да, али зато г. професо11 
преriоручује други радикалнt~ 
лек за решење многих друштве

них заЈЈа, а то је стерилизација, 
шкопљење жена, ко је се већ )'
велико ·спроводи у Немачкој. 

Уопште Др. Александар ко
стић је велики побор~ик раси
зма . За њега је раса све, отуда 
у расправљању полН"Их пробле
ма он полази са гледишта расе. 

Десетине и десетине страница 
ове l<њиге посвећене су описив.:
њу расних типова жена, чак ct 
у детаљима упушта у мерење 

појединих делова тела, у про
порционалне односе и разне ма

тематичке формуле, преыа ко
јима би треба,10 да се одређује 
припадност раси. 

За правилно разумевање по
ложаја савремене жене далеко 
је важније уочити друштвену 
поделу која постоји међу њим11. 

У свакој раси има жена које у
живају, не раде ништа и улеп
шавају се на све могуће начине, 
док на другој страни постоје чи
таве легије жена радница, које 
немају времена ни да се умију 

како треба, а камоли да воде 
рачуна о расној .1епоти. За те 
многобројне жене много су важ
нија питања х.11еба, стана, зара
де и других основних животних 

потреба, него да знају какве на

ките носе жене поглавице у Цен
тралној Африци. Професор Ко
стић није сматрао за потребно 
да тим проблемима посвети бар 

онолико пажње колико описима 

разних .. обичаја тзв. Д}IВЉИХ на
рода у колони јама. 

Књига ,:же~а-Пол, Жена-Чо
век" не претставља напредно дс
л.о, како је то хтео њен аутор да 

нам nри~аже. У њој проблеми 
данашње жене нису изнесени о

нако како заслужују да буду, тt 
преиа томе, ова књига не можt 

бити путоказ, помоћу кога ће 
се једна жена снаћи у 1'ешки111 
и комп·ликованим питањима да

нашњице. 
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Борба upolilвв алнохолвзма 
Нема друштвеног зла које то

.анко подмукло разара и потко

nава заједницу, као што tO чини 
алкохолизам . Скривен иза р~а
внх народних обичаја. подржа
ван непросвеkе11ошћу и неупуhе
ноwћу маса. као и површним 
схватањем, да је производња и 
потрошња алкохола важна грана 

народне привреде, алкохо.~изам 

систематски оштећује људско 
друштво. Несумњиво ~а и лека
ри са своје стране носе велик 
део кривице, јер приликом бо
лести (с11 еција.1но венеричних) и 
несрећних случајева заборавља.iу 
да . подвуку улогу алкохола који 
је за веhину ових појава створио 
погодну атмосферу а да и не го
воримо о разним живчаним и ор

rанскt1м поремеhајима којима је 
алкохол непосредни узрок. На 
тај начин је алкохолиза м, скри
вен под маском заблуда и пред
расуда , могао готово несметано 

да коен своје жртве. 
Али ако збацимо ту маску и 

погледаио С'l'вари онакве какве 

су, онда ћемо разумети сву важ
ност алкоходног питања. Мислим 
да he нам за то најбоље послу
жити писма оних људи који су 
саыи. посредно или непо·сред~о 

патили од алкохолизм_а. Тако .~е
дан riише: " ... А.1и сад иде најте 
жа ствар, јер последице алкохо
ла су биле врло рђаве за мене и 
породицу, изгубио сам службу, 
углед у грађанству, оснром~шно 
li имао других последица које су 
вам познате и тако саи данас о
стао на сокаку без слуЈ!<бе и 
сретстава за живот јер сам сиро
машног стања а имам шест чла
нова у иојој пор~дици кој и че-
1еају хлеба од моје личне зара
де" . Или један други потпун() 
искрено каже у своме пис~tу: 

" ... Већ толико и толико година 
у куhи живот не нде како бн тре
бало, свакодневне размири_це. 

свађе до мржње са женои, са 
братои т. ј. ортаком, у исто вре
ме и сталне неприлике. Наравно 
да су у питању и ма;ернјадне о
кодности , саио се није могло yk~ 
у траг КОЈIНЧИНК , јер је ортак МОЈ 
брат па је имао обзира према ме
ни, увек на штету своју". Трећи 
пише: " ... 1200 динара саи месеч 
но зарађивао. половину саи да
вао на пиtiе . Штету од пиt.а _саи 
ммао, редоано после сваке пкЈаН· 
ке 111К8М кшао на рад, те <'ЗМ та -
8'о vсто rубмо рц. Кажњаван 
сам »• пута о_А пОЈtнцнје no де -

сет дана затвора збо1· · псовања 
ло кафанама . 

