LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJOS IR JŲ VEIKLA XX A. PIRMOJE PUSĖJE – 1905
m. rugsėjo 22–23 d. Vilniuje įvyko moterų lietuvių inteligenčių susirinkimas. Jame buvo
svarstyta organizacijos įkūrimas ir programa. Susirinkusios pritarė pirmosios lietuvių moterų
organizacijos Lietuvos moterų susivienijimas įkūrimui, išrinko valdybą, į kurią įėjo: F.
Bortkevičienė, O. Pleirytė-Puidienė ir S. Landsbergaitė. Susirinkimas parengė ir priėmė
draugijos programą, kurioje buvo numatyta: iškovoti autonomiją Lietuvai etnografinėse
ribose su visuotiniu, lygiu, slaptu, tiesioginiu balsavimu išrinktu Seimu Vilniuje ir lygias
moterų ir vyrų teises. Programa skelbė, kad susivienijimo nariais gali būti moterys ir vyrai ir
numatė būdus iškeltiems tikslams įgyvendinti: teorinių klausimų, susijusių su moterų ir vyrų
teisėmis, parengimas; politinės savimonės, ypač moterų, ugdymas; platus agitavimas už
moterų ir vyrų teisių sulyginimą tiek miestuose, tiek valsčiuose; pagalba moterims pasiekti
lygų su vyrais bendrąjį ir profesinį išsilavinimą; rūpinimasis dirbančių moterų padėties
pagerinimu, knygų, brošiūrų, straipsnių, atsišaukimų rašymas ir platinimas, paskaitų
skaitymas ir kitos propagandinės priemonės: profesinių organizacijų kūrimas, rūpinimasis
naujų moterų organizacijų ir susivienijimų steigimu visame krašte. Lietuvos moterų
susivienijimas buvo numatęs ir šios programos įgyvendinimo taktiką: aiškinti moters padėtį
ir politines priemones, kurios leistų pagerinti jų padėtį; išaiškinti Lietuvos padėtį ir Lietuvos
reikalus ne tik suaugusiems, bet ir vaikams.
Lietuvos moterų susivienijimas įkūrė nemažai kuopelių provincijoje, kurios irgi turėjo savo
programas. Jos numatė: rinkti ir platinti lietuvių kalba literatūrą, skirtą moterims, tirti moterų
judėjimus, kovoti su prostitucija ir prietarais, propaguoti mokslą tarp moterų ir blaivybę
visuomenėje, įsteigti moterims ir merginoms mokyklas ir tarpininkauti jas įdarbinant.
1906 m. kovo 4 d. Rusijos carinė administracija patvirtino Laikinąsias draugijų ir sąjungų
taisykles, leidusios kurti įvairias draugijas. Lietuvos moterų susivienijimas buvo nelegali
moterų organizacija, nes susivienijimo valdyba neužregistravo jo įstatų. 1908 m. Lietuvos
moterų susivienijimas buvo pavadintas Lietuvių moterų sąjunga (LMS). Jos valdybą sudarė
O. Pleirytė-Puidienė, S. Kymantaitė-Čiurlionienė ir J. Smetonaitė. Į valdybą neįėjo F.
Bortkevičienė ir G. Petkevičaitė. Viena iš sąjungos veiklos krypčių buvo jaunuomenės bei
moterų švietimas, moterų judėjimo idėjos platinimas. O. Puidienė LMS ne kartą kalbėjo apie
lietuviškos literatūros, apžvelgiančios moterų judėjimus, reikalingumą, nes visa medžiaga tik
lenkų, rusų bei kitomis užsienio kalbomis. Nors LMS veikė biblioteka, tačiau dalis narių ja
nesinaudojo, nes neskaitė literatūros, parašytos užsienio kalbomis. O. Puidienė pažymėjo,
jog vien žodinė agitacija tarp moterų nėra efektyvi, todėl būtina išversti į lietuvių kalbą ir
išleisti moterims skirtą literatūrą, kurią reikia platinti. 1911 m. buvo pradėtas leisti laikraščio
Lietuvos ūkininko priedas Žibutė, kuris suvaidino svarbų vaidmenį moterų judėjime,
žadindamas jų sąmoningumą. Jį redagavo G. Petkevičaitė. Žibutės tikslas buvo kelti moterų
teisių klausimus, šūkis – Ieškome teisybės! Reikalaujame žmogaus teisių. Iki 1912 m. Žibutė
ėjo kas mėnesį, vėliau, 1912 m., prieš Žibutę kaime susidarė opozicija ir todėl išėjo tik keli
numeriai. 1913 m. Lietuvos ūkininko redakcija nustojo leisti Žibutę
1908 m. balandžio 26 d. įvyko Lietuvių katalikių moterų draugijos (LKMD) steigiamasis
susirinkimas, kuriame dalyvavo 200 moterų. Išrinktą draugijos tarybą sudarė: pirmininkė E.
Vaitkevičienė, vicepirmininkė J. Stanelytė, sekretorė V. Lebkauskienė, iždininkė M.
Robašauskienė, narės – T. Kubilinskaitė, M. Račkauskienė, O. Paliulytė ir ? Jankauskaitė.
LKMD spaudoje paskelbė atsišaukimą, kuriame išdėstė pagrindinius draugijos tikslus:
vienyti visos Lietuvos pilietes, dirbant kultūrinį ir ekonominį darbą; kelti Lietuvos
visuomenės dorovę ir švietimą, siekti pagerinti moterų ir mergaičių padėtį ir kovoti dėl
moterų pilietinių ir politinių teisių. 1910 m. LKMD pirmininke buvo išrinkta J. Stanelytė,
nuo 1911 m. šias pareigas ėjo T. Kubilinskaitė. 1910 m. draugija turėjo 600 narių,
Vabalninko skyriuje buvo 174 narės.
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Draugija išplėtojo veiklą įkūrusi 9 skyrius Vilniaus ir Kauno gubernijose (ir dar vieną
Suvalkų gubernijoje). Ypatingai ji aktyvi buvo Kaune. Tai iliustruoja ir 1908–1912 m.
LKMD ataskaitos: 1908 m. pabaigoje joje buvo 491 narė , 1909 – 625, 1910 – 574 (iš jų 174
narės Vabalininke), 1911 – 668, 1912–747 narės. Jos skyriai steigėsi ir provincijoje. Tais
metais LKMD Obeliuose įsteigė Žemės ūkio ruošos darbų mokyklą valstietėms mergaitėms.
1911 m. Vabalininke buvo atidaryti nėrimo ir audimo kursai, kurie veikė kaip pradinės
mokyklos. Panašios mokyklos ar kursai buvo suorganizuoti ir kitur, siekiant suteikti
specialių žemės ūkio ir amatų žinių. Tai turėjo pakelti kaimo moterų, ir apskritai valstiečių
ekonomiką bei kultūrą, neleisti atitrūkti nuo katalikiškų įpročių. LKMD nepamiršo ir
labdaros: rengė koncertus, „vaikų koncertas“ pastatė A. Vitkausko režisuotą dramą
Genovaitė, organizavo moterų darbų parodą. LKMD plėtė įtaką ir švietimo srityje.
1910 m. Lietuvoje pradėjo eiti pirmasis katalikiškas moterims skirtas laikraštis Lietuvaitė,
įregistruotas T. Kubilinskaitės vardu, kuri jį redagavo. 1914 m., prasidėjus Pirmajam
pasauliniam karui, jis nustojo ėjęs
Vietinei administracijai tokia aktyvi LKMD veikla nepatiko, todėl 1912 m. liepos mėn. ją
uždarė. Draugijos narės parengė naujus įstatus ir siuntė delegaciją (T. Kubilinskaitę, O.
Marmytę ir kun. K. Olšauską) į Sankt Peterburgą ir gavo leidimą naujai organizacijai kurti.
Tai buvo tik formaliai nauja sąjunga, kurios įstatus carinė administracija patvirtino 1912 m.
lapkričio 3 d.
1913 m. spalio 13 d. įvyko steigiamasis LKMD Vilniaus skyriaus susirinkimas, kuris išrinko
tarybą. Į ją įėjo E. Vileišienė, G. Petkevičaitė. Skyriaus valdybą sudarė: pirmininkė T.
Prapuolenytė, pavaduotojos – K. Vaitiekūnaitė ir M. Rubilytė, iždininkė E. Vileišienė, jos
pavaduotoja G. Petkevičaitė. 1914 m. sausio 24 d. Kaune įvyko LKMD susirinkimas, kurį
atidariusi T. Kubilinskaitė pasiūlė išrinkti naują prezidiumą. Jį sudarė: pirmininkė M.
Robašauskienė, patarėjos ? Tamulionytė ir E. Budrytė bei sekretorius kunigas J. Tilvytis.
1914 m. draugijos veikla, daugumai narių pasitraukus į Rusiją ar į Vakarus, nutrūko.
1906 m. Kaune kunigai P. Dogelis ir J. Jarašūnas įkūrė Šv. Zitos moterų draugiją, kuri
buvo įregistruota 1907 m. liepos 3 d. Pagal įstatus – tai tarnaičių ir darbininkių draugija,
tačiau praktiškai ji buvo orientuota į tarnaites, atvykstančias dirbti į Kauną iš apylinkių,
esančių Kauno ir Suvalkų gubernijose. Draugijos tikslai buvo: išlaikyti kaimiečių tarnaičių
lietuvybę bei apsaugoti jų tikėjimą ir dorą. Šiems tikslams pasiekti buvo numatytos
priemonės: rengti kultūrinius renginius, steigti knygyną, skaityklą,laikraštį, mokyklą, kursus,
chorą, teatrą, dėl socialinės rūpybos įkurti biurą tarnystei surasti, komitetą nesusipratimams
tarp tarnaičių ir jų šeimininkių šalinti, šelpti draugijos nares ligoje, mirties atveju, padėti rasti
tarnaitėms butus. Tačiau Šv. Zitos draugija nesprendė tarp tarnaičių ir jų darbdavių kilusių
konfliktų, tik jas globojo ir šelpė. Tai profesinė draugija. Draugija susidėjo iš tikrųjų narių,
narių patarėjų ir garbės narių. Tikrąja nare galėjo būti kiekviena pilnametė gero elgesio
darbininkė arba tarnaitė. 1907 m. rugpjūčio 29 d. steigiamasis susirinkimas rinko valdybą iš
pirmininko kunigo J. Jarošūno, pirmininko padėjėjos ? Račkauskienės, iždininko P. Dogelio,
raštininkės Tamulevičiūtės ir 5 kandidačių. Iki 1907 m. pabaigos į draugiją įsirašė 315 narių.
Šv. Zitos draugijos narės organizavo sekmadieninius vakarinius lavinimosi kursus, rengė
vaidinimus. Draugija turėjo skalbyklą, verpyklą ir bedarbėms narėms išlaikė butą.
Organizacija užsiėmė ir savišalpa. Lietuvaitės iš pradžių nenorėjo stoti į Šv. Zitos draugiją,
nenorėjo mokėti nario mokesčio. 1912 m. Šv. Zitos draugija vienijo apie 600 narių. Ji turėjo
skyrius ir kituose didesniuose miestuose. 1912 m. Panevėžyje, valdžiai uždarius draugijos
skyrių, pradėjo veikti Lietuvių katalikių darbo draugija. Jos tikslai ir veikla buvo tokie pat
kaip ir zitiečių. Draugija įsteigė skyrius Šiaulių, Ukmergės, Raseinių ir Zarasų miestuose bei
apskrityse. Nuo 1905 m. Vilniuje taip pat veikė Šv. Zitos draugija, kurioje kartu darbavosi
lietuvės ir lenkės tarnaitės. Draugiją įkūrė kunigas J. Montvila. 1906 m. lietuvės pasiskundė
Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos valdybai, kad lenkės niekina lietuves dėl lietuvių
2

kalbos vartojimo. Valdyba ir kunigas A. Viskantas pasiūlė lietuvėms atsiskirti ir pažadėjo
padėti įsikurti Pranciškonų rūmuose, jeigu atsiras 150 zitiečių lietuvių, norinčių atsiskirti.
Kilusį konfliktą sprendė ir vyskupas E. Ropas. Konfliktas buvo išspręstas tik 1913 m., kai
lietuvės, vadovaujamos kunigo P. Bieliausko, surengė steigiamąjį susirinkimą ir įkūrė atskirą
savarankišką lietuvaičių Šv. Zitos draugiją. 1906 m. gruodžio 6 d. atsiskyrusios lietuvės
zitietės sukūrė Vilniaus lietuvaičių – tarnaičių Šv. Mikalojaus bendriją. Bendrijos
organizatoriai ir įkūrėjai buvo kun. A. Viskantas ir E. Vileišienė. Bendrija veikė prie
Vilniaus lietuvių savitarpinės pašalpos draugijos autonominėmis teisėmis. 1913 m. ji
reorganizavosi į lietuvišką Šv. Zitos draugiją. Vilniuje lenkiškoji Šv. Zitos draugija išplėtė
savo veiklą ir 1911-1912 m. turėjo 2325 narius.
Nuo 1910 m. veiklą plėtojo Ateitininkių organizacija, kuri jungė ir vyrus, ir moteris.
Ateitininkai didžiausią dėmesį skyrė savišvietai, saviugdai ir krikščioniškų tiesų
studijavimui. 1911 m. LKMD įkūrė katalikišką jaunimo organizaciją Pavasaris, kurioje
buvo merginų sekcija. Jos tikslas buvo kelti jaunimo kultūrą, šviesti jį ir auklėti
krikščioniška dvasia. Šiam tikslui įgyvendinti puikiai talkino nuo 1912 m. leistas sąjungos –
žurnalas Pavasaris, kuriame buvo spausdinami politiniai, kultūriniai bei religinio turinio
straipsniai.
1918 m. pirmoji po Pirmojo pasaulinio karo aktyviai veiklą pradėjo Lietuvių katalikių
moterų draugijos (LKMD), kuri vasario pradžioje susirinkime nutarė įkurti Informacinį
moterims sekretoriatą. LKMD atkūrė prieš karą veikusius skyrius Aukštojoje Panemunėje,
Klovainiuose, Panemunėje, Šeduvoje, Telšiuose ir kitose vietose. 1918 m. vasarą įvyko
katalikiškos moterų organizacijos skilimas. Birželio 9 d. Tėvynės sargo redakcijos patalpose
įvyko atkuriamasis LKMD Vilniaus skyriaus susirinkimas, kuriame pirmininke išrinko O.
Valaitytę, sekretore – T. Mačiokaitę. Susirinkimas nusprendė organizaciją toliau vadinti
Lietuvos katalikių moterų draugija. Vilniaus LKMD įstatus parengė E. Vileišienė, B.
Grinienė, T. Mačiokaitė ir A. Suduikienė. Birželio mėn. pabaigoje vokiečių okupacinė
valdžia juos patvirtino.Abi katalikiškos draugijos vedė derybas, kurios užsitęsė iki 1919 m.
pradžios, Vilniaus okupacijos. Vesdamos derybas jos dirbo atskirai. Nuo 1919 m. toliau
veiklą tęsė Lietuvių katalikių moterų draugija. Jos pirmininke buvo P. Pikčilingienė.
1919 m. rugsėjo 1–3 d. vyko visų Lietuvos moterų katalikių kongresas, kuriam pirmininkavo
S. Paliulytė. Kongreso dalyvės, atsižvelgdamos į vykstančias kovas su lenkais, pirmiausia
priėmė kreipimąsi į popiežių, kad šis paragintų Lenkiją sustabdyti kraujo liejimą ir atitraukti
kariuomenę iš Lietuvos. Jame taip pat buvo aptarti mokyklų, moterų politinio gyvenimo,
tarnaičių ir samdinių klausimai. Pabaigoje buvo priimti nutarimai, kuriuose buvo numatyta:
politikoje sudaryti sąjungą su Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP), reikalauti
lygių teisių moterims ir padėti pasiekti jas, plėsti įtaką visame krašte. 1920 m. draugijos
plėtrai ir jos autoriteto kėlimui nemažos reikšmės turėjo ir trijų Steigiamojo Seimo narių – E.
Gvildienės, O. Račiukaitienės ir S. Stakauskaitės – kooptavimas į Centro tarybą. Jos dalyvavo
ne tik valdybos posėdžiuose, bet ir buvo Visuomeninių–politinių reikalų sekcijos, kur buvo
svarstomi, rengiami ir Steigiamajame Seime pristatomi įvairūs įstatymų projektai moterų
klausimais, narės. Be to, parlamentarės, važinėdamos po Lietuvą ir susitikinėdamos su
gyventojais, galėjo skleisti LKMD programą ir agituoti dalyvauti jos veikloje. 1920 m.
konferencijoje buvo perrinkta LKMD Centro taryba: pirmininkė – M. Galdikienė, narės – S.
Ladygienė, P. Pikčilingienė, S. Stakauskaitė, O. Stulginskienė, E. Gvildienė ir M. Rūškytė.
Nors Centro Taryba buvo perrinkta ir kitų metų konferencijose, tačiau jos branduolys nesikeitė
(M. Galdikienė, E. Gvildienė, F. Pikčilingienė, M. Rūškytė). Iki 1927 m. pirmininkės pareigas
ėjo M. Galdikienė. 1922 m. iš Centro tarybos pasitraukė S. Ladygienė, S. Stakauskaitė, ir O.
Muraškaitė-Račiukaitienė bei A. Stulginskienė. I Seime A. Stulginskį išrinkus Lietuvos
prezidentu, O. Stulginskienė pasitraukė iš Centro tarybos. 1921 m. LMKD pirmininkė M.
Galdikienė buvo išrinkta į Lietuvos krikščionių demokratų partijos Centro komitetą. (Nuo
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1923 m. ji LKDP buvo perrinkta į visus sekančius Centro komitetus). Tokiu būdu bendrai
veiklai buvo sujungtos dvi stiprios jėgos Lietuvių katalikių moterų draugija ir Lietuvos
krikščionių demokratų parija. 1922 m. rugsėjo 10–12 d. konferencija į Centro tarybą
papildomai dar išsirinko P. Spudienę, M. Starkiūtę ir J. Žilevičaitę. 1924 m. Centro taryba
keitėsi – vietoje M. Starkiūtės ir J. Žilevičaitės buvo išrinktos M. Avietėnaitė ir O.
Labanauskaitė.
Stiprėdama ir plėsdamasi, LKMD turėjo vykdyti struktūrinius pertvarkymus ir dalį centro
valdžios vykdytų funkcijų perduoti skyriams. Pirmieji organizaciniai pertvarkymai padaryti
1921 m., kai buvo įkurtos apskričių LKMD tarybos, kurios rūpinosi visais vietos reikalais.
1921 m. konferencija patvirtino Panevėžio, Marijampolės, Kretingos, Telšių, Alytaus apskričių
tarybas. 1924 m. Centro taryba nutarė organizuoti apskričių skyrių suvažiavimus prieš
draugijos konferenciją. Kurdama skyrius, LKMD sudarė dvipakopę valdymo struktūrą, kuri
vėlesniais metais nulėmė jos atitrūkimą nuo žemiausio moterų socialinio sluoksnio – valstiečių
moterų ir darbininkių. Tai įvyko 4 – jame dešimtmetyje, 1937 m. vykusiame II moterų
suvažiavime kaimo moterys labai menkai buvo atstovaujamos.
Keitėsi ir LKMD funkcijos. Susikūrus įvairioms katalikiškoms moterų organizacijoms, buvo
reorganizuotas vadovavimas joms. 1922 gruodžio 3 d. katalikiškų moterų draugijų
išplėstiniame susirinkime, kuriame dalyvavo Steigiamojo Seimo narės, LKMD, Lietuvos
moterų kultūros draugijos (LMKD), studenčių ateitininkių Vaidilutės, Šv. Zitos draugijos ir
tretininkių atstovės, M. Galdikienė pasiūlė įkurti visų katalikiškų moterų draugijų sąjungą.
Susirinkusios pritarė, ir sąjunga, jungianti visas katalikiškas kultūrines, ekonomines,
visuomenines ir profesines moterų organizacijas, buvo įkurta ir pavadinta Lietuvių katalikių
moterų vyriausiu sekretoriatu (LKMVS). Jo tikslas buvo ne tik vienyti organizacijas, bet
stiprinti ir koordinuoti katalikių moterų veikimą. Į valdybą buvo išrinktos M. Galdikienė,
Mažeikaitė, Bajorienė, Gerulaitytė, Šaltenytė.
Nuo 1920 m. draugija rengė metines konferencijas, kurios, skirtingai nuo 1918 ir 1919 m.
konferencijų, buvo skiriamos nagrinėti kurią nors vieną moterims rūpimą problemą.