Једна жена у очајању пнще по
ред осталог : 

.. ·.·. 

.... но како се поново ода.о 

алкохолизму живот у куtш по

стао је несношљив. У nослед1ье 
време, тражећи излаза помишља
ла сам и на самоубиство, јер бод 
који је од свих најтежи , бо.1 мај
ке која гледа своју децу уцвиље
ну и напуштену од оца, неизмер

на је, утолико више јер отац је 
ту али својим понашањем угро
жава живот и мир у куl\и". 
Могло бн се навести хиљадама 

сличних примера који говоре та
ко јасно да им није потребно 
много пропратних речи . Из њих 
се види да алкохо11 својом осо
бином да помути свест, одст)>а
њује све оне моралне кочнице 
које човека чине човеком. Љубав 
и дужности према породици, оба
везе према друштву, рад на за

једничком добру, све то не по 
стоји за алкохол11чара . Он има 
само једну страст и њој жртвује 
све и н а крају и своје здравље 
па и живот. Дакле овакве људе 
можемо сматрати не само неко

рисним него н штетним чланови

ма друштва. 

Алкохолизыом је нарочито уг
рожена жена. Мада је жена ал
кохоличарка ретка појава (свега· 
2% од СВi!Х пијаница) , њу алко
холизам трује преко мужа, оца, 
брата. Она мора да 1·,1 еда како 
јој алкохолнза~t разара породи

цу како јој деца иду ro11a и боса 
и мора да трпи заједно с њима 

разна физичка и душевна му

чења. 

Па можемо лн ми равнодушно 
и скрштених руку гледати ~<ако 
то11ихи људи а у вези с њима _и 
толике жене и деца 11ро11адаЈу 

услед овог отрова и то у данаш
ње вреие кад су нам за решава

ње других важних п итања по
требне све наше душевне и теле
сне снаге? 
Ми знамо да је алкохолиз~tу 

врло често повод економска бе
да, али да ли he се тренутним 

заборавом та беда сама попра

вити? 
Ни у ком случају, него ће на-

против постати још веhа. 
Зато мн не можемо остати са

мо посматрачи овог друштвеног 
ЗЈ!а. Борба која се против њега 
води веt. иноrо година са пуно 
1tожртаовања и добре воље ипак 

није мог ла да пружи задов02ъа 
вајуће резу.1тате. То долази оту· 
да што она није имала довољно 
оодршке нити је наишла на ра
зумевање баш код оних којн- су 
за то најпозв_анији. Зато ту бор
бу треба ставити н<~ wнру осно
ву. У њсниы редовима треба да 
буду сен народни просветитељи 
и учитељи; сви они који увиђају 
щ·гетност алкохола 11 најзад на

рочито они који су од њега било 
непосредно нли посредно 1·1 атили. 

Треба мобилисати нарочито 
жене, јер оне пате због адкохо
лизма и 1<ао супруге н као мајке 
и као сестре и као ћерке . Они 
који у животној борби дају бар 
исто ТОЈ1ИКО колико и мушкарцн, 

не могу и не смеју трпет11 да 1:1~1 
се пијанство~• уништавају њихо 
ва најосновнија права. Жена ни
је дужна да уместо живота с.~о

бодне н пунqправне грађанке жи
ви као роб пијаног мума и дd 
pal;a децу дегенерике . 

Зато у борби за извојевање 
-1<енскнх права, борба против ад 
кохо.1изма постаје ново по.ъе ра
да за жену данас. 

Др. Катарина М11л11h 

С едом жена до611ло Је до~ада 
нo5eJIOll'! ROi/!OAU 

Прва жена tЮСИnац Нобе.•оrе награ · 

;ie 6ила је Марија К~и. Гlов и пут је 

награђена за пронапазак ра;~ну"а 

(1903) заједно сз својим мужем Хе11-

рнком Бокере.1ои. а другк "' 1 зз xe
NKj)·, сама (1911). 
За књижевност су дооиле награду 

Швеђанка Селма Лагерлеф (1903). Та

.1нјанка Грагија Де11еда 11 Норвежзн· 

ко С иr-рнја Индест. 

Зо иир: бароница .(утнср. сара;:~н11-

ца и жена Нобе,1ова, која јс ~спела да 

11оч11нн <>А њега пацнфttст)· и фнлан

т~юпа (1905) и амерички соцно.1ог Жа

на Адам. 

• 
ж~110 "1111dl/ap 11apo1111ot 

3Jl,Q.Л,Q 

Мадридска влада ко.iа се еадс. 

налази у Валенсији, наименова· 

ла је г-ђу Федерику Монтени за 

Министра Народног цраВЈЬо. 