Svarstytais klausimais katalikės parlamentarės rengė įstatymo projektus ir juos teikė Seimui.
1920 m. spalio 18–19 d. konferencijoje buvo nagrinėtas moterų teisių sulyginimo Civiliniuose
įstatymuose bei socialinėje srityje klausimas. Taip pat nemažai dėmesio buvo skirta ir moterų
parengtiems prostitucijos reglamentacijos ir alkoholinių gėrimų pardavinėjimo uždraudimo
įstatymų projektams, kurie buvo pateikti svarstyti Steigiamajam Seimui. Jų konferencijoje
keltos problemos tuo metu buvo svarbios ne vienai kuriai nors moterų socialinei grupei, o
visoms. Organizacija rūpinosi ir siekė atstovauti visiems socialiniams moterų sluoksniams.
1921 m. LKMD konferencijoje buvo svarstyti švietimo klausimai, nes Steigiamasis Seimas
rengė Lietuvos universiteto statutą ir Pradinio švietimo įstatymą. LKMD konferencijoje
svarstytas Pradinio švietimo įstatymo projektas, mat buvo siekiama įteisinti privalomą
tikybos mokymą ir mergaičių mokymą atskirai nuo berniukų. 1922 m. LKMD konferencijoje
buvo nagrinėtos šeimos problemos, 1923 m. – sveikatos, spaudos bei moterų darbo
klausimai, 1924 ir 1925 m. konferencijos buvo skirtos organizacijos pertvarkymams bei
naujiems įstatams parengti ir priimti.
Sudarytas LKMVS pirmiausia rūpinosi moterų spaudos reikalais, rėmė moterims skirtų
žurnalų Moteris ir Naujoji vaidilutė leidimą. Rūpinosi, kad LKDP leidiniai Tėvynės sargas,
Darbininkas, Ūkininkas skirtų vietos moterų tematikai. Tokią LKMVS veiklą rėmė ir jos
nutarimams pritarė 1923 m. įvykęs LKMD suvažiavimas. LKMVS iki 1926 m. suorganizavo
du moterų pasitarimus – 1923 ir 1925 metais. 1923 m. gruodžio 7–9 d. vyko I LKMVS
suvažiavimas. Jame dalyvavo LKMD, Lietuvos valdininkių, Šv. Zitos draugijos, studenčių
ateitininkių atstovės. 1925 m. balandžio 17–19 d. įvyko LKMVS sušauktas kongresas. Jame
buvo nagrinėtos įvairios moterų veiklos sritys.LKMD
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LKMD buvo finansuojama iš valstybės biudžeto iki 1926 m. rugpjūčio mėn. LKMD rengė
metines konferencijas. 1926 m. liepos mėn. vykusioje konferencijoje į Centro valdybą buvo
išrinkta O. Stulginskienė, kuri, grįžusi į draugiją, skaitė paskaitas ir buvo įvairių kitų moterų
organizacijų garbės pirmininkė. Konferencijoje Centro valdybos pirmininke buvo perrinkta M.
Galdikienė, kuriai lapkričio 10 d. atsistatydinus iš Centro valdybos pirmininkės pareigų, į jos
vietą buvo išrinkta E. Gvildienė. 1927 m. liepos 1–2 d. draugijos konferencija nutarė sušaukti
1928 m. jubiliejinį moterų kongresą ir išrinko organizacinį komitetą (pirmininkė M. Galdikienė,
iždininkė P. Spudienė, sekretorė O. Gaigalaitė). Konferencija šiek tiek pakeitė ir Centro valdybą.
Į ją įėjo P. Spudienė ir J. Ruzgytė, o pasitraukė U. Starkienė. 1927 m. draugija išleido paskaitų
apie moterų teises, motinos pareigas, pasaulėžiūrą konspektus. Buvo sudaryti pasirengimo
skyriai. Spaudos ir propagandos skyriui vadovavo P. Spudienė, parodų – A. Ragaišienė, H.
Kairiūkštienė, A. Dumbrienė ir S. Ladygienė, nakvynės – V. Arminaitė, paskaitų – U. Starkienė,
pamaldų – M. Ruginienė, susisiekimo – E. Gvildienė, ekskursijų – K. Jonkaitytė.
Jubiliejinis LKMD kongresas įvyko 1928 m. birželio 29–30 d. Kaune. Jame dalyvavo 3170
atstovių. Draugija minėjo savo veiklos dvidešimtmetį. Be LKMD, į kongresą atvyko svečiai
iš Amerikos katalikių moterų, Šv. Zitos, Lietuvių moterų kultūros draugijų ir Studenčių
ateitininkių atstovės. Kongreso metu buvo surengta teminė dailės paroda, suskaidyta į
skyrius: Motina mene, Moteris ir spauda, Motina ir vaikas, Moteris šeinininkė. Parodoje
veikė tautodailės ir rankdarbių skyriai, kuriuose savo darbus eksponavo kaimo moterys.
Kongrese jos sudarė ir pagrindinę delegačių dalį. Tai buvo paskutinis kaimo moterų
dalyvavimas kongrese.
Antroji kongreso diena buvo skirta šeimos problemoms nagrinėti. Susirinkusiosios svarstė,
kaip pagerinti šeimos dorovę ir religingumą, ekonominę gerovę ir išsilavinimą. Kaimo
moterys skundėsi, jog katalikės inteligentės nenori dirbti kartu su kaimo moterų draugijų
skyriais. Jos darė prielaidą, kad inteligentėms dirbti kartu su kaimo moterimis negarbė.
Kongrese buvo priimti nutarimai šeimos doros ir religijos klausimais: rūpintis auklėti
jaunimą katalikiškos moralės principais, leidžiant vaikus tik į katalikiškas mokyklas, kovoti
su mada ir naujais nepadoriais šokiais, skatinant kuo kukliau rengtis. Kongresas nurodė
auklėjimo svarbą ir numatė paskaitų ir kursų ciklus, kuriuose tėvai būtų supažindinami su
auklėjimo metodais bei literatūra. Nemaža problema valstybėje buvo naujagimių
mirtingumas ir jų sveikatos priežiūra. Kongreso dalyvės nutarė reikalauti, kad ligoninėse
būtų atidaryti vaikų ligų skyriai. Buvo numatyta leisti įvairios literatūros, kad visuomenė
galėtų susipažinti su kūdikių priežiūra, steigti dideliuose miestuose pienines, kad vaikai būtų
aprūpinti sveiku pienu. Kongresas analizavo draugijos veiklą ir nurodė, jog joje mažoka
inteligenčių. To priežastis galėjo būti atsikūrusi Lietuvos moterų sąjunga, kuri patraukė savo
pusėn daugelį moterų elito, bei nedidelis moterų aktyvumas.
1928 m. liepos 1 d. buvo perrinkta LKMD Centro valdyba. Į jos pirmininkės pareigas grįžo
M. Galdikienė. Konferencijoje buvo patvirtinti kongrese priimti nutarimai ir atkreiptas
dėmesys į girtaujančias šeimas ir jų išlaikymą, katalikiškų mokyklų padėtį valstybėje,
Vilniaus atgavimo idėjos skleidimą mokyklose. Tad LKMD rūpinosi ne tik katalikybės ir
doros, bet ir patriotizmo ugdymu visuomenėje. 1928 m. draugija buvo gausi, turėjo 20000
narių ir 217 skyrių. Tačiau didžiąją organizacijos narių dalį paprastai sudarė formaliai
įrašytos kaimo moterys. Draugijos Centro valdyba numatė rengti rajonų moterų
suvažiavimus. 1931 m. vasario 1–2 d. įvyko pirmasis rajonų moterų suvažiavimas. 1931 m.
vasario 11 d. Centro valdybos nutarimu draugijos skyriai buvo paskirstyti į 5 regionus.
1931 m. rugsėjo 13–14 d. LKMD konferencijoje buvo analizuotas skyrių darbas. Centro
valdyba kreipėsi į visą katalikiškąją inteligentiją, bet pirmiausia į kunigus, kad šie sustiprintų
organizacijos veiklą ir, jeigu reikia, įeitų į apskričių valdybas ir įkurtų, kur nėra, parapijų
draugijos skyrius. Konferencijoje buvo nagrinėti vaikų globos, higienos ir medicinos
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klausimai. Pirmąkart buvo iškeltas beglobių ir nusikaltusių vaikų klausimas. Nutarta steigti
nusikaltusiems vaikams pataisos namus ir globoti kalinių ir beglobius vaikus. Joje kaip ir
ankstesnėse konferencijose, kalbėta apie higieną ir priimti nutarimai: kreiptis į Švietimo
ministeriją, kad įvestų mokyklose higienos pamokas, ir į savivaldybes, jog įrengtų keletą
punktų, kurie konsultuotų moteris vaiko ir higienos klausimais. LKMD konferencija
akcentavo, jog moterų teisės valstybėje siaurinamos, todėl viena organizacijos veiklos
krypčių turėtų būti įvairių priemonių panaudojimas, grąžinant moterims teises ir neleidžiant
jų diskriminuoti. Be to, buvo nutarta įgyvendinti 1928 m. konferencijos nutarimą, jog žmona
turėtų gauti dalį vyro uždarbio iš darbdavio. 1932 m. konferencija pakeitė LKMD įstatus, nes
nuo 1929 m. pradėjo veikti Mergaičių globos, Motinos ir vaiko ir Socialinės globos sekcijos.
Buvo peržiūrėti draugijos tikslai. Numatyta, jog draugija turi jungti visas lietuves moteris ir
rūpintis, kad visuomenėje, valstybėje ir šeimoje būtų skleidžiama katalikybės dvasia, kad
kiltų moters išsimokslinimas, būtų saugomos ir plečiamos jos teisės, stiprinama materialinė
moters padėtis. Draugija numatė priemones, kurios leistų šiuos uždavinius įgyvendinti. Tai
koncertai, spektakliai, paskaitos, bibliotekos, knygynai, moterims skirti žurnalai, įvairios
švietimo įstaigos, globos namai. 1936 m. draugijoje buvo įkurta Šeinininkių sekcija, kuri
rengė kursus, konkursus, parodas bei ekskursijas. Kursai vykdavo dvi savaites, kuriuose
moterys mokindavosi virti, megzti, konservuoti it kt.
1929 m. veiklą plėtė ir LKMVS, kurio valdybą sudarė: pirmininkė E. Starkienė, O.
Pakštienė, M. Sidaravičienė, E. Balčiūnaitė ir A. Kudirkaitė. Jis organizavo paskaitas ūkio
tvarkymo, profsąjungų ir kovos su visuomenės ydomis temomis. 1930 m. sekretoriatas
išplėtė moterų spaudą: Rytas, Pavasaris įsteigė skyrius moterims. Pavasario moterų skyrius
peraugo į savarankišką laikraštį Liepsnos. 1930 m. birželio mėn. LKMVS tapo Tarptautinės
katalikų moterų sąjungos nare ir jo atstovės dalyvavo tarptautiniame katalikių moterų
organizacijų unijų suvažiavime Romoje ir 1933 m. Tarptautinės socialinės ir visuomeninės
unijos kongrese Paryžiuje, kuriame svarstė moters darbą pramonėje. 1933 m. sekretoriatas
sukvietė dešimtmečio kongresą Kaune, kuriame dalyvavo LKMD, studenčių ateitininkių
draugovės, Pavasarininkių organizacija, Lietuvos moterų kultūros draugija, Šv. Zitos
draugija, jų įkūrėjos. Savo atstoves atsiuntė Lietuvos Darbo federacija, Darbo jaunimo
sąjunga. Kongrese dalyvavo 1000 atstovų. Buvo diskutuota moters teisių šeimoje klausimu
ir priimtas nutarimas dėl visiško abiejų lyčių lygių teisių įgyvendinimo šeimoje bei dėl
ištekėjusių moterų ekonominio savarankiškumo. Susirinkusiosios reikalavo mažinti
lietuviškų gaminių kainas bei kvietė moteris steigti kooperatyvus, imtis smulkaus verslo ir
labdaros. Taip moterys, būdamos ekonomiškai savarankiškos, galėtų dalyvauti ir
savivaldoje, nors šios nieko nesprendė. Didžiausias dėmesys kongrese, buvo sutelktas į
tautiškumą ir jo propagavimą muziką, meną, rūbus, šokius, verslą, prekes. Kongresas, kaip ir
valstybės vykdyta politika, siūlė paremti lietuvišką pramonę, perkant kuo daugiau lietuviškų
prekių. Jame buvo priimti nauji organizacijos įstatai, numatę jos būsimą pertvarkymą.
1934 m. LKMVS, norėdamas įtraukti inteligenčių į savo veiklą ir taip padaryti organizaciją
aktyvesnę, įkūrė inteligenčių sekciją – Moterų talka. Bet sekcija į ją dėtų vilčių nepateisino,
nes intelektualiausios, įtakingiausios, aktyviausios moterys telkėsi Lietuvos moterų taryboje.
1935 m. LKMVS reorganizavosi ir susikūrė Lietuvos katalikių moterų organizacijų sąjunga
(LKMOS), vienijusi 5 draugijas. Jos tikslas buvo įtraukti merginas į katalikišką veiklą ir
padėti LKMD organizuoti veiklą, kad ji vėl taptų aktyvia organizacija. Spaudoje buvo
pažymėta: „LKMD skyriuose tėra susispietusios vyresnio amžiaus moterys ir jų visas
veikimas – keli susirinkimai per metus“. Taip pat LKOS turėjo „išryškinti“ ir katalikiškosios
moterų judėjimo srovės veiklą. Be to, ji turėjo sustiprinti katalikiškų moterų draugijų veiklą.
1935 m. Telšių vyskupijoje buvo įkurtas Katalikų veikimo centras, kuris turėjo padėti
parengti paskaitų ciklus ir pagyvinti organizacijų veiklą
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1938 m. Lietuvos katalikių moterų draugija, įveikęs krizę, plėtėsi ir vienijo apie 40000 narių.
1938 m. kovo 20–22 d. LKMD, minėdama veiklos trisdešimtmetį, surengė jubiliejinę
konferenciją, kurioje dalyvavo apie 1000 draugijos atstovių. Konferencijai pirmininkavo O.
Narušytė. Organizaciniais draugijos klausimais kalbėjo M. Galdikienė, kunigas F. Kapočius
ir A. Sereikytė. Buvo perrinkta LKMD Centro valdyba (pirmininke M. Galdikienė, narėmis
– V. Karvelienė, M. Sidaravičienė, O. Beleckienė ir E. Starkienė).
Konferencijos metu vyko rekolekcijos ir dorinio auklėjimo kursai, kuriuose dalyvės
klausė šių pranešimų: A. Maceinos Šeimos gyvenimas religijos ir dorovės namų šviesoje,
vyskupo P. Bučio Dorinimosi ir dorinimo reikalas, O. Beleckienės Seksualinio auklėjimo
svarba socialiniu atžvilgiu, V. Karvelienės Vaiko seksualinis auklėjimas, J. Meškauskienės
Moters sveikata ir dorinis auklėjimas, M. Ruginienės Svarbiausios dorinimosi sąlygos ir
priemonės, J. Vaišnoros Šeimos gyvenimo skaistumas, M. Gylienės Dorinis auklėjimas ir
tautos sveikta, M. Sidaravičienės Labiausia ugdytinos savybės ir kunigo V. Brizgio Vaiko
seksualinis auklėjimas. Dalyvės aplankė A. Tamošaitienės suorganizuotą tautinių drabužių
parodą.
1939 m. gegužės mėn. 28–29 d. vyko Lietuvos katalikių moterų organizacijų
sąjungos suvažiavimas. Jame dalyvavo 400 atstovių. Suvažiavime pranešimus skaitė: O.
Narušytė – apie tarptautinį moterų kongresą Romoje, O. Labanauskaitė – apie moters darbo
sąlygas laisvoje Lietuvoje, Z. Čerkeliūnienė – Lietuva – Marijos žemė, A. Mickutė – apie
moterį ūkyje, G. Andrašiūnienė – apie šviesuomenę ir kaimą, S. Ladygienė ir P. Karvelienė
– apie moterį kaimo šeimoje. Suvažiavimo priimtoje rezoliucijoje buvo numatyta kelti
šeimos globos ir moterų darbo apsaugos klausimus. Buvo numatyta kreiptis į vyriausybę ir
prašyti, kad būtų sprendžiama moterų darbo apmokėjimo problema, jog už tą patį darbą abi
lytys turėtų gauti vienodą atlyginimą. Suvažiavimo metu veikė moterų darbų paroda. Įvairūs
liaudies ansambliai koncertavo pirmosios suvažiavimo dienos vakare. Suvažiavimas baigėsi
atstovių eitynėmis į Karo muziejaus sodelį pagerbti žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. 1940 m.
gegužės 12–13 d. Vilniuje įvyko Lietuvių katalikių moterų draugijos III kongresas. Tuo metu
draugija vienijo 42000 narių, buvo įkūrusi 410 skyrių. Kongreso dalyvės, vilkėdamos tautiniais
rūbais, suorganizavo eitynes prie Aušros vartų, kur Koplyčioje buvo laikomos mišios.
1918 m. iš Maskvos į Vilnių persikėlė Lietuvos moterų laisvės sąjunga (LMLS) vadovaujama
O. Mašiotienės. 1918 m. lapkričio 27 d. susirinkime, kuriame dalyvavo O. Mašiotienė, S.
Čiurlionienė, A. Gustaitytė, R, Šerienė, M. Šlapelienė, J. Biliūnienė, A. Janulaitienė, R.
Masiulienė, M. Neišiotienė, V. Lansbergienė. O. Mašiotienė susirinkusioms inteligentėms
pranešė, kad šis susirinkimas – tai ne tik moterų bendros veiklos pradžia, bet ir aktyvus
įsijungimas į valstybės ir kultūros darbą. C. Leonienė apžvelgė LMLS veiklą Rusijoje ir
nurodė, kad Lietuvoje ji tęs pradėtą veiklą, kurios svarbiausi tikslai buvo iškovoti moterims
visiškas politines teises ir plėsti kultūros darbą tarp lietuvių moterų. Buvo numatyta skaityti
moterims paskaitas, ugdančias kultūrą ir savimonę; įkurti knygynų, vaikų darželių ir leisti
bei platinti moterims skirtas knygas, brošiūras, laikraščius. Sąjungoje buvo įkurtos teisių,
paskaitų ir knygyno sekcijos. 1918 m. pabaigoje LMLS buvo įkūrusi darželį, knygyną, skaitė
moterims higienos paskaitas kaimuose ir miestuose. LMLS veiklą palaikė M. Sleževičiaus
vyriausybė. LMLS veiklai pritarė ir darbininkės, ir valstietės.
1919 m. pradžioje Kaune susibūrė moterų būrelis, vadovaujamas D. Sleževičienės, nutaręs įkurti
draugiją, kuri rūpintųsi vaikais našlaičiais ir senais žmonėmis bei teiktų materialinę ir moralinę
pagalbą visiems, kam ji yra reikalinga. Gegužės 27 d. įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame
buvo išrinkta penkių asmenų valdyba (pirmininkė D. Sleževičienė, vicepirmininkė M.
Kekštienė, sekretorė M. Galdikienė, jos padėjėja J. Naujalytė, narė J. Damijonaitienė; kandidatės
– L. Raupienė, S. Paliulytė, Petronienė) ir priimtas statutas. Draugijos pavadinta Lietuvos
moterų globos komitetas (LMGK). Jo statute veiklos tikslai buvo patikslinti: globoti
beturčius 3–18 metų vaikus, senius, visus nukentėjusius kovoje už Lietuvos
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Nepriklausomybę. Jiems įgyvendinti buvo numatytos priemonės: rūpintis globos įstaigų
steigimu ir priežiūra; teikti globotiniams moralinę ir materialinę paramą (knygas, dovanas ir
kt.). Komitetas išlaikė prieglaudą A. Mickevičiaus g. Nr. 2., vaikų lopšelį, o greta jo
dirbtuves motinoms. Jis 1923 m. Kaune įkūrė Žemesniąją amatų mokyklą, kurioje mokėsi 72
mokiniai. Vidurinė mokykla su dirbtuvėmis buvo atidaryta tik 1932 m. LMGK kartu su
mokyklomis plėtė ir prieglaudų tinklą. 1920 m. LMGK perkėlė Surderio prieglaudą į
Gelgaudiškį. 1924 m. Komitetas perėmė iš Darbo ir socialinės apsaugos departamento ir
Vaikuškio prieglaudą, kuri buvo atkelta iš Ukmergės į Raudondvarį. Į LMGK įsijungė Kauno
moterų grupė, įsikūrusi 1919 m., vadovaujama M. Merkienės. 1919 m. ji delegavo savo
atstovę L. Raupienę į LMGK valdybą. LMGK sėkmingai veikė visą I Lietuvos Respublikos
laikotarpį. 1940 m. pradžioje draugija ne tik išlaikė dvi vaikų prieglaudas, pradinę mokyklą,
amatų mokyklą bei 80 ha žemės sklypą, bet ir vadovavo dviems valdiškoms prieglaudoms –
Raudondvario vaikų prieglaudai ir vaikų namams Vilniuje.