то је прва жена која је доби:~.s 
мн ::н:тар:ю1 портфе.~. У Шпа
нији. 

!t 
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Мориша 
Чешка продукција у режији др. Равенског, у rЈ1авноЈ упози Јир

жина Стеnничкова 

Да ли нам је ова прича нова? 
Или смо је хиљаду пута чули 
причану тужним, трагичним г.1а· 

сом наших~ м~rјки .и старамајки :' 
- Чули смо и свакога је путэ, 
нарочито данас, све језивија и 
трагичнија. Мајке су пропати.1r 
своје, дошда је на ред нова Гс · 

нера ција . 
Изречена, изгледа тако 

проста . Л.евојка !!()ЈЈИ једног 

м,т1ади ha и не дају .io.i да се у да 
·!а њега. kl Мариша воли св1rа 
Францек:~. :.~обро1· .r поштенРГ 
младиhа. д,1и - сиромашнt)г. И 
то је довољан раз.101· да .ie уч~· 
ни заувек несреliном и преда Њt.:· 
ну судбину туђим, макар и роди· 
тељским рукама. Јер. и новац ту 
мора ла одигра своју улогу. О· 
тац, сеоски богаташ који грче 
вито дрхти над својим имањем 
и прикупља новац, мрзи Фран· 
цека и хоће да је прода Ваврн, 
одвратном удовцу, чија је жен:~ 
умрла од његових батина. Да, 
али то је само обичај дати Mn · 

раа и то искључиво оноие К' јУ. 
у тај брак такође уноси богат· 
ство, као Вавра свој млин- И са· 
свим је свеједно што Вавра не 
уноси у тај брак ништа дру1·0: 
·он је тука.о своју жену, он је у 
•>снови непоштен и граизив Ч"· 

век, али он има имање . Ycкorp;r· 
.:~.и роднте.ъи н сеоске жене, ни· 

викнуте преl{о својих 'судб11на 
на то, читава та средина сматра 

да је срећа Маришина тиме 1а· 
1·арантована за читав живот. 

Маришу, и покра.i њеноr oтnu· 
ра, понекад заиста соетлог и И3· 

ванредног, удају за Вавру, дон 
је Францек још у војсци. 
Нама је мио тај покушај да се 

продре у овај тешки друштвени 

и морални проблем . И .11ик . Ма· 
ришин, покра.i све њене ыало.щ·· 
шности према родитељима а н::~

рочито мајци, зас1:1ет.1и покат· 

кад као да ће се уобличити у 
лик чврсте и самосталне деRОЈ· 

ке, решене да следује своју соп· 
ствену вољу и топло младалач· 

ко осећање љубави. Социјална 
страна ове драме правилно је 
постављена, јер 1<од Маришиноr 
.)ца не игра више улогу ·НИ ли<1· 
ност човека ни Њеl'ОВИ квад\iТС:· 

ти, ни ништа друго - већ Ht1· 

вац. Љ1астично је дата прљ:н~а 

страна тог куповно ~· брака Mu· 
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ришиноr са човеком, опорим и 

зликовачким, који у брачну со
бу улази са корбачем у руци. 
Док Марнша неповратно изгуб· 
љена у том односу, регулисаном 

с:~мо законом и родитељ:~ко~: 

вељом, даје само пасиван 0·1·1юр 

мMt.!IC, щ:среlше продате ,д~R<•.i· 

кс, ко_iэ не 1111.111 нз~""'~ · }! ,\ r;-
1<y и она с111н·11. 

Траже hи ре111е1: <: за H t' CDt' i1н:· 
љубавнике . нараr>но срећно, 3<!· 
nршстак у11е 1< тежак за реж11се· 

ре, не.:~.оследан је постављеном 

nроб.'lему. 
Францек се вpalia из nојске, 

Мариша је несрећна, Францек ,1е 
зове да v живот пођу заједно. 
Али .је в·аора још ту, чврст и 
1·рамзив, коме више није стал11 
до тога да 1·а Марнша воли, в~ћ 
да му њен отац плати ~еисп.1". 

!\ени мираз. Мариша кроз КО.!)' 
гuвори 11е11роживљена младо1:т, 

напаћена и измрцварена, али че· 
одлvчна да нађе неко друго f>t:· 
ше.;,с - убија Вавру 
Фотографија јс добра, rлущ1 

веома жива, нарочито неко.nющ 

сцена са женама и ма,iком. На 
раnно да има ствари осенченчх 

неома .1ажно, као на пример сц~

не сувише ведре ПЈ.ЈИ одласку ре

грута у војску. У шаренилу н"
родних мотива, ношње и кићан· 
ки, које засењују очи неуких 
1·леда.1аца· и одвраkају их од 
проблема, занемарен је стварни 
прuблем и живот сељака дат са
мо у идили'fнnм сликама игран· 

ки . И филм иас није освежио mi 
шаренилом декора, ни перјани· 
цама ни ситно фалтаним, свеча· 
ним, сви,1еним кошуљама и сук

њама, веh 11роблематиком КОЈУ 
НОСИ у себи. 