1919 m. Šiaulių mieste buvo įkurtas Moterų komitetas šelpti vargšams. Komitete dirbo
aktyvių savivaldybės atstovų žmonos: S. Venslauskienė, E. Lukauskienė, E. Ubeikienė,
Labanauskiene, J. Brašiškienė ir kt. Jos daug nuveikė labdaros srityje.
1922 m. veiklą pradėjo atsikūrusi Lietuvos moterų sąjunga (LMS). Rugpjūčio 17 d. Kaune,
Lietuvos Šaulių Klubo patalpose įvyko steigiamasis susirinkimas. Susirinkusios moterys
pirmininke išrinko F. Bortkevičienę, sekretore – F. Grinkevičiūtę. Susirinkime buvo
numatyta įkurti LMS skyrius visame krašte. Dalyvės priėmė sąjungos įstatus, kuriuose buvo
numatyta jungti visas Lietuvos moteris nepriklausomai nuo profesijos bei socialinės
padėties, laikantis lietuviškų tradicijų bei krikščioniškos doros reikalavimų. LMS tikslai
buvo: rūpintis tautos švietimu ir sveikata bei blaivumu, moterų vienybės ir solidarumo
skleidimu, jų teisių gynimu. Ji siekė moralinių bei kultūrinių tautos vertybių išlaikymo ir
puoselėjimo. Sąjunga numatė rūpintis jaunimo dvasiniu ir fiziniu auklėjimu. Susirinkime
buvo išrinkta LMS Kauno skyriaus valdyba, kuri laikinai vykdė ir Centro valdybos
funkcijas. Į valdybą buvo išrinktos F. Bortkevičienė, F. Kupčiūnienė, F. Grinkevičiūtė ir E.
Stankevičaitė, kandidatės Z. Augustinienė ir E. Jasaitytė, į Revizijos komisiją – V. Vencienė,
B. Pašakarnienė ir E. Mackevičaitė.
1922 m. sąjunga skyrius buvo įkūrusi Šilalės, Tauragės, Raseinių, Šiaulių, Telšių, Plungės,
Mažeikių ir Alytaus apskrityse. Tai, kad daug skyrių įsikūrė Žemaitijoje, buvo M. Bražytės
nuopelnas, kuri pasižymėjo kaip labai aktyvi sąjungos skyrių steigėja ir puiki lektorė. Pradėjęs
veikti LMS centras nebuvo pajėgus suteikti skyriams materialinės paramos, tačiau jis rūpinosi
sąjungos idėjų skleidimu. F. Bortkevičienei padedant, LMS Lietuvos žiniose gavo skyrelį, kurį
pavadino Moteris ir gyvenimas. Jame buvo skelbiamos žinios ne tik iš LMS Centro valdybos,
bet ir iš skyrių. LMS, norėdama dar labiau išplėsti savo tinklą, rugsėjo 16 d. valdybos posėdyje
nutarė, jog organizacija jungs visas pažangias moteris, kurios nepriklauso LKMD. LMS buvo
silpnesnė ir organizaciniu, ir finansiniu, ir visuomenės paramos požiūriu. LKMD 1922 m. turėjo
111 skyrių, o iki 1926 m. įkūrė dar 46. LMS negavo finansinės paramos nei iš valstybės, nei iš ją
remiančių Lietuvos socialdemokratų partijos ir Lietuvos valstiečių sąjungos, todėl negalėjo
konkuruoti su Lietuvių katalikių moterų draugija.
1926 m. Lietuvos moterų sąjungos veikla suaktyvėjo. Pradėtos organizuoti kampanijos prieš
valdžios vykdytą socialinę programą. Įvyko keletas mitingų, kuriuose buvo reiškiamas
nepasitenkinimas vyriausybės lapkričio 3 d. priimtu įstatymu, numatančiu atleisti iš darbo
vyrų valdininkų žmonas, dirbančias valstybinėse įstaigose. Pirmajam mitingui pirmininkavo
F. Bortkevičienė. Išrinkta moterų delegacija buvo nuvykusi pas prezidentą ir K. Grinių,
reikalavo atšaukti M. Sleževičiaus nutarimą, priminė demokratijos principus. 1926 m.
lapkričio mėnesį Kooperacijos banko salėje LMS valdybos narė B. Novickienė ir Seimo
atstovė L. Purėnienė surengė mitingą, kuriame priimtoje rezoliucijoje buvo reikalaujama
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atšaukti vyriausybės nutarimą. Aktyvumu pasižymėjusi LMS po 1926 m. gruodžio 16 d.
perversmo buvo priversta riboti savo veiklą. Spaudoje nebuvo jokios užuominos apie šios
moterų organizacijos veiklą iki pat 1928 metų. 1928 m. gegužės 25 d. įvyko visuotinis
susirinkimas, kuriame B. Navickienė skaitė pranešimą apie 1922–1928 m. organizacijos
darbus. Ji teigė, jog sąjunga per 6 metus nieko neveikė ir todėl yra atsakinga už organizacijos
neveiklumą ir skyrių veiklos sužlugdymą. J. Kairytė pranešėjai pritarė ir nurodė, jog
organizacija buvo apsnūdusi ir nepadėjo moterims įgyvendinti jų teisių. Kalbėtoja pritarė B.
Navickienei, jog valdyba turėtų prisiimti moralinę atsakomybę už sąjungą. O. Mašiotienė
sakė, jog organizacija turėtų keisti veiklą: atsisakyti politikos ir agitacijos, ir orientuotis į kultūrą
bei įkurti skyrius Kupiškyje, Viduklėje, Šilalėje, Raseiniuose, Troškūnuose, Subačiuje. LSDP
rėmė šią organizaciją ir vienu iš jos veiklos tikslų laikė pačios organizacijos stiprinimą, taip pat
nurodė, kad tik stiprios moterų organizacijos galėtų daryti įtaką įstatymų, kurie gintų ir moterų
interesus, leidimui.
1928 m. gruodžio 3 d. įvyko LMS susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 narių. Susirinkusios
peržiūrėjo sąjungos įstatus, juos papildė, išrinko Kauno LMS valdybą (pirmininkė E. Klevinskienė,
iždininkė M. Čilvinskaitė, sekretorė A. Gūžytė) ir perrinko LMS valdybą.
LMS veikla darėsi vis aktyvesnė. Tam įtakos turėjo ir Lietuvos žiniose jai skirtas skyrelis,
kuris gyvavo visą I Respublikos laikotarpį. Prie jo įkūrimo daugiausiai prisidėjo leidinio
redaktorė F. Bortkevičienė. Sąjunga kvietė moteris aktyviau jungtis į organizaciją, nes tik
sąmoningos moterys gali kovoti dėl piliečių teisių. 1935 m., vidaus reikalų ministrui išleidus
Draugijų įstatymą, sąjunga buvo uždaryta.
Lietuvos darbo jaunimo sąjunga siekė išugdyti jaunimą katalikybės ir dorovės dvasia,
parengti jį gyvenimui profesiniu požiūriu. Programoje buvo numatyta ir kultūros srities
dalykų. Lietuvos darbo jaunimo sąjunga supažindindavo moteris su teisėmis ir pareigomis,
kad jos galėtų kuo geriau jomis pasinaudoti darbe. Įvairios moterų katalikių ir darbininkių
problemos buvo keliamos ir spaudoje. Sąjunga Darbo federacijos savaitraštyje Darbininkas
turėjo skyrių Moterų žodis, į kurį rašydavo dirbančios moterys. Jos siekė, kad abiejų lyčių
veikla būtų grindžiama lygiateisiškumo ir vienodo darbo apmokėjimo principais.
1921 m. sausio 17 d. buvo atkurta Žiburėlio draugija, kuri neveikė nuo 1914 m. ir įsteigė
skyrius Vilniuje, Panevėžyje, Marijampolėje. Į Žiburėlio valdybą įėjo F. Bortkevičienė, S.
Kairys, J. Višinskienė, R. Kurkauskienė ir J. Norkus. Jos tikslas buvo šelpti besimokantį
jaunimą, moteris. 1930 m. F. Bortkevičienė įsteigė merginų, studijuojančių aukštojoje
mokykloje, stipendijų fondą, kuris veikė iki 1936 m. Fondo kūrimo taisyklėse buvo nurodyta,
jog jis veiks prie Varpininkų savišalpos fondo ir teiks studijuojančioms merginoms finansinę
paramą. Taisyklėse buvo numatyta, kad joms, baigus mokslą ir pradėjus dirbti, po metų
stipendija turi būti pradėta grąžinti. Tai buvo antroji labdaros moterų organizacija, šelpianti
besimokantį jaunimą. Sąjunga plėtė veiklą. 1930 m. Kauno skyriuje dirbo šios pažangiausios
moterys: F. Bortkevičienė, E. Baronienė, B. Navickienė, S. Žygelienė, A. Janulionytė, M.
Čilvinaitė, O. Pastokaitė, A. Kubilienė, J. Kudirkaitė, L. Purėnienė, K. Girienė, D. Lapinskaitė,
O. Mašiotienė, D. Sleževičienė, P. Kalvaitytė, J. Kairytė ir kt
1924 m. įkurta Lietuvos vaiko draugija. Draugijos iniciatyvinės grupelės narės buvo H.
Ivanauskaitė ir O. Tercijonienė. Ši švietimo ir kultūros organizacija rūpinosi vaikų fiziniu ir
moraliniu ugdymu, steigė ir išlaikė darželius neturtingų šeimų vaikams, taip pat vaikų
skaityklas ir vasaros aikšteles. 1940 m. pradžioje draugija turėjo 16 skyrių, išlaikė keliolika
vaikų darželių, kuriuos lankė neturtingų šeimų vaikai. Lietuvos vaiko draugija įėjo į Lietuvos
Moterų Tarybą ir savo daugialype veikla ypač pasireiškė po 1930 m.