.1-'emmes" лист који у Поризу 
издаје Светски комитет жена 
противу рата и фашизма дости
гао је тиражу од 55.000 прим~:· 
рака. 

Жене саие разносе свој лист 
по киосцима, а можете често 

срести вредне францускиње. ка
ко улицама носе огромне паке1'е 

и продају сво.1 лист. 
Тако не остане ни један броЈ 

неп родан. 

МОДА 
Плетене женске 

рукавице 

МатериЈа11: 60 грама псрИ·вуне (ooJ.s 
по вољи) н 5 грама· эатеореније нли от 
11ореиије вуне, эа проu1нрење .рукави· 

ца. нr.1е број 2. 
Р~· кавнце се раде у делове према 

<1 р11.1 11жс11 О)t шниту; почиње се гор· 

,,..")\ ~111 1щом, у два де.,а c:i оно.1иким 
:·•J<'~I петљи колики ()..:troвapa шик· 

ry. D<·hи део се ради од леве ивице: до 
линије изреза а мањи од десне ивице 

д~ л.иније означене цртицама. На мо· 
делу, веllи део ина 51 а мањи 21 пс:1 · 
љ~'. Сад се п,1ете један •па )фуги дw. 

формнрајуhн при rоме изрез прем<t 

шниту. одуз.имањеи н додавањем. На 
већем делу треба иаправмtи отвор за 

дугме. Ka.:i. се изрез заврWIН, плете се 
преко целе ширине. За палце п.'lетнвu 
се поново подели на два деЈlа; свакн 

се п.~ете засебно према 11~.~кјэма нз· 
реза на шниту. Тада се састави са де· 

лом рукавице којн дО11ази на дл~н (ка 

слици десно) н .плете се даље прек<. 

це.пс ширине тога дела, паэеhи ув.ек ка 

линију изреза. а када се заврши~ изре~ 

зг па.,ац плете се преко це.пе рукав"· 

це. l<о.з. прста се п.1етнво опет поде;rи 

и сваки прст рреиа шниту засебно до· 
врши. Палац се по•1 не на месту озна· 

ченом стрелицама, иа шниту фиг. 5 (На 
моделу је почето са б пет.ън). Пnето. 
се ;io •разреза. r де се п11етиво ~;одели 
н сваки део за себе, према шниту эа· 

врши. Ме!\уде.Ј1овн - фиг. б-11 -почи· 
њу се на означено~~ крају једном пет· 

~ом 11 плету се паэе~.и на облик пре;~· 
виђен шниrом. Кад се сви делови з.<t • 
11рше, састане се пpli'O вуном ксте боје 

а онда се сви wа~юви још једном пр". 
шију ву11ом затвореније 1111н отворени

је боје . Горња ивица .и и3рез опш11ј)· 
се н>м ~зтвореннјом вуном којо11 се 
прошију 11 трн линије на r'Qрњем .1е· 

1у рука11ице, щш111и11rа отвор за дугме 

и на одrоварајуhе иеС'tо 11рошнје О· 
круr,10 дугме, боје друге вуне. 

По нетом шннт:r И<>Же се скројн'!'lf 
рукавица од штофа, сомота и друге 

материје. 

33 да:.tе у 33 11остнма од којнх Је 

rвакн стаЈао свега 99 динара појаз;1.1е 

су с~ на једној друштвеној прире.:хr. 11 

у Паризу, која је бкла организован i у 

qна8'у штедње. Свака дама је •tnr.sн 

да дvђе на ту забаву само у rо.ые 11• 

коју је сама кројила, а чији матернј"" 

ю:,1 с 01to бити скупљи од 99 д1111ар,11. 
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Две шпанс11~ жен~. 1тј е су 

од стране во.t 1111н11 1· енерш1а 

)' OOJ:ry: 

Еми Молисо11, славна авијаrичарка 

Жена вредно рс:ди и у фабрикама 

<·----

Јолан Фtлдеш, мађарска 11њ11жевниuа 11nja Је овнх дана до
(111да ~•еђународну награ ду .v Ло11дону :ia свој нов роман 

"У.нюа мачке пецача". 

Не rа !>ю лепота oet; 11 хр~бр•)СЈ .i ~ 

о,1.;1ика шпанске 11i~11e 