1922 m. įsikūrė dar viena lietuvių moterų draugija – Deivė, kuriai vadovavo B.
Galvanauskienė. Draugija teikė moterims ir merginoms inteligentėms namų ruošos žinių,
rengė praktinius užsėmimus, kad „galėtų sau būvį užsitikrinti“. Ji veikė iki 1934 m.
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F. Bortkevičienė buvo Lietuvos baigusių aukštąjį mokslą moterų sąjungos iniciatorė. Ji
kvietė G. Petkevičaitę dalyvauti sąjungos veikloje ir išdėstyti požiūrį į būsimus įstatus. F.
Bortkevičienė buvo numačiusi, kad sąjunga turi tapti Tarptautinės diplomuotų moterų
federacijos nare, nes tai leistų moterims toliau lavintis, gauti stipendiją ir moralinę paramą. Jos
pirmininke buvo išrinkta dr. V. Tumėnienė. Sąjunga buvo įkurta 1928 m., kai Lietuvoje buvo
nemažas būrys moterų, baigusių Lietuvos ir Vakarų Europos universitetus. Draugija jungė
moteris ir padėjo joms tęsti mokslus Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose, turėjo
skyrius Lietuvoje ir palaikė glaudžius ryšius su užsienyje studijuojančiomis moterimis, kurias
ne tik rėmė moraliai, bet ir padėjo joms kovoti už jų teisių įgyvendinimą, ypač įsidarbinanti.
1928 m. Lietuvos baigusių aukštąjį mokslą moterų sąjunga svarstė stojimo į Tarptautinę
diplomuotų moterų federaciją (International Federation of University Women) galimybes.
1928 m. vasario 19 d. susirinkime, kuriame dalyvavo 40 moterų, buvo svarstytas tarptautinės
moterų organizacijos pasiūlymas ir sudaryta komisija naujiems organizacijos įstatams parengti.
Tarptautinės federacijos tikslas buvo sujungti visas diplomuotas moteris ir teikti joms paramą.
Lietuvos baigusių aukštąjį mokslą moterų sąjunga priėmė papildytus įstatus. Juose buvo
numatyta rūpintis moterų teisėmis, ugdyti moterų solidarumą, jungiant jas į bendrą šeimą,
skatinti moteris aktyviau imtis visuomeninio ir intelektualinio darbo. Ketvirtajame
dešimtmetyje sąjungai vadovavo ? Šalčiuvienė.
Lietuvos moterų kultūros draugija (LMKD) pradėjo veiklą 1922 m. Jos įstatai skelbė, kad tai
nepolitinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – parengti mergaites ir moteris ūkinei
veiklai, visų pirma amatų ir namų ruošos srityse, kelti jų išsilavinimą ir dorą. Draugija parengė
atskiras merginoms ir moterims programas. Merginų lavinimui ir jų parengimui savarankiškam
gyvenimui buvo skiriamas didelis dėmesys. Buvo numatyta steigti įvairių pakopų mokymo
įstaigas: pradines mokyklas, mokytojų seminarijas, mergaičių gimnazijas, amatų ir namų
ruošos mokyklas, pensionatus, bendrabučius, prieglaudas. Be to, draugija buvo numačiusi
įsteigti stipendijų fondą ir mokėti dalines stipendijas moksleivėms ir kultūros veikėjoms.
Moterims LMKD rengėsi organizuoti paskaitas ir kursus, vakarines ir savaitgalines mokyklas.
Draugija planavo leisti moterims skirtą laikraštį, įkurti knygynų. 1922 m. ji įsteigė mokytojų
seminariją Kaune ir namų ruošos mokyklą Barzduose, 1923 m. žemės ūkio mokyklą
Aukštadvaryje, 1924 m. – Antalieptėje, vaikų darželius įvairiuose Lietuvos miestuose.
Veikė ir 1923 m. susikūręs Moterų sporto mėgėjų ratelis. Jo įkūrėja – M. Galdikienė.
Ratelio įstatuose nurodyta, jog jis rengs rungtynes, ekskursijas, steigs sporto klubus, skaitys
paskaitas, atidarys biblioteką, kovos su girtavimu ir paleistuvyste. Rateliui vadovavo J.
Šulginienė. O. Vyšniauskaitė rūpinosi jaunimo kūno kultūra. 1922 m. Panevėžio apskrityje
buvo įkurta Pažangiųjų moterų sąjunga, pagrindinį dėmesį skyrė moterų švietimo ir kultūros
reikalams.
Anksčiausiai – 1920 m. rugsėjo 8 d., – buvo įkurta Lietuvos abolicionisčių draugija,
(iniciatorė G. Petkevičaitė), siekusi panaikinti prostitucijos reglamentaciją. Draugija 1921 m.
suorganizavo I suvažiavimą, išleido keturis žurnalo Abolicionistas numerius ir 1922 m.
įstojo į Tarptautinę abolicionistų federaciją. Žurnalą redagavo A. Šalčiuvienė. 1925 m.
draugija pakeitė pavadinimą į Abolicionistas ir tapo mišria organizacija. Draugija kovojo už
abiejų lyčių moralinį tvirtumą ir atsakomybę. 1935 m. Lietuvos aboliucjonistų draugijos ir
LMT pastangomis buvo priimtas Kovos su venerinėmis ligomis įstatymas. Įstatymui
įsigaliojus, buvo pakeistas Baudžiamojo statuto 529 straipsnis Viešųjų namų laikymas nauju
5241 straipsniu, kuriame buvo numatyta 3 metai sunkiųjų darbų kalėjimo tam, kas tokius
namus laikys. Taip Lietuvoje buvo panaikinti viešieji namai ir prostitučių sanitariniai punktai.
1940 m. kovo 8 d. Abolicijonistų draugijos atstovės (teisininkė E. Jackevičiatė, gydytoja A.
Ragaišienė-Biliūnienė, J. Kairytė-Kauneckienė) įteikė vidaus reikalų ministrui K. Skučui
memorandumą, kuriame reikalaujama imtis priemonių prieš prostituciją ir ištvirkavimą.
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1929 m. įkurta Mergaičių bičiulių sąjunga, kurios tikslas buvo globoti įvairių tikėjimų, pažiūrų
jaunas mergaites, kovoti su ištvirkavimu, padėti materialiai ir moraliai, jei tokia parama
reikalinga. Sąjungos centras buvo Šveicarijoje, o Lietuvoje įsikūrė tik jos skyrius. Sąjungai
vadovavo S. Čiurlionienė. IV–ajame dešimtmetyje Mergaičių bičiulių sąjunga išlaikė
bendrabutį, kambarį traukinių stotyje ir agentę, kuri autobusų ir taukinių sotyse padėdavo
merginoms, ieškančioms pagalbos.
1922 m. įsikūrė S. Oželienės vadovaujamas Kariams ir invalidams globoti komitetas. Jo
iniciatorius buvo generolas V. Nagevičius, kuris paragino karo gydytojų žmonas arba suaugusias
dukras susiburti į organizaciją, padėti karo invalidams ir kariams, ligoniams, juos globoti. Komitetą
sudarė: pirmininkė S. Oželienė, sekretorė L. Žemgulienė, iždininkė ? Vaičiuškienė, narės – L.
Janulionienė, N. Kizlauskienė, G. Matulionienė, M. Marcinkienė, A. Matukienė, O.
Paulausinkienė, J. Ūsienė, O. Čebelytė ir garbės narys kapelionas kunigas A. Sabaliauskas.
Komitetas turėjo savo skyrius 22 įgulose. Kauno ir Klaipėdos skyriai buvo aktyviausi. V. Genienė
vadovavo Klaipėdos skyriui, kuris bendradarbiavo ne tik su LMS. 1925 m., nutarus plėsti veiklą,
sujungiant ir karininkų žmonas, Komitetas buvo reorganizuotas į Karininkų šeimų moterų
draugiją (1935 m. – į Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugiją). 1925 m. kovo
25 m. Kauno karininkų ramovėje įvyko Karininkų šeimų moterų draugijos steigiamasis
susirinkimas. Buvo išrinkta Centro vadyba: pirmininkė dr. A. Ambraziejūtė-Steponaitienė,
vicepirmininkė S. Oželienė, sekretorė L. Žemgulienė, iždininkė O. Balsienė ir narė V. Grigaitienė,
kuri po keleto savaičių atsistatydino. Draugijos garbės pirmininkėmis buvo išrinktos O.
Stulginskienė ir S. Smetonienė bei garbės nariu – V. Nagevičius. Draugija įsteigė 2 sekcijas –
pedagogikos, kultūros ir švietimo bei atskira sekcija veikiantį Kariams ir invalidams globoti
komitetą. Pedagogikos sekcijoje buvo numatyta steigti ir išlaikyti darželius ir profesines mokyklas.
Kultūros ir švietimo sekcija turėjo rengti literatūros ir meno vakarus, rankdarbių ir kulinarijos,
siuvimo, mezgimo kursus. Draugija lėšas užsidirbo, rengdama labdaros koncertus, balius. 1927 m.
vasario 22 d. ji surengė kaukių balių, kuriame buvo surinkta 10000 Lt.. XX a. 4–ajame
dešimtmetyje draugija turėjo 12 skyrių. Ši draugija buvo gana stipri, nes ją finansiškai rėmė Krašto
apsaugos, Švietimo ir Vidaus reikalų ministerijos. Ji išlaikė 7 vaikų darželius karininkų vaikams ir
biblioteką, prie kurios veikė jaunimo knygynas. 1938 m. ji surengė labdaros balių, kuriame
surinktos lėšos buvo atiduotos Ginklų fondui.
Pirmosios Šaulių moterų komisijos Šaulių sąjungoje įsikūrė 1919 m. rugsėjo 30 d. Finansų
komisijoje darbavosi B. Grigaitytė, J. Markevičiūtė, O. Pūtvytė, H. Ivanauskaitė, Popikaitė,
sanitarijos–L. Narkevičiūtė, A. Marčiulionytė, A. Grigaitytė ir O. Kerpauskaitė, propagandos –
Gruzdaitė, F. Bortkevičienė, Popikaitė. 1922 m. prie Kauno šaulių būrio buvo įkurta pirmoji
sekcija – sporto, kuriai vadovavo S. Pūtvytė. Lietuvos šaulių sąjungoje moterų buvo nedaug.
Šaulės skaitė paskaitas visuomenei, kuriose supažindindavo su higiena ir pagrindiniais jos
reikalavimais. Jos rūpinosi sanitarijos darbuotojų parengimu, kurios galėtų dirbti ir taikos, ir karo
sąlygomis. Ši veiklos kryptis buvo suformuluota ir pradėta įgyvendinti nepriklausomybės kovų
laikotarpiu, kai veikė LMKTG. Atskiras moterų padalinys Šaulių sąjungoje įkurtas tik 1927 m., kai
O. Pūtvytės, L. Narkevičiūtės, H. Ivanauskaitės, M. Augulienės iniciatyva Kaune buvo įsteigtas
pirmas Kauno moterų šaulių skyrius. Įkūrus skyrių, šaulių moterų veikla tapo aktyvesnė. 1927 m.
balandžio 13 d. prezidentas A. Smetona patvirtino skyriaus veiklos taisykles, kuriose buvo
numatyta, jog Šaulių sąjungos būriuose bus kuriami moterų skyriai ir sekcijos. Skyriuje turi būti ne
mažiau kaip 5 šaulės ir veikti penkios sekcijos: visuomenės, sporto, sanitarijos, tiekimo–mitybos,
lėšų–propagandos. Skyriams vadovauja išrinkta 5 asmenų valdyba, kuri įėjo į Šaulių sąjungos
valdybą. 1930 m. šaulių moterų veikla tapo savarankiška, kai buvo priimtos nuolatinės šaulių
moterų veikimo taisyklės ir įkurta Centrinė šaulių moterų organizacinė komisija. Jos veikla buvo
aktyvi visą ketvirtąjį dešimtmetį. 1938 m. aktyviai savo veiklą vystė Moterų šaulių taryba
(įkurta 1935 m.), kuri įsteigė šaulių studenčių korpusą Živilė ir mišrų – Saja. Živilei
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vadovavo B. Balšaitytė, Sajai – E. Pūtvytė. Studentės šaulės skaitė paskaitas šaulių būriuose,
padėjo rengti šaulių stovyklas, loterijas, dirbo Kauno vasaros vaikų aikštelėse. Taryba,
moterų šaulių būriams padedant, organizavo sanitarijos kursus visame krašte. Nuo 1938 m.
balandžio 9 d. rengė radijo valandas Lietuve, budėk, kurias vedė artistė O. Rymaitė. Tais
metais iš Šaulių moterų vadės pareigų pasitraukė M. Žmuidzinavičienė ir buvo paskirta S.
Pūtvytė-Mantautienė. Moterų šaulių taryba skatino plėtoti 58 Marijampolės būrio šaulių
iniciatyvą, kuris 1937 m. gruodį įsteigė tautinių rūbų audimo dirbtuves. 1938 m. tokias
dirbtuves buvo įsteigę Vilkaviškio ir Raseinių moterų šaulių būriai. Taip šaulės ne tik
užsidirbdavo lėšų veiklai, bet ir skatino moteris puoštis tautiniais rūbais, taip bandydamos
ugdyti tautiškumą visuomenėje. Birželio 22–25 d. Kaune įvyko Šaulių sąjungos 20–ties metų
veiklos jubiliejinis renginys. Jame dalyvavo 5000 moterų šaulių. Jos šoko, dainavo
jungtiniame 2000 šaulių chore, dalyvavo sporto varžybose bei eksponavo darbus tautodailės
parodoje. Tą mėnesį Šaulių moterų taryba išleido pirmąjį numerį moterų šaulių laikraščio
Šaulė, kurį redagavo K. Kodatienė.
Lietuvos moterų sąjungos tautiniam laivynui remti sąjungą inicijavo V. Nagevičius, kuri buvo
įkurta 1923 m. spalio 8 d. Kaune ir veikė iki 1940 m. Jos tikslas buvo rinkti lėšas tautiniam
laivynui, remti jūros sportą ir ugdyti lietuvių meilę jūrai. Šios organizacijos garbės pirmininku
buvo V. Nagevičius, o nuo 1926 m. – S. Smetonienė. Sąjungos pirmąją valdybą sudarė pirmininkė
C. Mošinskienė (vėliau buvo išrinkta V. Račkauskienė), narės – Martinkienė, Reklaitienė,
Šimkienė ir Žalkauskienė. Visą organizacijos veiklos laikotarpį joje darbavosi Reklaitienė.
Organizacija rėmė jūrų skautus ir jūrininkystę studijuojančius jaunuolius. Ji šelpė jūreivių šeimas
bei padėjo leisti Lietuvos jūrininkų sąjungos žurnalą Jūra.
1924 m. įsikūrė Krikščioniškos meilės draugija, kurios nare (riu) galėjo būti tretininkė (kas).
Draugijos tikslas buvo steigti prieglaudas, pataisos namus, mokyklas, skaityklas, ligonines,
sanatorijas. Ši draugija buvo užsibrėžusi tikslą vykdyti ne tik labdaros, bet ir socialinę funkciją,
todėl tikėtina, jog jos nariais turėjo būti moterys. 1938 m. draugija iškėlė Karo laivyno fondo
steigimo idėją ir, jį įkūrus, paaukojo 1000 Lt
1922 m. įkurta Kūdikių gelbėjimo draugija. Jos tikslas buvo rūpintis neturtingais vaikais,
našlaičiais, pamestinukais. Organizacija steigė ir išlaikė lopšelius ir prieglaudas. Paaugliams
ji ieškojo šeimų, kurios priimtų našlaičius ir taptų jiems socialiniais tėvais. 1919 m. E.
Prūsienė įsteigė našlaičių ir pamestinukų vaikų globos draugiją Lopšelis. Draugija buvo įkūrusi
kūdikių prieglaudą, kurią 1922 m. perėmė Vaikelio Jėzaus draugija. Lietuvos skautės rūpinosi
jaunimo auklėjimu.
Jaunalietuvės vykdė šviečiamąją, patriotinio ugdymo kampaniją merginoms. Jos važinėjo po
kaimus su paskaitomis ir parodomis.
Tautinius ir patriotinius jausmus visuomenėje diegė tautininkių draugija
Gražina, įsikūrusi 1933 m. Draugijos pranešime buvo nurodyta, jog jos narės, tarpininkaujant
Švietimo ministerijai, per pradines mokyklas dalijo spaudą ir knygas kaimuose
Lietuvos montesoriška pedagoginė draugija veikė nuo 1934 m. Draugijos narės skaitė
paskaitas tėvams ir vaikų namų auklėtojoms ne tik Kaune, bet ir provincijoje. Ji išlaikė 7
vaikų darželius Kaune ir 5 provincijoje (Kėdainiuose, Kretingoje, Marijampolėje, Ukmergėje
ir Žiežmariuose
Lietuvos gailestingųjų seserų sąjunga, įkurta 3-ojo dešimtmečio pradžioje, jungė tik
gailestingąsias seseris. Jos tikslas, kaip ir Šv. Zitos draugijos, buvo padėti moterims spręsti
ekonomines, teisines problemas. Tačiau 4- ojo dešimtmečio pabaigoje sąjunga dar vis nebuvo
išsprendusi teisinės gailestingųjų seserų padėties, nes jos neturėjo nei vienos poilsio dienos,
o atlyginimus gaudavo labai mažus. Joms buvo mokamas V kategorijos atlyginimas.
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Lietuvos odontologų draugija, įsikūrusi 1934 m., vienijo 50 moterų. Ypatingą dėmesį
moters išsilavinimui ir išsilavinusios moters reikšmę tautai akcentavo M. K. Rericho
draugijos moterų sekcija, įsikūrusi 1935 m.
Lietuvos moterų tarybos (moterų organizacijų veiklą koordinuojanti institucija) įkūrimo
idėją iškėlė G. Petkevičaitė 1927 m. rugsėjo mėnesį, kai buvo minimos I moterų
suvažiavimo dvidešimtosios metinės. Rašytoja Lietuvos žiniose paskelbė vienijančios moterų
politinės draugijos įkūrimo idėją, nes tik vienybėje glūdi moterų stiprybė. Moterų jungimąsi
į Tarybą paskatino ne tiek vidinės priežastys, kiek išorinės. 1928 m. rugsėjo 16 d. Kaune
lankėsi Tarptautinės moterų tarybos sekretorė Sonite van Eeghen ir, susitikusi su abiejų
moterų judėjimų srovių atstovėmis, paragino jas greičiau kurti moterų judėjimo asociaciją ir
jungtis su tarptautiniu judėjimu.
LMT įkūrimo idėja buvo pradėta realizuoti 1928 m. rugsėjo 16 d., kai susirinkusios įvairių
draugijų moterys išrinko organizacinį komitetą. Jis turėjo parengti įstatus Moterų tarybai
įkurti. Komitetą sudarė: O. Mašiotienė, J. Tūbelienė, F. Bortkevičienė, P. Kalvaitytė ir
Kutkauskienė. 1928 m. gruodžio 9 d. organizacinis komitetas sukvietė moterų draugijų
atstoves į LMT steigiamąjį susirinkimą. LMT pagrindinis tikslas buvo sujungti bendrai
veiklai visas lietuvių moterų organizacijas, reprezentuoti visų moterų organizacijų veiklą bei
atstovauti moterų interesams tiek šalyje, tiek užsienyje. Šiame susirinkime dalyvavo 14
organizacijų (Lietuvos vaiko, Kūdikių gelbėjimo, Karininkų šeimų moterų, studenčių Neo
Lithuania (Filiae Lithuaniae), studenčių skaučių, studenčių Liepsnos, Pieno lašo, Mergaičių
bičiulių draugijų, LMS, Lietuvos moterų globos komiteto, Lietuvos moterų baigusių aukštąjį
mokslą sąjungos, Moterų sąjungos, tautiniam laivynui remti, Lietuvių katalikių moterų bei
Marijos pravoslavų moterų draugijų) atstovės. Susirinkime organizacija nebuvo įkurta. 1929
m. vasario 17 d. antrajame steigiamajame susirinkime buvo priimti įstatai, išrinkta valdyba.
Taryba vienijo 17 moterų organizacijų: Kūdikių gelbėjimo, Lietuvos vaiko, Karininkų šeimų
moterų, studenčių Neo Lithuania, studenčių skaučių, Žiburėlio, Lietuvos abolicionistų,
Lietuvai pagražinti, Klaipėdos moterų labdaros Gabija, Mergaičių bičiulių, Kalinių globos
draugijas, Raudonojo kryžiaus jaunimo kuopelę, Lietuvos moterų globos komitetą, Lietuvos
moterų baigusių aukštąjį mokslą sąjungą, Moterų sąjungą, tautiniam laivynui remti, Kauno
Šaulių moterų būrio skyrių, Gailestingųjų seserų sąjungą. LMT įstatai teigia, kad tai
kultūrinė, o ne politinė organizacija, kuri koordinuos visų draugijų veiklą. Įkurtoje LMT
veikė šios sekcijos: Moters teisių, Moters politinių teisių, Kovos su dvejopa morale ir
prekyba moterimis, Moterų darbo ir profsąjungų, Finansų, Spaudos, Taikos ir arbitražo,
Švietimo ir auklėjimo, Viešosios higienos, Migracijos, Moterų darbo ir profesijų, Vaikų
globos, Kinematografininkų. Steigiamajame susirinkime buvo išrinkta valdyba: pirmininkė –
O. Mašiotienė, narės – P. Kalvaitytė, J. Lašienė, J. Tūbelienė, E. Jackevičaitė, A. Ragaišienė,
O. Kazakaitienė, kandidatės – ? Rimšienė, P. Pikčilingienė, S. Čiurlionienė.
LMT kreipėsi į ministrą pirmininką J. Tūbelį, prašydama paremti jos veiklą, kadangi ji ne
politinė, ne labdaros, o idėjinė organizacija, turinti tikslą šviesti, skatinti moteris domėtis
kultūra, ugdyti moterų atsakomybės jausmą (visuomenei, šeimai ir valstybei) bei ginti
moterų reikalaus. Vyriausybės finansinė parama leido Tarybai plėsti ryšius ir atstovauti
Lietuvos moterų judėjimui tarptautiniu mastu.
LMT atstovės dalyvavo 1930 m. Vienoje vykusiame Tarptautinės moterų tarybos
aštuntajame kongrese. Kongrese buvo svarstyti ir priimti nutarimai dėl Kelogo-Briano pakto,
dėl ginklavimosi apribojimo, taikos idėjos platinimo tarp jaunimo. Susirinkusios atstovės
nutarė įkurti Taryboje sekcijas, kurios rūpintųsi moterų pilietybe ir socialine apsauga. 1930
m. LMT užmezgė ryšius su Tarptautine šeimyninio auklėjimo organizacija. 1934 m. LMT
pirmininkė O. Mašiotienė prašė švietimo ministro finansuoti Lietuvos delegacijos kelionę į
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kongresą Berlyne. Kongreso tikslas buvo supažindinti su naujausiais švietimo metodais,
kovojant su smurtu šeimoje. Tarybos valdybos narė S. Čiurlionienė 1929 m. rudenį vyko į
Ženevą, į Tautų Sąjungos Generalinę asamblėją, kur oficialiai atstovavo Lietuvos valstybei,
o privačiuose susitikimuose – moterų judėjimui. Ji vyko su Lietuvos delegacija, kurią sudarė
A. Voldemaras (vadovas), S. Čiurlionienė ir V. Sidzikauskas (nariai) ir V. Dimša
(sekretorius).
LMT nuo įkūrimo puoselėjo idėją atidaryti moterų klubą, kuriame moterys galėtų atsigauti
po dienos darbų, išeitų į viešumą, paskaitytų spaudą bei mokytųsi rankdarbių. Idėja buvo
įgyvendinta 1933 m., įkūrus Moterų seklyčią. Ši idėja dėl lėšų stygiaus nebuvo galutinai
įgyvendinta, todėl klubo narės jo nepamėgo.
LMT 1930–1939 m. sprendė moterų diskriminavimo darbo rinkoje problemas. 1931 m.
Lietuvos moterų organizacijos, vadovaujamos LMT, įteikė vyriausybei memorandumą,
kuriame buvo reikalaujama laikytis abiejų lyčių lygybės atleidžiant iš darbo ir nedaryti
niekam išimčių.
1936 m. birželio 3 d. LMT sukvietė moterų organizacijų pirmininkes pasitarti ir apsvarstyti
rinkimų į IV Seimą kampaniją. Susirinkusiosios nutarė remti E. Klupšienę ir aktyviai
agituoti moteris balsuoti už ją. E. Klupšienė pralaimėjo ir tuo pačiu LMT.
1936 m. LMT ir toliau sprendė moterų atleidimo iš darbo problemą. 1936 m.
rugsėjo 28–30 d. penkios įvairių moterų draugijų atstovės, priklausiusios LMT, dalyvavo
tarptautiniame Moterų tarybos kongrese Dubrovnike. Lietuvos delegacijai vadovavo LMT
pirmininkė V. Lozoraitienė. Kongrese moterys dirbo šiose komisijose: P. Pikčilingienė (LMT
vicepirmininkė) – dvigubos moralės, M. Avietėnaitė (vyriausybės atstovė) – spaudos,
kinematografų ir radijo, A. Hunebelienė (Motinos ir vaiko globos sąjungos vicepirmininkė) –
vaiko globos, Deveikienė (ūkininkė) – teisės, V. Lozoraitienė – taikos ir finansų komisijose.
Pastarojoje buvo nutarta palaikyti Tautų Sąjungą ir raginti savo vyriausybes, kad remtų ją ir keltų
jos autoritetą. Teisių komisijoje buvo svarstytas ištekėjusių moterų pilietybės klausimas.
Kongresas kėlė vaikų auklėjimo problemas ir pirmą kartą akcentavo būtinumą ugdyti ne tik
tautiškumą, bet ir kosmopolitiškumą.
1937 m. birželio 25–17 d. LMT atstovės dalyvavo tarptautiniame Krikščioniškos šeimos
kongrese Paryžiuje. Jo tikslas buvo surasti geriausią šeimos auklėjimo metodą.
1937 m. gruodžio 10–12 d. II moterų suvažiavimą organizavo LMT.
1938 m. LMT, norėdama paskatinti moteris aktyviau bendradarbiauti, pasiūlė pertvarkyti
Moterų seklyčią. LMT, sutikus visoms į ją įeinančioms organizacijoms, Moterų seklyčią
reorganizavo į Lietuvos moterų klubą. 1939 m. priimti LMT Lietuvos moterų klubo įstatai,
kuriuose buvo nurodyti klubo tikslai: jungti moteris naudingam Lietuvai darbui, padėti
šviestis, kelti moterų sveikatą, padėti šeimai puoselėti tautinę kultūrą. Buvo numatytos
įvairios priemonės šiems tikslams pasiekti: paskaitos, parodos, ekskursijos, koncertai,
steigiami fondai ir kt. 1939 m. balandžio mėn. V. Lozoraitienė atsisakė LMT valdybos
pirmininkės pareigų, nes su vyru S. Lozuraičiu išvyko į Italiją, kur jis buvo paskirtas
ambasadoriumi. Pirmininkės pareigas ėjo vicepirmininkė P. Pikčilingienė, kuri lapkričio 28
d. atstovių susirinkime buvo išrinkta pirmininke.
I Lietuvos Respublikoje be lietuvių moterų organizacijų veikė ir kitų tautybių, gyvenusių
valstybėje, moterys. Moterys stačiatikės,kaip ir lietuvės, teikė labdaringą pagalbą stačiatikių
našlaičiams ir vargšams. 1924 m. įsikūrė Kauno Marijos moterų stačiatikių labdaros draugija.
Draugijai vadovavo V. Engler (1925–1935) ir I. Kladyščeva (1935–1940). Kauno Marijos moterų
stačiatikių labdaros draugijos tikslas buvo teikti pagalbą neturtingiems stačiatikiams. Ji numatė
priemones, kurios padėjo įgyvendinti numatytą tikslą: materialinė ir finansinė šalpa, pagalba
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susirandant darbą, pagalba auklėjant ir šelpiant vaikus bei senelių globa. Draugija išlaikė
neturtingų vaikų prieglaudą Kaune Šančių rajone. Ji savo auklėtiniams padėjo įgyti pradinį
išsilavinimą ir amatų. Nuo 1931 m. Kauno Marijos moterų stačiatikių labdaros draugija įkūrė
prieglaudą pagyvenusio amžiaus moterims. Ji padėjo išlaikyti našlių vaikus, šelpė senelius,
invalidus, neįgalius, mokėjo už jų gydymą, apmokėdavo laidotuvių išlaidas. Draugija metams
bėgant stiprėjo, todėl visuomenė jos veiklą rėmė. Ši draugija buvo vienintelė stačiatikių draugija,
kurią rėmė Kauno miesto savivaldybė. 1927–1928 m. paskyrusi vaikų globai 1,740 Lt, o 1933–
1934 m. – 4,118Lt. 1933 m. rugsėjo 2 d. įsikūrė Apreiškimo Šv. M. Marijos seserija. Seserija
palaikė tvarką Kauno Kristaus Prisikėlimo cerkvėje bei Kauno stačiatikių kapinėse. Ji buvo
įsteigusi Kristaus Prisikėlimo cerkvės rūsyje dirbtuves, kuriose siuvo dvasininkams rūbus. Šv.
Olgos stačiatikių moterų ratelis veikė prie Kauno šv. Andrejaus cerkvės. Jam vadovavo N. Zarina.
Ratelis įsikūrė 1933 m. Iš periferijoje veikusių moterų stačiatikių draugijų žinių yra išlikę apie
Ukmergės stačiatikių labdaros draugiją, įregistruotą 1929 m. lapkričio 17 d. Jai vadovavo Z.
Kavaliauskienė, jos pavaduotoja buvo Z. Turčinskienė, sekretorė – K. Šablinskaitė, iždininkė –
Z. Lėmanienė, ūkio vedėja – Z. Liutkevičienė.
Visuomeninėje veikloje aktyviai reiškėsi ir tautinių mažumų moterys Prie žydų švietimo ir
kultūros draugijų, labdaros ir socialinės pagalbos institucijų bei jų padalinių valdybų veikė
vadinamieji ponių arba damų komitetai, kurie nuolat organizavo labdaros koncertus, kaukių
ir kitus balius, loterijas, įvairių atminimo ženklų pardavimą, rinkliavas gatvėse, išvykas
garlaiviu gamtą prie Nemuno. Viena garsiausių visuomenininkių buvo gydytoja A.
Sudarskienė.
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